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Sammanfattning
Stora delar av kvarteret Västra Falun har undersökts under åren 2011 till 2018. 
Över tjugo undersökningar av varierande storlek har genomförts under denna 
period. Undersökningen i Västra Falun 8 är en av dem.

Undersökningen ses som en pusselbit i den kontinuerliga kunskapsupp-
byggnaden av Världsarvet Falun som den arkeologiska uppdragsverksam-
heten på Dalarnas museum bedriver.

Lämningarna som undersöktes var delvis fragmenterade och i flera fall sön-
dergrävda efter tidigare schaktningsarbeten. Trots detta har undersökningen 
resulterat i ett intressant fyndmaterial, med ovanliga fynd av exempelvis 
vinglas i venetiansk stil och humpenglas med emaljdekor. 

De arkeologiska resultaten
De äldsta lämningarna som undersökts vid Västra Falun 8 var från 1600-talet 
och de yngsta från 1900-talet. Det handlar således om en stadstomt som an-
vänts under minst 400 år. Under den långa tidsrymden har givetvis mycket 
hänt och stora förändringar ägt rum. Inom stadstomten kunde fyra övergri-
pande faser identifieras, där varje fas representerar händelser, strukturer och 
aktiviteter under en viss tid. Under den långa tidsrymden har flera omstruk-
tureringar skett inom stadstomten, vilket fasindelningen speglar (figur 1). 

Den tidiga markanvändningen, fas 1 
Det framstår som att området redan från början av 1600-talet brukas som 
ängs- och betesmark med närhet till bebyggelse av mer agrar karaktär. Marken 
har sannolikt varit relativt outnyttjat innan bebyggelseetableringen. Det går 
dock att urskilja några aktiviteter innan bebyggelsen etablerades. Möjligtvis 
har man nyttjat området för dyngstack eller djur i hägn. Det har dock inte gått 
att utläsa om platsen tillhört en avgränsad stadstomt eller om det rört sig om 
allmänningsmark under denna äldsta fas.

Bebyggelseetableringen, fas 2
De tidigaste spåren av bebyggelse finns från 1640–1680. Dessa var fragmenta-
riska och åskådliggörs bl.a. av en byggnad och källare. Bägge byggnaderna var 
belägna i undersökningsområdets norra del och till källaren fanns en tydlig 
nedgång. Källaren har troligtvis uppförts samtidigt som stugan. Sannolikt 
har byggnaderna blivit uppförda innan beslutet om stadsregleringen togs år 
1646. Förmodligen har lämningarna varit del i en länga med flera byggnader 
där det har varit en källarstuga i sydvästra delen och ytterligare en byggnad 
i nordöstra delen, med spår efter hantverk. Under denna period har djurhåll-
ning funnits, men även någon typ av textil- eller läderhantverk, vilket fynd 
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Figur 1. Kontextgruppsmatris med årtal till vänster och fasindelningen till höger.
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och makroskopiska analyser indikerar. Det har inte gått att utröna vad som 
har förvarats i källaren, möjligtvis kål eller allehanda rotfrukter. Källaren 
har i ett första skede haft ett jordgolv, för att i ett senare skede fått ett trägolv. 
Antagligen är dessa lämningar endast en mindre del, tillhörandes en större 
stadstomt. I slutskedet av fasen efter att bebyggelsen raserats, var tomten 
förmodligen öde eller användes som avfallsupplag under en period. Resul-
tatet från makroskopiska analysen i form av dynga och latrin visar detta. Det 
arkeologiska materialet från fasen liknar till viss del vad som påträffades vid 
grannfastigheten Västra Falun 11 och vid undersökningen av Västra Falun 1 
m.fl. Till exempel framkom ovanliga vinglas i venetiansk stil och humpenglas 
för öldrickande. En del importerat rödgods från Tyskland och möjligtvis Ne-
derländerna, pärlor, spår från björn och en miniatyrkniv. Materialet i sig visar 
inte på någon högre social klass utan snarare på vilka vidsträckta kontakter 
som fanns under denna period. 

I södra delen av undersökningsområdet framkom delar av Gruvbäckens 
timmerskoning. Konstruktionen bestod av timmerkistor, knuttimrade i en 
löpande fackverkskonstruktion som fyllts med slagg. Dateringen av timret 
kunde placera konstruktionen i 1660-talet.

Fasen avslutas genom en trolig tomtreglering i form av en rad med stolpar. 
Sannolikt representerar stolphålen en reglering av tomtgränsen vilket troligtvis 
sker som tidigast under perioden 1660–1680.

Hantverksområde, fas 3 
Under fas 3 omgestaltas tomten genom att diverse utfyllnads- och utjäm-
ningslager påförs, vilket sker under 1680–1760. Möjligheten att tidfästa fasen 
mer noggrant är svårhanterligt då fyndmaterialet har stor spännvidd och 
lämningarna betydligt mer fragmenterade än i föregående faser. Sannolikt 
sker markplaneringen efter beslutet om stadsregleringen och utstakandet 
av en ny tomtgräns. Under fas tre sker också en omstrukturering av tomten 
till följd av stadsregleringen. Utifrån den aktuella undersökningens resultat 
förändrades tomtens struktur och organisation. Sannolikt blev det då två 
tomter, varav den längst åt norr har ett enklare skjul eller kanske bara ett 
skärmtak över en spis- eller ugnskonstruktion. En del indikationer pekar mot 
smidesverksamhet, möjligtvis klensmedja. Den samlade fyndprofilen, med 
kritpipor, och keramik samt det övriga materialet från lagren inräknat, visar 
att det sannolikt sker någon gång 1700–1740.

På den andra tomten, söder om tomtgränsen, påträffades endast ett grön-
brunt homogent kulturlager vilket har tolkats som en odlingsyta, vilken 
troligtvis tillkommit under 1700-talet. Den makroskopiska analysen påvisade 
bl.a. att det funnits olika odlingsbäddar och spår av växter som kan ha odlats 
där, rädisa/rättika samt mörkt kungsljus. 

Yngre lämningar, fas 4 
Fas 4 har allmänt daterats till 1800–1900-tal och innehåller recenta lämningar 
som marklager, nedgrävning etc. Möjligtvis har huset som finns med på 
Skarins stadskarta från år 1886 och källaren anlagts efter stadsbranden 1761.
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Inledning
Kvarteret Västra Falun ligger vid Hälsingtorget, strax väster om ån i centrala 
Falun (figur 2). Kvarteret begränsas av Stigaregatan, Myntgatan, Engelbrekts-
gatan och Gruvgatan. Bebyggelsen i kvarteret revs till stor del på 1960-talet. 
Under senare år har större delen av kvarteret bebyggts och där finns nu kontor, 
bostäder, garage och restaurang. Undersökningen berörde fastigheten Västra 
Falun 8 i den sydvästra delen av kvarteret, i hörnet Gruvgatan–Engelbrekts-
gatan. Där låg tidigare en bensinstation och marken på fastigheten har delvis 
blivit sanerad. 

Västra Falun 8 ligger inom Faluns äldre stadslager registrerad som forn-
lämning L2001:4288 (tidigare Falun 68:1) i Riksantikvarieämbetets kulturmil-
jöregister (KMR). Läget i närheten av Hälsingtorget och Falu bro innebär att 
fastigheten ligger inom ett område som har varit av stor betydelse för Faluns 

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan över Falu stad. Undersökningsområdet på tomten Västra Falun 8 
markerat med blått centralt i bild. Skala 1:10 000
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äldre historia. Inom området fanns förutsättningar för att lämningar av äldre 
tiders bebyggelse samt verksamhet kring Faluns äldre stadskärna bevarats 
under marken. En förundersökning gjordes 2016 vid vilken bl.a. byggnads-
lämningar och rester efter en trolig smedja påträffades (Wehlin 2017). Det 
föranledde en slutundersökning. Länsstyrelsen har därför beslutat om en 
undersökning, dnr 431-5990-2017. Undersökningen utfördes av arkeologer 
på Dalarnas museum hösten 2017. Exploatör var Falu kommun, serviceavdel-
ningen för Västra Falun Fastighets AB:s räkning. Målgrupp var Falu kommun, 
länsstyrelsen, forskarsamhället och allmänheten.

Kunskapsläge
Centralt inom Världsarvet Falun och riksintresset Falu stad (K 8015) ligger 
kvarteret Västra Falun som är en del av fornlämning L2001:4288 (tidigare 
Falun 68:1), och hör till de förmodligen äldsta och mer betydelsefulla delarna 
av staden. Kopparvågen var en viktig länk i kopparframställningskedjan och 
transportsystemet. Kvarteret ligger i sluttningen ner mot ån och Tisken längs 
vägen från gruvan, viktigt för transport och handel.

Medeltida belägg och bebyggelse
Falu gruva har det äldsta kända skriftliga belägget i trakten, biskop Peters 
bytesbrev från 1288, men gruvbrytningen startade förmodligen ett halvt mil-
lennium tidigare. Belägget för Born från 1336 tillhör de äldre, det avser den 
gård som sedan blev kungsgård. Äldsta belägget för namnet Falun är från 
år 1400. Det visar att Falan var tingsplats, i dombrevet står ”ting waro oppa 
falene” (DD57). Det finns fler medeltida dokument i Diplomatarium Dalekar-
licum (DD). Några nämner ting på Falan, t.ex. DD87 från 1439.

De äldsta omnämnandena av Falu bro är nästan lika gamla som för Falan. 
Från 1405 finns ett dokument som nämner ”een gardh ligghiandhe a hed-
hene wit fala broo som kallas Heynearfuit” (DD655). Ett dokument från 1438 
handlar om kyrkans köp av fyra tomter vid bron vid falorne. Det var en tomt 
”jngisarff”, två tomter vid ”knapzarff” och ”the fiærdhe swa som liggher widh 
for:da broo westhan til” (DD868). Det var således bara en tomt som låg nära 
bron, de andra låg en bit ifrån. Ingarvet kan syfta på gården nära gruvan, 
dagens Ingarvet. Var Knapzarvet låg är okänt. Den fjärde gården kan ha legat 
i det nu aktuella området. 

Det sätt på vilket benämningarna Falan och Falu bro används i dokumen-
ten tyder på att Falan och bron var viktiga utgångspunkter för orienteringen 
i området, de bör således utgöra gamla och välkända referenspunkter. Hur 
omfattande den medeltida bebyggelsen var framgår inte i det skriftliga käll-
materialet. I Älvsborgs lösen från 1571 nämns 15 personer på Falan, tre på 
Åsen, en i Östanfors och 16 på Kyrkbacken. De flesta bergsmän bodde dock 
inte på Falan eller nära gruvan utan på bergsmansgårdar spridda i hela Kop-
parbergslagen.

Torghandel
I resonemangen kring vilka aktiviteter som förr ägde rum på Falan brukar 
torghandeln nämnas. Regleringen av torghandeln är gammal, den finns 
inskriven i Magnus Erikssons privilegier för Kopparberget 1347. Där sägs 
att Kopparberget skall ha två torgdagar i veckan, onsdag och lördag och det 
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framgår att det gäller partihandel, d.v.s. att det var tillåtet för köpmän utifrån 
att handla (Söderberg 1932:431), men inte närmare var den skulle bedrivas. 
Numera sätter man snarast likhetstecken mellan torghandel och detaljhandeln, 
men detaljhandeln reglerades inte i det dokumentet. Ett stöd för att handel 
var viktig var de bodar som nämns i Gustaf Vasas räkenskaper. Måns Nilsson 
Svinhuvud hade ägt 18 bodar som dragits in till kronan. De förefaller sedan ha 
hyrts ut till köpmän och hantverkare (Söderberg 1932:358), men deras fysiska 
placering är oklar. Och förmodligen fanns det fler bodar än Måns Nilssons. 
Några bodar skall ha legat vid Torggränd (Hildebrand 1946:16), med det menas 
antingen Stigaregatan eller västra delen av Svärdsjögatan. Idén om Hälsing-
torget som ett centralt torg för detaljhandel är en tolkning som framförts av 
Sahlström (1925). Hälsingtorget har funnits sedan Falun blev stad, men om 
det kunde användas som torg dessförinnan är oklart.

Falubron
Av allt att döma fanns det två broar över Faluån under senmedeltiden, Falu-
bron och bron vid Borns hyttegård (Nybron, den tredje bron, bör ha tillkom-
mit i början av 1600-talet). Bron vid Borns hyttegård har det bästa broläget 
och bör enligt Friberg vara äldst och förklarar då också Stora Kopparbergs 
kyrkas läge (1956). Broarna förband viktiga vägstråk. Till bron vid Borns hyt-
tegård ledde vägstråk norrifrån, från Rättvik och från Svärdsjö. Vägen gick 
förbi Stora Kopparbergs kyrka, Born och sedan vidare västerut till Tuna över 
Morbygden. Från Tuna- och Torsång/Aspebodavägen kunde man också ta 
sig över Falubron och fortsätta längs Strandvägen och Myckelmyravägen mot 
Svärdsjö och Gävle (Friberg 1956). 

Falubro var mycket långsträckt, den gick över ett stort sankt parti ända från 
Stora Torget till Myntgatan. Trädgårdsmästare Lindberg observerade vad han 
tolkade som västra brofästet vid en schaktning under Egnellska huset 1936, 
och det östra 1938, i sydvästra hörnet av Stora torget (figur 3). Lindberg antar 

Figur 3. Falu bro fotograferad 1853, till höger i bild syns en mindre del av Kopparvågen. Dalarnas
museums arkiv.
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vidare utifrån sina observationer att den plats där Falugatan nu är belägen 
kan ha varit en holme, avsatt av lerslamm i lugnare vatten, i Faluåns utlopp 
(Lindberg 1937). Med benämningen Falu bro menades således inte bara den 
fribärande brokonstruktionen över ån, utan även vägbanken över Holmen, 
dvs nuvarande Falugatan. Falu bro var inte någon smal spång utan både lång 
och bred, det kunde t.ex. ligga ved staplad där. I längder från 1620-talet anges 
flera personer bo på bron (Friberg 1956).

Kopparvågen
Under 1500-talets senare hälft bör det, förutom kronovågen vid Borns hyt-
tegård, ha funnits en kopparvåg för vägning av bergsmännens koppar (Kris-
tiansson 1993:15). Behovet av en speciell bergsmansvåg hängde ihop med att 
det 1546 infördes tionde och vågtvång på koppar. Var vågen mer exakt har 
legat vet ingen, men den kan ha legat vid Falan. Forskare har dock brukat 
anta att vågen flyttades till sin nuvarande plats först på 1630-talet, men enligt 
Kristiansson finns det inga entydiga belägg för den tolkningen, utan vågen kan 
ha placerats där tidigare (1993:30). Sahlström (1961:15) är en av de personer 
som ansett att utfyllnaden för Kopparvågen började först 1631 och att det var 
då vågen uppfördes på nuvarande plats, först byggdes vågen, sedan fylldes 
hela torget ut med slagg. Kartmaterialet talar dock för att vågen funnits där 
på 1620-talet. En fyrkantig markering finns på vågens plats på 1628 års karta 
från Svenssche Plante-Booken (figur 4).

”Men sielfwe Torget war med watn öfwerflutet, så at man kunde med 
pråmer komma in til wågen, men sen fylltes en wäg ut öfwer Torgett” (Kristi-
ansson 1993:30). Så beskrevs torget på 1630-talet i ett vittnesmål två decennier 
senare. Det våghus som byggdes på 1630-talet finns beskrivet i ett inventarium 
från 1759, två år före stadsbranden (1993:40).

Figur 4. Den äldsta kartan över Falun från 1628, Svenska planteboken, Riksarkivet.
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Falun före regleringen
Kartan från 1628 som finns i Svenssche Plante-Booken är intressant men svår-
tolkad (Riksarkivet). Den har stora vinkelfel och är därför svår att jämföra 
med senare kartor. Kartan visar en helt annan rumslig struktur än den Falun 
fick efter regleringen (figur 4). Om den avspeglar den medeltida bebyggel-
sestrukturen eller om det gjordes några förändringar efter branden 1569 är 
okänt (Hildebrand 1946:15f). 

I västra delen av Falun fanns Hyttbäcken med hyttor och en damm vid 
kvarteret Hyttkammaren. Nedanför Hyttbäcken finns ett område med bosätt-
ningar utritade. Det sträckte sig ner mot ån, dock inte ända ner. Det motsvarar 
ungefär dagens stadsdelar Nedre Elsborg, Falan och Prästtäkten. En bit norr 
om Hyttbäcken låg Borns hyttegård och ett antal hyttor längs ån. På åns östra 
sida fanns områden med bosättningar längs åsen och ner mot Trumbäcken, 
men nästan inga närmast ån. Öster om Trumbäcken låg Stora Kopparbergs 
kyrka. Det fanns två broar över ån; Falu bro och Nybron. Av någon anledning 
finns ingen bro utritad vid Borns hyttegård mot Stora Kopparbergs kyrka, 
men den bör ha funnits. Vid Falubron är en byggnad markerad med ett kryss, 
det är troligen Kopparvågen. 

Från Falubron och Kopparvågen gick tre vägar västerut. Vinkelfelen är 
betydande, men den högra gatan bör kunna vara Stigaregatans föregångare. 
De två andra söder därom, kan ha sträckt sig igenom kvarteret Västra Falun. 

Stadsplanen från 1640-talet finns inte bevarad, men finns inlagd på kartor 
från 1664 och 1714. I mitten av 1600-talet reglerades bebyggelsen utifrån rut-
nätsplanen och de sumpiga områdena vid ån fylldes ut med slagg och grus 
så att det kunde användas som tomtmark (Sahlström 1961).

Figur 5. Karta över de centrala delarna av Falun 1782 (LMV U9-1:2), med det aktuella undersöknings-
området i blått. Skala 1:3000.
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Falun efter stadsbranden
1761 härjades staden svårt av flera stora bränder. Först brann norra delen av 
staden den 20 juni och sedan delar av centrala staden natten till den 1 juli. 
Nära 350 av de största och bäst bebyggda tomterna i stadens centrum, på 
ömse sidor om ån, lades i aska. Branden drog också fram över kvarteret Väs-
tra Falun. Efter stadsbranden 1761 gjordes en karta och på denna omnämns 
endast de tomter som härjades av branden. Kartan från 1761 anger att fyra 
av de nio tomterna på kvarteret Västra Falun ägdes av handelsmän, två av 
rådmän, en konstmästare, en klensmed och en snickare. Kvarterets sydvästra 
hörn skars tidigare av Gruvbäcken. Bäcken utgjorde också gräns mot Nedre 
Elsborg. Den norra delen av den aktuella fastigheten Västra Falun 8 ägdes 
av klensmed Wadlunds och en smal remsa söder därom tillhörde rådman 
Lundström (LMV U9-1:1). Söder om dessa tomter fanns också bebyggelse, men 
vilka som bodde där finns det inga uppgifter om på kartan. Detta kan betyda 
att denna del av kvarteret inte härjades av branden. På en senare karta från 
1782 (figur 5) omnämns dock även vilka som bodde på denna del av kvarteret. 
Tomt 12 ägdes av klensmed Ålberg, tomt 13 av gruvdräng Andersson, tomt 
14 av bokhållaren Bark och tomt 15 utgjordes av handelsintendent Petters 
Änkas bakgård (LMV U9-1:2). 

Direkt norr om det aktuella undersökningsområdet ligger fortfarande 
idag Halldinska huset (figur 6), ett tvåvåningshus uppmurat av slaggflis 
som uppfördes efter stadsbränderna 1761. Huset är ett av de äldsta bevarade 
slaggstenshusen i Falun och hörde till den större gårdsanläggningen vars 
huvudbyggnad låg mot Myntgatan och som ägdes av bergsfiskalen och vice 
borgmästaren Carl Albrecht Halldin (Olsson et al. 2012). Denna huvudbygg-
nad var föregångare till Egnellska huset. 

1800- och 1900-talets bebyggelse
På Hälsingtorgets västra sida låg på 1800-talet en lång envåningsbyggnad 

Figur 6. Engelbrektsgatan i riktning norrut mot Stigaregatan. Till vänster syns en del av Kronbergska 
eller Münnichska gården. Till höger låg tidigare Jernbergska hyreshuset och hitom detta i bild Halldinska 
huset, ett slagghus i två våningar (finns fortfarande kvar). Foto: Jan A. Rune 1975.
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i slaggsten, föregångare till Egnellska huset. Huset var manbyggnad i den 
stora gård som upptog en betydande del av kvarteret mellan Hälsingtorget, 
Engelbrektsgatan och Stigaregatan. Efter flera ägarbyten kom den i bruks-
patron Carl Petter Bergstens ägo 1843. Han var en förmögen man, delägare i 
närmare 20 hyttor och förutom gården vid Hälsingtorget ägde han Elsborgs 
slott, Bäckehagen och Britsarvet. 1866 köptes gården av läroverksadjunkt 
Källström. Han hyrde ut delar av gården. Hyresgäster var bl.a. Falu stads 
sparbank mot Stigaregatan och en Vin-, Spannmåls-, Agentur- och Kommis-
sionsaffär. Hans systerdöttrar sålde 1899 ”utgårdarna”, Halldinska huset vid 
Engelbrektsgatan, till Knut Lindholm och 1901 huvudgården vid Hälsingtorget 
till possessionaten Gustaf Egnell. Denne lät riva den gamla manbyggnaden 
och uppförde 1903 ett trevåningspalats efter ritning av stadsarkitekt Klas 
Boman (Forsslund 1939:148ff). 

Väster om Egnellska huset, vid korsningen Stigaregatan–Engelbrekts-
gatan, låg Lindholm/Jernbergs tvåvåningsmagasin av timmer med gavel åt 
Engelbrektsgatan. I kvarteret Västra Faluns nordvästra del fanns i slutet av 
1800-talet en trälänga längs Engelbrektsgatan. I början av 1900-talet hade den 
ersatts av ett bredare hus, Jernbergs hyreshus, ritat av Klas Boman. Det revs 
på 1970-talet (Hamrin 2011).

Söder därom, längs Engelbrektsgatan, låg först Halldinska huset som 
beskrivits tidigare och sedan en envåningsbyggnad i tegel, uppförd under 
1800-talet. Tegelbyggnaden användes som spannmålsmagasin och visthus-

Figur 7. Skarins karta över Falun från år 1886 med dagens byggnader och vägsträckningar, undantaget 
nybyggnationerna på den norra delen av Kvarteret Västra Falun. De rödmarkerade husen på Skarins 
karta representerar sten/slagghus och de gulmarkerade trähus. Det aktuella undersökningsområdet i 
blått. Skala 1:3000.
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bod (Forsslund 1939:147ff). Ett hus låg i vinkel inne på gården. Någon gång 
under 1900-talet har det ersatts med ett garage i sydöstra hörnet. Söder om 
dessa två hus fanns tidigare ytterligare ett hus längs Engelbrektsgatan. Vad 
det användes till är inte klarlagt. 

På Skarins karta över Falun från 1886 (figur 7) syns ett fristående och asym-
metriskt vinklat hus i den östra delen av undersökningsområdet. På samma 
karta syns ett antal träbyggnader direkt söder om undersökningsområdet, 
längs Gruvbäckens södra sida. Samtliga hus längs kvarterets sydöstra kant 
revs när Gruvgatan breddades på 1950-talet.

Det finns en annan intressant uppgift om den aktuella delen av kvarteret 
Västra Falun som Karl-Erik Forsslund omnämner i sin beskrivning av Falun 
på tidigt 1900-tal. Intill teaterladan som tidigare låg på kvarteret Teatern 
väster om Engelbrektsgatan och vid den södra delen av Gruvbäcken skall 
”Theater slammeriet” ha legat och på andra sidan bäcken i kvarteret Västra 
Falun ”Elsborgs Slammeriet”. Båda dessa slammerier skall ha hört till Elsborgs 
Rödfärgsverk som sannolikt låg i närheten (Forsslund 1939:193). 

Gruvbäcken är intressant i sammanhanget. Denna syns tydligt på Skarins 
karta från 1886 då den utgör gräns för det aktuella undersökningsområdet i 
sydväst. Gruvbäcken är idag helt kulverterad (figur 8).

Tidigare undersökningar
Ett flertal arkeologiska undersökningar har utförts i kvarteret Västra Falun, 
och flera dateringar visar på en etablerad bebyggelse i kvarteret redan i 
senmedeltid. Flera dateringar har hamnat i 1400-talet och framåt, även flera 
husgrunder har dokumenterats som troligtvis har tillkommit innan stadsreg-
leringen 1646 (figur 9). 

Undersökningar inom kvarteret Västra Falun
I Falu läns tidning 1936 redogjorde trädgårdsmästaren E. J. Lindberg för sina 
iakttagelser vid en schaktning för värmeledning vid Egnellska huset. 

Figur 8. Nedläggning av den stora kulverten till Gruvbäcken mellan Gruvgatan och Faluån. Fotot taget 
från öster 1948. Dalarnas museums bildarkiv.
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Vid Egnellska huset gjordes år 2009 en förundersökning (Carlsson & Lind-
berg 2010), som delvis företogs inuti det utbrända Egnellska huset, följt av en 
särskild undersökning 2010 (DM projekt 1446 och 1450). Undersökningarna 
visade på flera faser av bebyggelse, eventuellt etablerad redan under 1400-tal. 
Vid undersökningarna påträffades även ett brandlager som troligen härrör 
från 1761 års brand. 

En förundersökning gjordes 2011 av stora delar av kvarteret Västra Fa-
lun (Carlsson 2012). Tio stycken 5–50 meter långa och 1,1–2,8 meter djupa 
sökschakt grävdes över den 6000 m2 stora ytan varav två i anslutning till 
aktuellt undersökningsområde, schakt 7 och 8. Minst tre faser av bebyggelse, 
från 1600- till 1700-talet, kunde konstateras. Totalt dokumenterades 28 anlägg-
ningar, främst rester av bebyggelselämningar och gårdsytor. Till var och en av 
dessa fanns åtminstone en, men troligtvis flera, brukningsfaser. Huvuddelen 
av lämningarna tolkades vara från 1600-talet och början av 1700-talet, några 
kan till och med vara från första hälften av 1600-talet, före stadens reglering. 
Kulturlagren innehöll en hel del fynd, främst rödgods, men även stengods, 
fajans, passglas och ben. Det konstaterades också att i östra delen av kvarteret 
hade stora mängder kulturlager schaktats bort under 1900-talet, möjligtvis 
när Egnellska huset byggdes, annars senast under 1950–60-talet. 

Hösten 2012 genomförde Dalarnas museum en slutundersökning av delar 
av kvarteret. Området har legat inne i kvarteret sedan regleringen vid mitten av 
1600-talet. Flera hus har troligen varit uthus. Kulturlagren och anläggningarna 

Figur 9. Översiktsplan över tidigare genomförda undersökningar. Förundersökningar är markerade 
med gult, schaktningsövervakningar och undersökningar med grönt. De ljusröda områdena är ytor som 
sannerats innan arkeologiska undersökningar gjorts. Det aktuella undersökningsområdet är markerat 
med blå linje. Skala 1:1200.

83

6

1

2

4

7

5

0 20 4010 Meter

F

Teatern

Dalpilen

Västra Falun

Bergsfogden

Gruvgatan
Engelbrektsgatan

M
yntgatan



18 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2020:6

låg 0,1–2,5 meter under markytan. Lämningarna var från 1800-talet ner till 
1600-talet och troligen 1500-tal och bestod av husgrunder, källare, brunnar, 
gårdsytor och spår av en väg (DM projekt 1497). Påträffade anläggningar var 
till större delen lämningar efter ett hus med minst två rum och en gårdsyta. 
Vid undersökningen framkom också syll- eller grundstenar. På den norra sidan 
som undersöktes framkom under de recenta fyllnadsmassorna en gårdsyta 
i form av en stenläggning över en stor del av schaktet. Tillsammans med 
stenläggningen fanns även bebyggelselämningar och en källare. Eventuellt 
skulle stenläggningen kunna vara från 1700-talet. 

Med anledning av en utökning av exploateringsytan i västra delen ge-
nomförde Dalarnas museum en kompletterande undersökning under hösten 
2013 (Wehlin 2018a). En yta om 7,5x1,5 meter undersöktes och den 37 meter 
långa profilen som avgränsade den dåvarande exploateringsytan västerut 
dokumenterades. Vid undersökningen påträffades fortsättningen av tidigare 
dokumenterade anläggningar och kulturlager. Dessutom tillkom ett antal 
nya anläggningar i form av stolphål, en härd samt tidigare ej dokumenterade 
kulturlager. 

Vid en kompletterande undersökning 2014 (Wehlin 2018b) framkom bland 
annat en brunnskonstruktion av timmer med en stående tunna i botten som 
daterats till 1310–1500. 

Vid en slutundersökning 2015 inom Västra Falun 11 invid Stigaregatan 
(Wehlin m.fl. manus), framkom rester av två hus som antagligen byggts vid 
sekelskiftet 1600. Åtminstone ett av husen verkar ha haft flera användnings-
faser, som speglades i de lagningar som gjorts av trägolvet, och de olika 
verksamheter som bedrivits, vartefter huset förfallit och för att till sist ha 
använts som fähus. 

Direkt söder därom utfördes även en mindre schaktningsövervakning i 
februari 2016, där lämningar från 1600- till 1700-talet framkom, bland annat 
trägolv och syllar (Axelsson Karlqvist 2016a). 

Under vintern 2015 genomfördes en förundersökning inom fastigheten 
Västra Falun 4, i korsningen Gruvgatan och Myntgatan. Då framkom be-
byggelselämningar troligen från slutet av 1500-talet till början av 1700-talet. 
Makrofossilanalyser som gjordes indikerar möjligtvis två skilda miljöer, en 
med stadsodling och en agrar miljö med närliggande ekonomibyggnader 
(Axelsson Karlqvist & Fahlberg 2016). 

I samband med schaktning 2016 på fastigheten Västra Falun 15 och delar 
av fastigheterna Falun 7:32 och Västra Falun 8, grävdes två schakt. I schakt 
1 närmast Myntgatan fanns minst två, eventuellt tre generationer av gärdes-
gårdar längs en och samma sträcka, samt flertal kulturlager. Troligen har ytan 
brukats intensivt från omkring sekelskiftet 1600 och där har då bedrivits någon 
form av djurhållning, exempelvis fållor för slaktdjur. I schakt 2 fanns endast 
en smal remsa kulturlager bevarade längst i sydöst, därtill påträffades två 
konstruktioner från 1800-talet, en latringrop och en enkelt timrad dyngbinge 
(Fahlberg 2017).

Förundersökningen som berörde Västra Falun 8 utfördes av arkeologer på 
Dalarnas museum under hösten 2016. Syftet var att klargöra fornlämningsför-
hållandena med särskilt fokus på de platser som inte berörts av den tidigare 
bensinstationen. Sammantaget grävdes åtta schakt, varav främst schakt 3, 4 
och 5 berör de nu aktuella områdena. I schakt 3 påträffades en huslämning i 
form av en spismur och trägolv, sannolikt från mitten av 1600-talet. I schakt 4 
påträffades sannolikt en smedja från 1700–1800-tal samt en huslämning som 
kan härröra från sent 1600-tal eller 1700-tal. I schakt 5 påträffades en tim-
merkista som utgjort en konstruktion kopplad till Gruvbäcken. Med några få 
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undantag gjordes samtliga fynd i schakt 3 och 4. Den största delen av fynden 
bestod av keramik, andra betydande fyndkategorier var kritpipor och glas, 
främst fönsterglas. Utmärkande fynd var fyra dräktnålar eller knappnålar 
av kopparlegering, en målad glasskärva samt en blå glaspärla (Wehlin 2017).

Intilliggande undersökningar
I norra delen av kvarteret Dalpilen gjordes 1987 en förundersökning mellan 
ån och Myntgatan (Andersson & Holmström 1987). Den följdes av en slut-
undersökning. Undersökningarna visade på flera faser av bebyggelse och 
ödeläggelse under loppet av 1600-talet. I tidigt 1600-tal fanns ingen bebyggelse 
utan endast spår efter hägnader indikerande djurhållning eller odlingsytor. 
Ytan ska ha fyllts ut med slagg mellan 1630 och 1650 varpå en gles bebyggelse 
anlades. Därefter fylldes marken ut av ytterligare slagglager i samband med 
stadsregleringens genomförande. Vid mitten och andra hälften av 1600-talet 
hade en omfattande kajanläggning och ett större gårdskomplex uppförts på 
ytan (Bergold 1996). 

I kvarteret Bergsfogdens norra del framkom två bebyggelseskeden, före 
respektive efter stadsregleringen. Det äldre skedet undersöktes och hade 
två separata byggnadsfaser. Det äldsta bebyggelseskedet tolkades vara från 
1600-talets början och det yngre från tidigast 1630 (Grälls & Holmström 1989).

I kvarteret Teaterns norra halva har en förundersökning gjorts. Där kunde 
tre kulturlager konstateras, varav åtminstone det ena bör vara från tiden före 
regleringen på 1640-talet (Bergold & Grälls 1989). Vid sanering av förorenad 
mark i södra delen av kvarteret framkom äldre lager, en grävd ränna och en 
timmerkista på 2–3 meters djup (Sandberg 2011). Vid en förundersökning 
av den södra halvan av kvarteret Teatern 2015 grävdes totalt sexton schakt. 
Lämningarna som framkom var kraftigt påverkade av sentida markarbeten 
och endast rester av äldre kulturlager och konstruktioner påträffades, samt 
den igenlagda Gruvbäcken. Fynden indikerade att de flesta lämningarna här-
rörde till 1700-talet (Bergold & Forsberg 2016). Vid schaktning i Engelbrekts-
gatan utanför Teatern 4 framkom en husgrund och mellan Stigaregatan och 
Kristinegatan daterades kulturlagret i botten till 1510–1640 (Lögdqvist 2005). 
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Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen var att undersöka, analysera och dokumentera 
de verksamheter som försiggått på platsen över tid, före 1850, och hur de 
organiserats och strukturerats i tid och rum. Lämningarna efter Gruvbäcken 
i exploateringsytans sydvästra hörn skulle endast undersökas extensivt. Den 
arkeologiska undersökningen skulle utföras på ett sådant sätt att relevant 
information utifrån vetenskaplig inriktning och frågeställningar kunde be-
svaras och dokumenteras. Frågeställningarna skulle ta sin utgångspunkt i 
förundersökningens resultat. Frågeställningarna som formulerades berörde 
platsen utnyttjande, bebyggelse, tomtstruktur och materiell kultur. 

Frågeställningar inför undersökningen:

• Går det att urskilja några aktiviteter innan bebyggelsen etablerades, vilken 
datering har de i sådant fall?

• Hur har tomten varit strukturerad och organiserats rumsligt? Var har 
t.ex. hus placerats i förhållande till andra hus, tomtgränser, gator före 
respektive efter regleringen?

• Om inga hus påträffas går det att urskilja några aktivitetszoner som kan 
indikera inom- eller utomhusaktiviteter?

• Vad säger det arkeologiska materialet om konsumtion och social klass 
över tid i Västra Falun 8? Kan vi urskilja likheter/olikheter i den materiella 
kulturen jämfört med resten av kvarteret Västra Falun?

• Spår av hantverk kommer att uppmärksammas då de skriftliga källorna 
samt förundersökningen indikerar att en smedja funnits inom undersök-
ningsområdet. Vilka andra funktioner, t.ex. handel, odling, hantverk, 
produktion och djurhållning, kan knytas till Västra Falun 8 före och efter 
regleringen?

Metod och genomförande

Undersökningsområde och delområden
Nyligen har fastigheten hyst en bensinstation, undersökningen var således 
koncentrerad till det område som inte varit föremål för tidigare mark- eller 
saneringsarbeten på fastigheten. Undersökningsytan var uppdelad i två 
områden, varav ett skulle undersökas extensivt. Från början var undersök-
ningsområdet ca 550 kvadratmeter stort. Den totala ytan som undersöktes var 
i realiteten ca 315 kvadratmeter stor (figur 10). Detta p.g.a. att information om 
att det fanns skyddsvärda träd i området inte hade getts till varken Dalarnas 



22 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2020:6

museum eller länsstyrelsen inför undersökningen. Ett större område togs upp 
strax söder om Halldinska huset i vilket flera äldre tidigmoderna lämningar 
påträffades. I nordvästra delen av detta område var det tvunget att sparas en 
rotzon, det vill säga ett buffertområde som inte fick grävas i för att inte skada 
de skyddsvärda träden. Nordöstra delen var sanerad sedan tidigare. Därtill 
fanns ett flertal ytor som var söndergrävda av tidigare schakt och lednings-
dragningar. Schakt 7 och 8 från förundersökningen 2011 var grävda ner i 
naturlig mark liksom schakt 3 vid förundersökningen 2017. I schakt 4, 5 och 
6 sparades däremot kontexterna i huvudsak. I det extensiva undersöknings-
området i sydöstra delen framkom äldre lämningar tillhörande Gruvbäcken 
med en höjdskillnad på omkring 2,0–3,0 meter.

Fynd och prover samlades in kontextvis. Ett flertal analyser gjordes inom 
ramen för undersökningen, bland annat makroskopiska, dendrokronologiska 
och keramiska analyser.

Fyndmaterial från primära kontexter, exempelvis golvlager i en byggnad, 
prioriterades. Fyndmaterialet från undersökningen mättes inte in, utan rela-
terades endast till den enskilda kontexten. Samtliga fynd har rengjorts och 
registrerats i museets föremålsdatabas Primus. Totalt elva föremål har lämnats 
till Studio Västsvensk konservering.

Figur 10. Plan över det aktuella undersökningsområdet. Undersökningsområdet markerat med blått och 
det som i realiteten fanns att undersöka markerat med rött. De gråa ofyllda schakten är från FU 2011 
och de fyllda från 2017. Bensinstationen med tillhörande spolplatta markerat med orange och recenta 
störningar markerat med grönt. Skala 1:400.
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Kontextuell metod och analys 
Den kontextuella undersökningsmetoden kan ses som ett verktyg för att 
hantera arkeologins problem med objektivitet kontra subjektivitet i doku-
mentationen. Från att ha betonat, och eftersträvat en ”objektiv” dokumenta-
tion under 70- och början av 80-talen, fokuserades ”subjektiviteten” under 
andra halvan av 80- och början av 90-talen i svensk arkeologi. I dag är det 
en självklarhet att det inte går att dokumentera och tolka en fornlämning 
objektivt. Problemet med den ”subjektiva” dokumentationen är dock att de 
objektiva fakta som faktiskt finns i materialet lätt ”subjektiveras” i samband 
med dokumentationen. Den kontextuella metoden är ett försök att förhålla 
sig till detta problem genom att formalisera, och aktivt sträva efter att hålla 
isär de subjektiva (tolkande) och objektiva (beskrivande) komponenterna i 
dokumentationen.

Den så kallade kontextuella metoden har använts vid undersökningen. 
Det är ett sedan länge väl inarbetat tillvägagångssätt för att organisera under-
sökningsprocessen och dokumentationen (Eriksdotter, Larsson och Löndahl 
1999; Harris 1979; Harris, Brown och Brown 1993; Stibéus & Tagesson 2007; 
Tagesson & Nordström 2012; Tagesson 2003). 

Metoden innebär att varje kontext definieras, undersöks och dokumente-
ras var för sig och på ett likvärdigt sätt. Med kontext menas en stratigrafisk 
enhet som utgör de minsta registrerbara spåren inom ett eget tidsmässigt 
tolkat sammanhang, aktiviteter, skeenden eller en händelse, d.v.s. spåren 
efter mänskliga handlingar, medvetna eller omedvetna, vilka går att relatera 
till andra kontexter i termer av relativ tid.

Ett stenskott stolphål med en bevarad trästolpe kan exempelvis utgöras av 
fyra kontexter, där kontext 1 är den handling som sker först: 

1. Nedgrävningen 
2. Stolpen 
3. Stenskoningen 
4. Fyllningen

Varje kontext tolkas som resultatet av: 

• Brukning 
• Konstruktion 
• Destruktion

Fynd och prover som samlas relateras till dessa enskilda kontexter. Metoden 
betonar dokumentation i plan framför sektion samt en dokumentation av 
kontaktytorna mellan kontexter. Kontexterna undersöks i omvänd kronologisk 
ordning, d.v.s. det är alltid den för tillfället yngsta kontexten som bearbetas. 
Det låter sig göras genom att samtliga kontexter friläggs i sin helhet innan de 
dokumenteras och undersöks. Med detta förfarande minimeras risken att den 
stratigrafiska sekvensen skall bli feltolkad. Den stratigrafiska analysen syftar 
till att ordna de olika kontexterna i en relativ kronologisk ordning. Metoden 
tillåter att olika skalnivåer kan dokumenteras och tolkas – från stora struk-
turella förändringar i exempelvis en stadsplan ned till enskilda människors 
handlingar. Undersökningsmetoden innebär också att varje enskild kontext, 
i form av lager, nedgrävning, eller någon form av sten- eller träkonstruktion 
dokumenteras på ett enhetligt sätt. Det är lättare att skapa en tydlig tolknings-
hierarki i analysprocessen genom att lägga samman delar som från början 
hållits isär än att försöka bryta upp sådant som lagts samman i fält utifrån en 
preliminär tolkning. 

Till varje lagertyp är det kopplat ett antal analytiska resonemang. I kort-
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het kan tankekedjan beskrivas enligt följande: Kulturlager kan tillkomma 
på olika sätt (depositionssätt), t.ex. genom ”avsatt” på platsen eller genom 
att jordmassor ”förs på” en yta. Beroende av hur lagret tolkas ha tillkommit 
kan det och dess innehåll användas för att svara på olika slags frågor (olika 
källvärde). D.v.s. lagertypen skall vara nyckeln till frågan ”Vilka frågor kan 
lager 50 eller fynd från kontext 120 svara på?” (figur 11).

I en stratigrafiskt baserad undersökning handskas vi med ett antal olika 
begrepp under arbetets gång. Nedan följer en beskrivning av tre grundläg-
gande begrepp och vad de står för. 

Kontext 
Den enskilda kontextens tillkomst tolkas som tidigare nämnts som en sekvens 
av handlingar som format och omskapat det sociala rummet. En tolkad kontext 
utgör därför en del av ett sammanhang, såsom exempelvis ett golvlager, ett 
raseringslager eller en nedgrävning.

Kontexten dokumenteras genom ”objektiva” karaktäriseringar, vilka re-
fererar till kontextens fysiska beskaffenhet. Kontexten dokumenteras även 
genom ”subjektiva” tolkningar, vilka refererar till kontextens kulturhistoriska 
tolkning. Dessa hålls isär i största möjligaste mån för att undvika cirkelreso-
nemang. Kontexten dokumenteras på en blankett med en fram- och baksida 
med olika tyngdpunkter. På framsidan är tyngdpunkten lagd på beskrivning 
och på baksidan en argumentativ tolkning (bilaga 1).

Kontextgrupper 
Vid den stratigrafiska analysen grupperas de kontexter som tolkningsmässigt 
hör ihop till s.k. kontextgrupper (bilaga 2). Det kan t.ex. vara att gruppera 
samman alla de kontexter som utgör delar av ett hus till kontextgruppen 
”Byggnad 50”. Kontextgrupperna relateras därefter till varandra i en grupp-
matris. Syftet med grupperingen är att underlätta tolkningen av den kultur-
historiska utvecklingen på platsen, men också att skapa ett mer lätthanterligt 
arbetsmaterial genom att antalet stratigrafiska enheter decimeras. Genom 
grupperingen höjs perspektivet från enskilda kontexters stratigrafiska rela-
tioner, till en analys av hur t.ex. hus, gator, brunnar och gårdsplaner förhåller 
sig till varandra. Grupperna kan i praktiken bestå av flera händelser beroende 
på bevaringsförhållanden eller senare aktiviteter. I regel finns det ganska få, 

Deposition Tillkomstsätt Källvärde (exempel)
1. Primär Icke omlagrade. Vad man har gjort på platsen
 Bildat i anslutning till ursprungligt Var man gjorde det, inom t.ex. tomten
 kronologiskt och rumsligt sammanhang Vad städades inte undan
  Dateringar
2. Sekundär Omlagrade, men med tolkad Vad man städade undan
 proveniens Var man placerade avfallet
 Skapat i anslutning till ursprungligt Vad man åt-/gjorde, inom t.ex. tomten
 kronologiskt sammanhang Dateringar
3. Tertiär Omlagrade utan tolkad proveniens Hur man ”skapade/omskapade” sin 
 Skapat utan koppling till ursprungligt närmiljö
 kronologiskt eller rumsligt sammanhang Vad eller var man gjorde det
  Med vad man gjorde det
4. Annat ”Naturliga” lager Kulturell frånvaro
 Bildade genom ”icke-mänsklig”  Före, eller avbrott i nyttjandet av
 aktivitet området

Figur 11. Depositionssätt och olika källvärden.
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eller inga, spår kvar efter exempelvis en byggnads användning. De har helt 
enkelt tagits bort när huset rivits. Ett raseringslager berättar om att en bygg-
nad har rivits (destruktion), men det kan också beskriva hur byggnaden varit 
byggd, vilken teknik och vilka material som använts (konstruktion). Ofta är 
vår kunskap om konstruktion och brukning alltså indirekt, och bygger på 
destruktionsmaterial som inte helt avlägsnats från platsen.

Faser
I den sista delen av det stratigrafiska arbetet görs en fasindelning av materialet. 
Det innebär att gruppmatrisen delas in i ett antal kronologiska ”boxar” med 
utgångspunkt från områdesutnyttjandet. Det skulle t.ex. kunna innebära en 
fasindelning där ”Fas 1” representerar betesmark/odling inom undersök-
ningsytan, ”Fas 2” en bebyggelseetablering, ”Fas 3” en förnyelse och ”Fas 
4” att undersökningsytan legat öde. Fasindelningen bygger på tolkning av 
olika kontextgruppers samtidighet. Fasen definieras utifrån en strukturell 
förändring av bebyggelsen, oftast i form av ett eller flera nya hus och/eller 
gårdsytor. Fasens utsträckning i tid tolkas som en period som omfattar kon-
struktion och efterföljande brukande och varar fram till nästkommande fas. 
En fas är således en komprimering av handlingar under perioder. En tomts 
hela bebyggelsesekvens omfattar olika moment av förändring som genom-
gående benämns som:

• Tomtetablering (konstruktion), markplanering
• Bebyggelseetablering (konstruktion), vilket innebär att bebyggelse och/ 

eller aktivitet påbörjas initialt, t.ex. efter tillkomsten av gemensamt styrda 
aktiviteter i form av utjämningslager.

• Brukning, omfattar brukande, utsträckt över en längre tid, oftast gårds-, 
golv- eller gatulager.

• Ombyggnation (komplettering), omfattar tillkomsten av nya byggnader 
och/eller gårdsytor, men där den tidigare fasens bebyggelse lever vidare.

• Ödeläggelse/destruktion, omfattar en förstörelse av tidigare bebyggelsefas
• Förnyelse (konstruktion), omfattar ny bebyggelse och/eller gårdsyta, en 

nybyggnation gentemot äldre faser.
• Yngre lämningar, omfattar lämningar som tolkas vara yngre än 1760.

Analysredskap 
Den relativa kronologin har analyserats genom ett relationsschema, en så 
kallad Harrismatris, som är en grafisk presentation av de stratigrafiska relatio-
nerna. En sektionsritning representerar endast den stratigrafiska situationen 
i ett begränsat utsnitt, medan en matris visar situationen över hela under-
sökningsytan i en och samma bild. Det innebär att samtliga små matriser på 
kontextblanketterna sammanställs till en stor matris (Harrismatris). I denna 
matris illustreras samtliga kontexters relativa kronologiska relation till allt an-
nat (alla andra kontexter) som lämnat spår efter sig inom undersökningsytan. 
Harrismatrisen kan således liknas vid ett flödesschema där det går att utläsa 
att först hände det, sedan det för att sedan följas av detta vilket i sin tur var 
samtida med det. Matrisen har tillsammans med övrig dokumentation utgjort 
grunden för vidare tolkning, gruppering och dateringsresonemang. Det bör 
understrykas att matrisen är ett rent arbetsredskap och därför inte kommer att 
redovisas i rapporten. En matris som redovisar varje enskild stratigrafisk enhet 
inom hela undersökningsområdet är så omfattande att den blir oläsbar i en 
sammanfattande bild. I den inledande sammanfattningen och i bilaga 2 finns 
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dock en matris med varje kontextgrupp. Samtliga stratigrafiska relationer, för 
såväl kontexter som kontextgrupper, finns dokumenterade i museets arkiv. 

Förmedling
Dalarnas museum har som länsmuseum ett ansvar för en långsiktig kunskaps-
uppbyggnad vad gäller Dalarnas historia. Vi har en omfattande arkeologisk 
föremålssamling och ett ansenligt arkeologiskt arkiv. Varje ny undersökning 
utgör en bit av det pussel som kunskapen om länets historia utgör. Den nya 
kunskapen kan genom Dalarnas museums arkiv och samlingar kopplas till 
och jämföras med tidigare och kommande undersökningar och utgör därmed 
basen för en långsiktig kunskapsuppbyggnad. 

Vid förmedlingen av den aktuella undersökningen sattes en informations-
poster om undersökningen upp längsmed Gruvgatan. Längs Engelbrektsgatan 
fanns en brevlåda med informationsfoldrar om undersökningen och kvarte-
rets historia. Därtill hölls 3 visningar på plats med totalt 66 besökare, samt 
en föreläsning på museet med ca 50 åhörare. Undersökningen gick även att 
följa på Instagram och Facebook.

Dalarnas museum har även ett stort ansvar att förmedla och stärka det 
långsiktiga arbetet med kunskapsuppbyggnad för framtida generationer. Un-
der två dagar praktiserade gymnasisten Emma Arnberg på undersökningen. 
Hon fick prova på att schakta, tolka och gräva, samt samla in jordprover 
från kulturlager och i anslutning till konstruktioner under överinseende av 
fältpersonalen. Dalarnas museum möjliggjorde för Emma att även analysera 
sina prover tillsammans med SHMM Arkeologernas arkeobotaniker Jens 
Heimdahl. Där kunde hon identifiera flera ängs- och betesväxter, men även 
ogräs, hallon och importerade fikon (bilaga 10).
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Resultat

Undersökningsområdet
Undersökningsområdet var som tidigare nämnts cirka 315 kvadratmeter 
stort och uppdelat i två områden, varav det ena skulle undersökas extensivt 
(figur 12). Hela ytan var täkt av marklager A1, som var ett brunt marklager 
med vegetation. Ovan låg olika utfyllnads- och bärlager som delvis gick ned 
i marklagret. Lagret innehöll träkol, djurben, grus, småsten träflis, keramik, 
kalk samt slagg. Lagret låg över hela ytan, som troligen varit en öppen yta 
under 1800- och 1900-talet, av fynden att döma. Undersökningsområdet 
grävdes ned till den naturliga avsatta marken och nivån för den naturliga 
topografin dokumenterades. Den naturliga marken bestod av beige till grå 
lera med en nivåskillnad på omkring 0,5–1,0 meter från norr till söder. I det 
södra extensiva undersökningsområdet framkom äldre lämningar tillhörande 
Gruvbäcken med en nivåskillnad på omkring 2,0–3,0 meter. 

Stratigrafi och kontexter
Totalt dokumenterades 106 kontexter varav 9 har utgått och 8 kontexter har 
slagits samman till 4. Sammanlagt 93 kontexter har sorterats under katego-

Figur 12. Översikt över undersökningsområdet under pågående utgrävning. Från sydväst. Foto: 
Kristofer Skog.
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rierna: lager/fyllning, nedgrävning och konstruktion. För utförligare kontext-
beskrivningar, se bilaga 1. 

Inom kategorin lager ryms tre olika depositionstyper, primär-, sekundär- 
och tertiärdeponerade lager. Där fanns även ett antal olika kulturlagertyper, 
konstruktionslager, odlingslager, raseringslager etc. Stor vikt har dock lagts 
vid att redan i fält tolka lagren i den mån det varit möjligt genom att studera 
dess sammansättning, innehåll och kontaktytor. Bland konstruktionerna 
fanns trägolv, stensyll, stolpar, källargrund och svårdefinierade tegel- och 
träkonstruktioner. Stratigrafin ovan den naturliga leran har lagts in i en ma-
tris där kontexter därefter förts in i kontextgrupper beroende på stratigrafi; 
tolkad tillkomst; underkategorierna: konstruktion, brukning, destruktion, 
ombyggnation/komplettering och förnyelse. För att förtydliga de olika skeen-
dena inom schaktet har en fasindelning gjorts. Indelningarna har gjorts efter 
tolkningar baserade på funktion och tidsmässigt sammanhang. Sammanlagt 
har 14 kontextgrupper sammanställts vilka i sin tur sammanförts till 4 faser. 
Grupperna redovisas kronologiskt från äldsta till yngsta nedan och i bilaga 2.

Kontextgrupper
Indelningen baseras på olika kontextgruppers samtidighet och utgår från 
en strukturell förändring av bebyggelsen, exempelvis nya hus eller en ny 
gårdsyta. Kontextgrupperna är skapade för att ge en överskådlig bild över de 
strukturella förändringarna som skett. Kontextgrupperna är dock inte statiska 
och kontexterna går att gruppera om. Fasens utsträckning i tid behandlas 
som en period bestående av konstruktion med efterföljande brukning och 
som sträcker sig fram till nästkommande fas. Inom Västra Falun 8 används 
följande fastyper:

• Tomtetablering (konstruktion), markplanering
• Bebyggelseetablering (konstruktion), vilket innebär att bebyggelse och/ 

eller aktivitet påbörjas initialt, t.ex. efter tillkomsten av gemensamt styrda 
aktiviteter i form av utjämningslager.

• Brukning, omfattar brukande utsträckt över en längre tid, oftast gårds-, 
golv- eller gatulager. 

• Ombyggnation (komplettering), omfattar tillkomsten av nya byggnader 
och/eller gårdsytor, men där den tidigare fasens bebyggelse lever vidare.

• Ödeläggelse/destruktion, omfattar en förstörelse av tidigare bebyggelsefas
• Förnyelse (konstruktion), omfattar ny bebyggelse och/eller gårdsyta, en 

nybyggnation gentemot äldre faser.
• Yngre lämningar, omfattar lämningar som tolkas vara yngre än 1760.

Fas 1, Tomtetableringen 1600–1640
De äldsta aktiviteterna inom undersökningsområdet utgörs av olika markho-
risonter och ett utjämningslager KG 1. Den äldsta fasen är mycket fragmenta-
riskt bevarad (figur 13). Detta sammanhänger med markplaneringsarbeten för 
yngre bebyggelse på platsen. Till viss del har denna markplanering emellertid 
bevarat delar av de tidigaste aktiviteterna. Under fältarbetet tolkades utjäm-
ningslagret som ett eventuellt odling/betesmarkområde. Tre prover togs och 
den makroskopiska analysen visade att sammansättningen i de tre proverna 
var mycket olika sett till fröinnehåll. Inget av proverna innehöll säkra belägg 
för odling i form av odlingsväxter utan de innehåller latrinmaterial och främst 
utmockad stalldynga (bilaga 3). Sannolikt har området varit relativt outnyttjat 
innan bebyggelseetableringen, möjligtvis en plats för dyngstack eller djur i 
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hägn, då några enstaka störar i rad påträffades. Fasen representerar aktiviteter 
från tiden innan någon bebyggelse uppförts inom undersökningsområdet och 
det går inte utifrån lämningarna och analyserna att utläsa om platsen tillhört 
en avgränsad tomt eller om det rör sig om allmänningsmark. Dateringen av 
fasen bygger i stort på stratigrafi och keramik med ett brett tidsspann.

KG1 Äldre markhorisont
Gruppen består av trästörar samt ett utjämningslager och två marklager som 
tolkas återspegla den äldsta aktiviteten på ytan innan bebyggelsen uppförs 
(figur 13). Utjämningslager A99 var begränsat till nordöstra delen av det pri-
mära undersökningsområdet. Lagret innehöll kol, kalkbruk, tegel och träflis. 
Marklager A56 bestod av mörkbrun lerig silt med rikliga inslag av träkol 
och träflis. Sparsamt inslag av aska, sot, tegelkross, djurben, grus, kalk och 
dynga förekom också. Lagret kan i ett tidigare skede även ha fungerat som 
ett gårdslager. Marklager A85 bestod av ett brunt homogent lager innehål-
landes organiskt material och träflis. Lagret var skuret i alla riktningar p.g.a. 
störningar, FU-schakt och KG2 källare (fas 2:1). Lagret hade inslag av träkol, 
tegelkross, grus och småsten. Lagret tolkades vara fortsättningen på A56. Invid 
slänten i nordöstra delen påträffades tre störar A101 nedstuckna i A99. Dessa 
låg i nordvästlig-sydostlig riktning och tolkades vara rester av en hägnad för 
djurhållning eller odling. 

Figur 13. Översikt över tomtetableringen fas 1, 1600-1640, vilken utgörs av KG 1 Äldre markhorisont, 
med dess kontexter. Dessa representerar aktiviteter från tiden innan någon bebyggelse uppförts. Området 
som i realiteten fanns att undersöka markerat med rött. Tidigare grävda områdena t.ex. FU-schakt och 
ledningsdragningar är grå. Skala 1:150.
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Ingående kontexter (figur 13):
A101 Störar
A99 Utjämningslager
A85 Marklager
A56 Marklager 

Stratigrafiska relationer
Belägen under KG2, KG3 och KG5

Fas 2:1, Bebyggelseetablering 1640–1660 talet
Under denna fas sker en bebyggelseetablering i undersökningsområdet i form 
anläggandet av byggnad KG2 och källare KG3. Fasens två kontextgrupper 
redovisas på översiktsplanen (figur 14). Detta är första byggnadsfasen under 
den period som undersökningen omfattar. De arkeologiska kontexterna be-
står främst av byggnadslämningar i form av trä och sten samt lager som haft 
konstruktionsrelaterade funktioner. Det framgår tydligt hur lite tomtmark 
förutom själva bebyggelsen som omfattats av undersökningen. Troligtvis har 
marklager A56 och A85, från fas 1, vid detta skeende övergått till att fungera 
som gårdsyta. Då endast fragmenterade partier i direkt anslutning till bebyg-
gelsen har kunnat undersökas medför det att bebyggelsen inte kan relateras 

Figur 14. Översikt över bebyggelsetablering, fas 2:1, 1640-1660. Under denna fas uppfördes källaren KG2 
(A95 m.fl.) och byggnaden KG3 (A59, A96 m.fl.). På planen till vänser syns de enskilda kontexter na 
medan planen till höger visar kontextgrupperna. Området som i realiteten fanns att undersöka markerat 
med rött. Tidigare grävda områdena t.ex. FU-schakt och ledningsdragningar är grå liksom kontexterna 
A56 och A85 från fas 1. Skala kontexter 1:150 och kontextgrupper 1:300.
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på ett tillfredställande sätt. 
Dateringen av fasen byg-
ger i stort på stratigrafin 
och keramik med ett brett 
tidsspann, eventuellt kan 
etableringen ha skett ett år-
tionde tidigare d.v.s. under 
1630-talet. Den dendrokro-
nologiska dateringen var 
osäker (bilaga 4).

KG2 Källare
Gruppen består av kon-
struktionsdelar till en käl-
lare belägen centralt i det 
primära undersöknings-
området. Källaren låg i 
nordvästlig-sydostlig rikt-
ning, med en ingång i syd-
ost. Källarens nedgrävning 
A25 var ca 0,6 meter djup 
och bestod av en oregel-
bunden och delvis rund 
form i plan (figur 15–16). 
Nedgrävningen var överst 
fylld med marklager A1 
och slagg på östra sidan, på 
västra sidan fanns raserade 
stenar som stack upp. Bot-
tenformen var plan med 
en störning i nordostlig-
sydvästlig riktning genom nedgrävningen. Nedgrävningen var ca 5–6 meter 
lång i nordvästlig-sydostlig riktning och 4–5 meter bred i nordostlig-sydvästlig 
riktning. Nedgrävningen gick ned till den naturliga marken. 

Konstruktionslager A95 var gråbrunt till svart och bestod av silt uppblan-
dat med morän, lagret hade inslag av tegelkross, träkol och träflis. Troligtvis 
har man återanvänt material från nedgrävningen. Sannolikt har lagret fung-
erat som jordgolv i ett första skede. Del av källarvägg A80 var belägen i östra 
delen av A25. Källarväggen var fragmenterad, men en mindre del av källarens 
vägg fanns bevarad. Väggen bestod av ett flertal naturstenar, varav en mindre 
del var grovt huggna. Majoriteten av stenarna var kallmurade men på vissa 
ställen syntes lera mellan stenarna, totalt fanns 2–3 skift. En öppning fanns 
mot nordost. Regelstenar A91 bestod av flertal naturstenar, varav en mindre 
del var grovt huggna. Dessa var koncentrerade till nedgrävning A25 södra 
och sydöstra del. Stenarna var placerade i nedgrävningskanten till källarens 
nedgång. Ovan stenarna noterades fragmentariska trärester, vissa stenar låg 
direkt under plankorna. Trägolv/träreglar A90 bestod av fragmentariska 
halvstockar och brädor som låg ostrukturerat i mitten av A25. Ett försök gjor-
des att datera en av brädorna, men den innehöll för få årsringar för en säker 
datering (figur 17). I sydöstra delen noterades tre tydligt lagda plankor som 
tolkats vara trappsteg till källarens nedgång. 

Figur 15. Källaren KG2 under utgrävning med näverlager A87, 
fas 2:3, fortfarande synligt. Från väst. Foto: Jimmy A Karlqvist.

Figur 16. Översikt över den utgrävda källaren. Från väst. Foto: 
Greger Bennström.
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Ingående kontexter (figur 14):
A25 Nedgrävning  Ej synlig på planen
A80 Del av källarvägg
A90 Trägolv/träreglar
A91 Regelstenar/grundstenar
A95 Konstruktionslager

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG1 och under KG3. Samtida med KG1 och KG3.

KG3 Byggnad
Sydväst och nordost om källaren dokumenterades konstruktionsdelar till en 
byggnad (figur 14). I anslutning till källarens ingång påträffades ett stolphål 
A76–A77. Vid förundersökningen dokumenterades ytterligare ett stolphål (A6) 
ca 2 meter åt sydväst. Det tolkats höra till samma tidsperiod. Troligtvis utgör 
dessa stolphål konstruktionsdetaljer till byggnaden/källarstugans trappa. 

I nordost låg underst ett flerfärgat heterogent konstruktionslager A97 be-
stående av grusig silt med gula och röda horisonter, gruvavfall? Lagret hade 
inslag av träkol, tegelkross, småsten och kalk. Lagret har troligen fungerat 
som ett konstruktionslager till ovanliggande trägolv. 

Trägolv A59 bestod av längsgående plankor, förutom i nordöstra delen 
där de låg i nordvästlig-sydostlig riktning. I denna del utgjordes golvet av en 
trolig rustbädd i form av kluvna stockar. På västra delen noterades tjockare 
fragmentariska reglar som låg i nordvästlig-sydostlig riktning. I mitten av 
trägolvet fanns en rektangulär yta utan trä som troligtvis har tillkommit vid 
senare tiders aktiviteter. Trä dokumenterades även vid förundersökningen 
2011 som lager 5 i profilen i schakt 8.

Trägolv A96, i sydväst, var även det fragmentariskt bevarat. Ett tunt lager 
näver noterades ovanpå och vissa av plankorna var sammanfogade med spik, 
sannolikt hör golvet samman med A59. Möjligtvis har det funnits ett yngre 
eller gjorts reparationer av golvet i och med att det noterades plankor ovan 
varandra inom vissa mindre partier. 

Den makroskopiska analysen från trägolvet A59 innehöll endast hårdska-
liga fröer och var kraftigt nedbrutna (bilaga 3). I övrigt fanns en blandning av 
ogräs och ängsväxter (djurdynga), vilket är den normala sammansättningen 
på stadsgårdar. I provet taget vid grundstenen fanns också rikligt med hår-
avfall bevarat. I materialet från golvet A96 fanns gott om djurhår och en del 
läderfragment. Växtmaterialet utgjordes främst av ogräs samt en del ängs-
växter (djurdynga) – förhållandevis normalt markskräp på en stadsgård med 
djurhållning. Om materialet är primärt avsatt på golvet talar detta för någon 
form av bodmiljö, kanske för, eller i närheten av, läderhantverk.

Stensyllen A57 låg i nordostlig-sydvästlig riktning och har skurits av 
FU-schakt. Stenarna var flata på ovansidan samt nedgrävda i den naturliga 
marken, sannolikt hör stensyllen samman med stensyll A92 vilken var be-
lägen väster om trägolvet. Stensyllen var fragmentariskt bevarad, bestående 
av naturstenar vilka var delvis sammanfogade med lera. Under trägolv A59 
framkom grundsten A98 som eventuellt kan ha fungerat som ett fundament.

Byggnaden låg i sydvästlig-nordostlig riktning. Möjligtvis har byggnaden 

Figur 17. Datering av bebyggelseetablering Fas 2:1. *Ej säker.

Kontext Typ Dat. fynd Prov/Fynd nr Datering
A90 Trägolv Dendro 83367 (1648*)
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fortsatt åt nordost. Det undersökta trägolvet A59 och A96 var kraftigt skadat 
av senare tiders aktiviteter och skuret av FU-schakt. På grund av detta går 
det inte att säga hur stor byggnaden har varit. 

Byggnaden kan ha varit en källarstuga. En källarstuga är en timrad byggnad 
om ett rum, ibland med en murad eldstad. Byggnadstypen har förekommit 
i hela Övre Dalarna, men haft olika funktion i olika områden. Att enrums-
stugor användes som den enda typen av bostadshus i en by eller stad var 
ovanligt, men byggnadstypen har ofta förekommit som komplement till en 
huvudbyggnad på rikare gårdar. I Leksand finns exempelvis mängder av käl-
larstugor, en enrumsstuga där övervåningen är bostad och bottenvåningen 
använts till exempelvis förvaring. På källarstugor är ofta ingångarna förlagda 
på byggnadens långsida, och bostadsutrymmet nås inte sällan via ett utan-
påliggande trappa (figur 18).

Ingående kontexter (figur 14):
A57 Stensyll
A59 Trägolv
A76 Fyllning stolphål
A77 Nedgrävning stolphål  Ej synlig på planen
A92 Stensyll
A96 Trägolv
A97 Konstruktionslager
A98 Grundsten 

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG1, KG2 och under KG7. Samtida med KG1, KG2. 

Figur 18. Exempel på källarstuga från år 1906 i Glistjärna, Rättviks kommun. Foto: Gerda Söderlund 
Glistjärna Rättvik 1906. Leksands lokalhistoriska arkiv.
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Fas 2:2, Ombyggnation/komplettering 1660–1670
Denna fas innefattar tre huvudsakliga händelser (figur 19 och 23). Dels an-
läggandet av Gruvbäckens timmerskoning KG4 i sydöstra delen av under-
sökningsområdet, dels ombyggnation eller tillbyggnad i södra delen av det 
primära undersökningsområdet KG5 Om/tillbyggnad. Det sker också en 
reglering av tomten i och med att tomtgräns KG9 uppförs. Dendrokronolo-
giska dateringen från en av stolparna visade ett relativt brett intervall, men 
bör härledas till mitten av 1600-talet (bilaga 4). Dateringen av fasen bygger 
i stort på stratigrafin, förundersökningen och dendrokronologiska analyser 
samt kritpips- och keramikfynd. Gruvbäckens timmeskoning undersöktes 
extensivt och flertal dendroprover togs som visade att skoningen i detta om-
råde troligtvis uppförts 1658–1660 (figur 22). 

KG4 Gruvbäckens timmerskoning
I undersökningsområdets sydöstra del framkom några stockar samt under 
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Figur 19. Översikt över södra delen av området under fas 2:2, ombyggnad 1660-1670. Under denna 
fas uppfördes timmerskoningen till Gruvbäcken, KG4, med kontexterna A102 och A110. Området 
som i realiteten fanns att undersöka markerat med rött. Tidigare grävda områdena t.ex. FU schakt och 
ledningsdragningar är grå. Skala 1:300.

Figur 20. Sektionsritning 1 över en mindre del av timmerkista A102 
och kanten av Gruvbäcken. Skala 1:40.

1 Slagglager
2	 Grå	sand,	med	inslag	av	grus	och	träflis.
3 Beigeorange grusig sand.
4	 Gråbrun	sand	med	inslag	av	grus,	träflis,	tegel	och	

småsten.
5 Slagglager med större stenar
6 Beigegrå lera (naturligt)
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och invid dem ett flertal utfyllnadslager (figur 19). Dessa tolkades vara del 
av en timmerkista A102 och kanten av Gruvbäcken. Lämningen noterades 
fortsätta åt söder. I och med att denna lämning skulle undersökas extensivt 
mättes de in i plan och en sektionsritning upprättades (figur 20). Tre dendro-
prover samlades in. Längst åt sydöst inom det extensiva området påträffades 
fortsättningen på Gruvbäckens timmerskoning (figur 21) med ytterligare en 
timmerkista A110. Den bestod av sju stockar i öst-västlig riktning samt nio 
stockar i nord-sydlig riktning. Mot söder fanns inget bevarat i och med en 
tidigare nedläggning av en betongtrumma. Timmerkistan med dess stockar 
var tydligt ingrävd i den naturliga marken. Timmerkistan var fylld med slagg. 
Ytterligare fyra dendroprover samlades in.

Ingående kontexter (figur 19):
A102 Timmerkista
A110 Timmerkista

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG1, KG2 och under KG7. Samtida med KG1, KG2. 
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Figur 21. Sektionsritning 2 över en mindre del av timmerkista A110 vilken delvis hade skadats av en 
tidigare nedlagd betongtrumma. Skala 1:40.

Figur 22. Datering av Gruvbäckens timmerskoning, KG4, 1660-1670.

Kontext Typ Dat. fynd Prov/Fynd nr Dendra nr Datering
A102 Timmerkista Dendro PD.A 83359 1655–1675
A102 Timmerkista Dendro PD.B 83360 1655–1670
A102 Timmerkista Dendro PD.C 83361 1660–1670
A110 Timmerkista Dendro PD.D 83362 1657–1660
A110 Timmerkista Dendro PD.E 83363 1665–1680
A110 Timmerkista Dendro PD.F 83364 1646–1656
A110 Timmerkista Dendro PD.G 83365 1654–1684
A110 L2 Kritpipa F440  1640–1700
A110 L2 Kritpipa F441  1650–1700
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KG5 Om/tillbyggnad
Som tidigare nämnts var ytan för KG5 kringskuren av äldre ledningsdrag-
ningar samt FU-schakt (figur 23). Nedgrävning A81 hade oregelbunden form 
i plan, bottenformen var även den plan. Utfyllnadslager A66 var ett blågrått 
heterogent lerlager. Lagret hade rikliga inslag av träkol, tegelkross, träflis och 
kalk. Enstaka inslag av aska, sot och bränd lera förekom också. Utfyllnadslager 
A65 bestod av ett grått heterogent sandlager med rikliga inslag av djurben, 
samt mindre inslag av träkol, tegelkross, grus, småsten och träflis. Konstruk-
tionslager A64 var ett beige heterogent mycket kompakt lager bestående av 
lera, bränd lera, tegelbrockor och kalkbruk. Sannolikt har lagret fungerat som 
ett konstruktionslager eller ett fundament till ovanliggande spismur. Lagret 
hade en tät stenpackning samt tegelkross och tegelbrockor, enstaka inslag av 
träkol och träflis förekom också. En kritpipa ger viss vägledning för datering 
av kontextgruppen (figur 24). Spismur A54 hade till stor del undersökts vid 
förundersökningen (A7), konstruktionen bestod av fragmenterade tegelstenar 
och tegelbrockor. Delar av teglet såg ut att vara sekundärbränt. Spismuren var 
delvis nedgrävd, men mest anlagd ovan konstruktionslager A64. 

Ingående kontexter (figur 23):
A54 Spismur
A64 Konstruktionslager

Kontext Typ Dat. fynd Prov/Fynd nr Datering
A64 Konstruktionslager Kritpipa 294 1640–1750
Figur 24. Datering av om/tillbyggnad KG5.

Figur 23. Översikt över norra delen av området under fas 2:2, om/tillbyggnad 1660-1670. Under denna 
fas uppfördes en spismur KG5 och tomtgräns KG9, bestående av sex stolphål. Kontexterna utfyllnadslager 
A65, A66 och nedgrävning A81 och nedgrävningen för stolparna är ej utmarkerade. Området som 
i realiteten fanns att undersöka markerat med rött. Tidigare grävda områdena t.ex. FU-schakt och 
ledningsdragningar är grå. Skala 1:150.
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A65 Utjämningslager Ej synlig på planen
A66 Konstruktionslager Ej synlig på planen
A81 Nedgrävning  Ej synlig på planen

Stratigrafiska relationer
Belägen över naturlig mark och under KG14. 

KG9 Tomtgräns
I sydvästra delen av det primära undersökningsområdet framkom sex stolphål 
på rad (figur 23 och 25). Dessa framkom direkt under påförda moderna bärla-
ger. Fyllningen från stolphålen innehöll främst eldpåverkat eller ruttet trä, silt 
med enstaka inslag av tegelkross, djurben, grus, småsten och slagg. Endast en 
stolpe var så pass bra bevarad att en dendrokronologisk analys kunde utföras 
(figur 26). I och med att området var så pass fragmenterat kan ingen entydig 
tolkning ges, men troligtvis representerar stolparna en tomtgräns. 

Ingående kontexter (figur 23):
A39 Stenskoning, stolphål
A40 Fyllning, stolphål
A41 Nedgrävning, stolphål Ej synlig på planen
A42 Stenskoning, stolphål
A43 Fyllning, stolphål
A44 Nedgrävning, stolphål Ej synlig på planen
A45 Stenskoning, stolphål
A46 Fyllning, stolphål
A47 Nedgrävning, stolphål Ej synlig på planen
A48 Stenskoning, stolphål
A49 Fyllning, stolphål

Figur 25. I sydvästra delen av det primära undersökningsområdet framkom flertal stolphål på rad, vilka 
har tolkats som tomtgräns KG9. Från söder. Foto: Jimmy A Karlqvist.

Kontext Typ Dat. fynd Prov/Fynd nr Datering
A103 Stolpe Dendro 83366 1655–1685
Figur 26. Datering av tomtgräns KG9.
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A50 Nedgrävning, stolphål Ej synlig på planen
A51 Stenskoning, stolphål
A52 Fyllning, stolphål
A53 Nedgrävning, stolphål Ej synlig på planen
A103 Stolpe
A104 Fyllning
A105 Nedgrävning Ej synlig på planen

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG1 och under KG14

Fas 2:3, Destruktion 1660–1680
Fasen består av KG6 rasering av källare och KG7 rasering av byggnad (fi-
gur 27). Gruppen innehåller ett flertal utfyllnads- och raseringslager vilka 
representerar dels destruktionen av den äldre bebyggelsen samt början på en 
förnyelse av stadsgården. Förutom raseringsmassor påförs diverse utfyllnader 
vilka delvis använts som grund för husen i kommande fas 3:1. Under denna 
fas har ytan förmodligen varit ödetomt eller avfallsupplag under någon period 
mellan rasering och nybebyggelse. Fasen domineras av raseringsmassor efter 
föregående bebyggelsen och aktiviteter på tomten. Den samlade fyndprofi-
len, med kritpipor, mynt och keramik samt det övriga materialet från lagren 
inräknat, visar att händelserna sannolikt sker 1660–1690 (figur 28–29).

KG6 rasering av källare
Denna grupp har ett kontextuellt nära samband med KG7 rasering av bygg-
nad (figur 27).

Ovan trägolv A90 (KG2) låg flertal lager vilka har tolkats vara utfyllnads-
lager med diverse innehåll. Utfyllnadslager A89 bestod av ett svartbrunt 
homogent lager av sandig silt. Lagret hade mindre inslag av småsten, träflis 
och träkol. Den makroskopiska analysen påvisade en blandning av ängsväx-
ter (djurdynga) och ogräs, samt ett rikt innehåll av rottrådar. Detta antyder 
att fyllnaden kan ha varit bevuxen eller att den utgjorts av omkringliggande 
bevuxna marklager på stadsgården. Utfyllnadslager A88 var ett brunt he-
terogent lager bestående av sandig silt med grus. Lagret hade rikliga inslag 
av djurben, småsten och träflis, mindre inslag av träkol, tegelkross och kalk 
förekom också. 

Näverlager A87 var ett tjockt kompakt lager av näver (figur 15). Dess 
tillkomst var svårdefinierat, sannolikt har man kasserat material som man 
ansett vara obrukbart, möjligtvis från ett överliggande nävergolv när käl-
larstugan går ur bruk. Det makroskopiska innehållet i lagret var mycket 
olikartat. Stor rikedom av fröer korrelerat med förekomsten av rottrådar i 
materialet tyder snarare på en igenväxningsfas i källaren när den gått ur 
bruk, än från aktiviteter när golvet var i bruk (bilaga 3). Eventuellt kommer 
spåren från ovanliggande dynglager A86, vilket bestod av ett brunt homogent 
lager innehållandes organiskt material och silt. Lagret hade inslag av träkol, 
bränd lera, djurben, grus, småsten och träflis. Lagret har troligen tillkommit 
när källaren har gått ur bruk. Den makroskopiska analysen konstaterade att 
lagret innehöll en betydande mängd stalldynga, köksavfall och latrinavfall, 
vilket snarare påminner om odlingsjord än ren stalldynga. Raseringssten A31 
bestod av både kantiga och rundade naturstenar vilka låg i en oregelbunden 
nord-sydlig linje. Stenarna tolkas ursprungligen ha varit del av källarvägg 
A80 (KG2). Raseringssten A84 bestod av flera större stenar vilka tolkas vara 
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rasering efter källaren och höra samman med A31. Stenarna bestod av kantiga 
och rundade naturstenar liggandes oregelbundet. 

Raseringslager A67 var brunt heterogent bestående av silt med grus. I lag-
ret noterades rödbränd lera runtomkring stenarna i kontexterna A31 och A84 
vilken utsatts för hög värme, sannolikt brandhärjat. Leran tolkas fungerat som 
sammanfogning till källarens vägg. I övrigt fanns rikliga inslag av djurben, 
småsten och träflis, mindre inslag av träkol, tegelkross och kalk.

Gemensamt för A89, A88, A87 och A86, och som man bör betrakta som en 
möjlighet, är att de kan ha varit konstruktionsdelar till ett torv- eller grästak 
vilket rasat ned i källaren. Ur ett stratigrafiskt perspektiv samt innehållet i 
andra lager blir det dock problematiskt i och med att källarens stenvalv rim-
ligtvis då bör ligga i botten. I detta fall ligger de i toppen. Det är dock inte 

Figur 28. Datering av rasering av källare KG6.

Figur 27. Översikt över fas 2:3, destruktion 1660-1680. Under denna fas raserades den tidigare 
bebyggelsen. Kontexten konstruktionslager A94, är ej utmarkerad. Området som i realiteten fanns att 
undersöka markerat med rött. Tidigare grävda områdena t.ex. FU-schakt och ledningsdragningar är grå. 
Kontexterna skala 1:150 och kontextgrupperna 1:300.

Kontext Typ Dat. fynd Prov/Fynd nr Datering
A89 Utfyllnadslager Kritpipa F406 1640–1660
A89 Utfyllnadslager Kritpipa F405 1660–1700
A86 Dynglager Kritpipa F360 1625–1650
A67 Raseringslager Kritpipa F316 1620–1640
A67 Raseringslager Kritpipa F315 1620–1640
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omöjligt att man på ett medvetet sätt dekonstruerat källaren. Raseringslagren 
innehåller däremot en hel del eldpåverkat material, som talat emot att man 
har dekonstruerat källaren på ett strukturerat och medvetet sätt.

Ingående kontexter (figur 27):
A31 Raseringssten
A67 Raseringslager
A84 Raseringssten
A86 Dynglager
A87 Näverlager  Ej synlig på planen
A88 Utfyllnadslager
A89 Utfyllnadslager Ej synlig på planen

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG4 och under KG7 och KG8. 

KG7 rasering av byggnad/källarstuga
Denna grupp har ett kontextuellt nära samband med KG6, rasering av källare 
(figur 27).

Ovan den tidigare kontextgruppen finns det tydliga indikationer på att 
området brandhärjats. I sydvästra delen fanns två brandlager A55 och A93, 
vilka tolkas vara rester efter ett omlagt golv yngre än det tidigare golvet A96 
i fas 2:1. Den makroskopiska analysen från detta brända trägolv innehöll 
nästan inget annat än träkol och träflis. Frånvaron av annat material kan tala 
för att det rör sig om ett renstädat golv i en bostad eller en renare bodmiljö. 
Brandlager A55 var svart med stora mängder sot, träkol och obränt trä. 
Kontaktytan var ojämn och infiltrerad. Troligtvis fanns ett gråbrunt sandigt, 
underliggande konstruktionslager till golvet, dock alltför fragmenterat och 
infiltrerat för att skiljas åt. A93 var svartbrunt heterogent och innehöll sandig 
silt. Lagret hade inslag av träkol, tegelkross, grus, småsten, kalk och relativt 
mycket trä. Ett flertal plankbitar låg horisontellt och såg ut att vara lagda i 
nordvästlig-sydostlig riktning. Under lagret låg ett beige homogent lerlager, 
konstruktionslager A94. 

I norra delen påträffades ytterligare ett brandlager A82 vilken bestod av 
svart homogent silt med träkol, sot och trä, troligtvis även här spår efter ett 
brandhärjat golv. Den makroskopiska analysen visade endast träkol och något 
enstaka granbarr (bilaga 3). Allt frömaterial som påträffades var oförkolnat 
och troligen tillkommit sekundärt efter branden. Detta indikerar att golvet 
varit relativt rent när det brunnit. Under brandlagret framkom ett brungrått 
heterogent sandlager A83 vilken innehöll grusig sand med inslag av sot, trä-
kol, tegelkross, bränd lera, småsten och träflis. Lagret blev tjockare åt sydväst.

Efter att området brandhärjats förs det på utfyllnadslager med diverse 
innehåll. Utfyllnadslager A38 bestod ett ljusgult till beige lager av grus och 
sand med inblandning av träkol, bränd lera, tegelkross, småsten, träflis, kalk 
och slagg. Lagret var skuret av FU-schakt och lagret var som tjockast i västra 
delen. Utfyllnadslager A36 bestod av ett kompakt heterogent organiskt ma-
terial med träflis och silt. Lagret tunnade ut mot väst och öst och var beläget 

Figur 29. Datering av rasering av byggnad KG7.

Kontext Typ Dat. fynd Prov/Fynd nr Datering
A36 Utjämningslager Kritpipa F204 1650–1675
A38 Utfyllnadslager Kritpipa F263 1630–1660
A38 Utfyllnadslager Mynt F258 1658
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norr och söder om FU-schakt. Lagret hade en torvliknande sammansättning 
som bildade en tjock flerskiktad matta med mycket rötter. Rötterna tyder på en 
utomhusmiljö eller att materialet inhämtats från en miljö med mycket mark-
täckande växtlighet. Den makroskopiska analysen visade mindre mängder 
av ogräs, ängsväxter (stalldynga) och bär (latrinavfall). Sammansättningen är 
typisk för de flesta samtida stadsgårdsmiljöer och tolkas vara ett utjämningsla-
ger vilket har fått legat öppet under en längre period. Troligtvis har området 
därefter fått stå öde under en period innan en förnyelse sker. 

Kontextgruppen daterades genom kritpips- och myntfynd i utfyllnadslager 
A36 och A38 (figur 29).

Ingående kontexter (figur 27):
A55 Brandlager
A93 Brandlager
A94 Konstruktionslager Ej synlig på planen
A82 Brandlager
A83 Sandlager
A38 Utfyllnadslager
A36 Utfyllnadslager

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG3 och KG6 och under KG8. 

Fas 3:1, Förnyelse 1680–1700
Denna fas tolkas som en förnyelse av bebyggelsen (figur 30). Tomten omge-
staltas genom att markplanering KG8 läggs ovan den äldre källaren KG2 och 
byggnad KG3. Dateringen av fasen bygger i stort på fyndmaterialet av mynt, 
keramik, kritpipor (figur 31). Därefter förs en stolpbyggnad upp, troligtvis 
en enklare hantverksyta KG11, utifrån vissa fynd möjligtvis en klensmedja. 
Söder om tomtgräns KG9 tillkommer nu också en mindre yta avsedd för od-
ling KG10 med spår av växter som kan ha odlats där (bilaga 3).

KG8 Markplanering
Markplaneringen sker genom att flertal utfyllnadslager förs på för att skapa 
en jämn yta (figur 30). Utjämningslager A30, A34 och A35 bestod av beige 
homogen lera med enstaka inslag av grus och småsten. Utfyllnadslager A33:s 
funktion och tillkomst var desto svårare att fastställa. Lagret bestod av bei-
gebrun sandig silt med inslag av tegelkross, grus, småsten, träflis och kalk. 
Enstaka förekomster av bränd lera påträffades också. Möjligtvis fanns också 
en fragmentarisk bevarad stenläggning/grusgång, vilken var tydligast i väst. 
Ovan och mellan stenarna låg ett tunt organiskt material, ett makrofossilprov 
togs för att utröna eventuell funktion och tillkomst (bilaga 3). Analysen visade 
på en hel del spår av latrinavfall (bär och fikon). Eftersom detta material sticker 
ut i sammanhanget finns anledning att anta att provet är taget i närheten av 
ett dass. Sannolikt är detta spår efter transport från ett dass till den igenfyllda 
källaren som efter att den har gått ur bruk fungerat som avfallsupplag eller 
gödselstack. 

Utjämningslager A24 bestod av gråbrun sand med inslag av silt och träflis. 
Lagret tunnade ut mot kanterna. Lagret var som tjockast i nordöstra delen. 
Sannolikt har lagret under ett kortare skeende övergått till att fungera som 
en golvyta när hantverksytan, KG 11, iordningställs.
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Ingående kontexter (figur 30):
A24 Utjämningslager
A30 Utjämningslager Ej synlig på planen
A33 Utfyllnadslager  Ej synlig på planen
A34 Utjämningslager
A35 Utjämningslager Ej synlig på planen

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG6 och KG7 samt under KG11

KG10 Odling
Odlingslager A100 (figur 30) var beläget strax söder om tomtgräns KG9. Lagret 
bestod av ett grönbrunt homogent lager bestående av lerig silt. I lagret fanns 
enstaka inslag av träkol, träflis samt kalk, men mycket få och fragmenterade 
fynd. Två makrofossilprover togs, ett centralt i lagret och det andra i sydvästra 
hörnet, båda på liknande nivå. Analysen visade på en blandning av material 
som är typisk för odlingsjord, stalldynga och en rik ogräsflora. I materialet 

Figur 30. Översikt över fas 3:1, förnyelse 1680-1700. Under denna fas påförs flera utjämningslager och 
en hantverksyta anläggs. Planen till vänster visar kontextgrupperna och den till höger flertalet kontexter. 
Området som i realiteten fanns att undersöka markerat med rött. Tidigare grävda områdena t.ex. FU 
schakt och ledningsdragningar är grå. Skala kontextgrupper 1:300 och kontexter 1:150.
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fanns också en hel del latrinavfall. De två proverna kommer sannolikt från 
två olika odlingsbäddar då sammansättningen av materialet är olikartat. I od-
lingshorisonten påträffades spår av två växter som kan ha odlats där, rädisa/
rättika samt mörkt kungsljus (en medicinalväxt).

Ingående kontexter (figur 30):
A100 Odlingslager

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG1 och under KG14

KG11 Hantverksyta
I undersökningsområdets norra del framkom ett flertal stolphål, dels vid slut-
undersökningen men också vid förundersökningarna (figur 30). Stolphålen 
hade slagg- och stenskoning och var synnerligen välfyllda och vällagda (figur 
32). I och med att området var så pass fragmenterat och lämningarna så dif-
fusa är källvärdet svagt. Därmed kan ingen entydig tolkning ges, det finns 
dock en del indikationer som pekar mot hantverk, kanske smidesverksamhet, 
möjligtvis en klensmedja. Troligtvis uppförs smedjan under fasens senare del. 
Sannolikt representerar stolphålen lämningar från ett enkelt skjul eller kanske 
bara ett skärmtak över en spis- eller ässjekonstruktion. Taket har burits av 
åtta (eller tolv) stolpar, och möjligtvis har ytan varit 9x9 meter stor, möjligtvis 
har en andra halva av ytan legat i sydost. Därmed har den schaktats bort vid 
anläggandet av bensinstationen. Den arkeometallurgiska analysen av mate-

rialet från stolphål 
A9 innehöll stora 
mängder slagg (53 
kg). Analysen vi-
sade att slaggen i 
proverna inte var 
från smide utan 
hyt t s lagg  f rån 
kopparframställ-
ning. Stolphål A21 
innehöll, förutom 
slagg, smält/för-
glasat tegelstens-
fragment  samt 
fragment av berg-
arten glimmerskif-
fer, som represen-
terar avfall från 

Figur 31. Daterting av markplanering KG8.

Kontext Typ Dat. fynd Prov/Fynd nr Datering
A24 Utjämningslager Mynt F153 166?
A24 Utjämningslager Kritpipa F140 1640–1690
A24 Utjämningslager Kritpipa F141 1640–1690
    1630–1650
    1640–1690
A24 Utjämningslager Kritpipa F143 1625–1675
A24 Utjämningslager Kritpipa F144 1693–1715
A24 Utjämningslager Kritpipa F145 1640–1660
A24 Utjämningslager Kritpipa F146 1660–1680

Figur 32. De mycket vällagda stolphålen A16 till höger, A19 och A20 till 
vänster. Foto: Greger Bennström
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ställsten (Englund & Grandin 2018). Inga andra spår av väggar påträffades.
Det fanns två stenkonstruktioner A11 och A19. Stenkonstruktion A11 

bestod av två stycken ordentligt fastsatta stående kantiga naturstenar, med 
flata sidan mot varandra. Stenkonstruktion A19 kan ha varit till någon av 
de fasta hantverksinventarierna t.ex. bänk, bälgstång, städstabbe m.m. Strax 
norr om denna påträffades också vad som tolkades vara ett kolupplag A14 
med ett homogent svart kollager med stora kolbitar. Kollagret tunnade ut 
mot kanterna i söder och väst, och har blivit avgrävd sedan tidigare. Tätt 
intill kolupplaget fanns en svårtolkad stenkonstruktion A15, vilken bestod 
av en rad med naturstenar. De kan eventuellt ha fungerat som begränsning 
för kolupplag A14 som låg upp mot stenarna. 

Ingående kontexter (figur 30):
A8 Stenskoning, stolphål
A9 Fyllning, stolphål
A10 Nedgrävning, stolphål Ej synlig på planen
A11 Stenkonstruktion
A14 Kolupplag
A15 Stensyll
A16 Stenskoning, stolphål
A17 Fyllning, stolphål
A18 Nedgrävning, stolphål Ej synlig på planen
A19 Stenkonstruktion
A20 Stenskoning, stolphål
A21 Fyllning, stolphål
A22 Nedgrävning, stolphål Ej synlig på planen
A28 Stenskoning, stolphål
A26 Fyllning, stolphål
A27 Nedgrävning, stolphål Ej synlig på planen
A60 Stenskoning, stolphål 
A69 Fyllning, stolphål
A70 Nedgrävning, stolphål Ej synlig på planen

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG8 och under KG12

Fas 3:2, Omstrukturering/komplettering 1700–1740
Fasen representerar en omstrukturering/komplettering av hantverksytan, i 
form av att det påförs diverse utjämningslager, komplettering KG12 (figur 
33). Denna komplettering eller omstrukturering sker sannolikt relativt snabbt 
efter uppförandet av KG11. Den samlade fyndprofilen, med kritpipor, och 
keramik samt det övriga materialet från lagren inräknat, visar att händelserna 
sannolikt sker mellan 1700–1740 (figur 34).

KG12 Komplettering av hantverksytan
Utjämningslager A23 (figur 33) bestod av beige homogen lera med oregel-
bunden utbredning som tunnar ut mot kanterna. Utjämningslager A13 bestod 
av gråbeige lera med inslag av sot, träkol, djurben, järnklumpar, träflis, kalk, 
slagg och kalksten. Enstaka förekomster av aska, tegelkross, grus och små-
sten påträffades också i lagret. I toppen var lagret heterogent, mot botten var 
materialet mer sorterat med träflis och djurben. Lagret tunnade ut mot väst 
och var där oregelbundet i tjocklek och utbredning. 
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Ränna A12 var en nedgrävning med oregelbunden form i plan samt ojämn 
bottenform. I norra delen hade nedgrävningssidan jämn lutning medan den 
södra var oregelbunden. Nedgrävningen låg i nordostlig-sydligsydvästlig 
riktning. Eventuellt har nedgrävningen varit en ränna för en numera bort-
plockad konstruktion. 

Rimligtvis är de tidigare stolpkonstruktionerna kvarvarande när utjäm-
ningslagren förs på. Det enda som med säkerhets kan sägas går ur bruk är 
kolupplag A14 som övertäcks av A13. Sannolikt har man behövt förstärka 
jordgolvet med ytterligare värmetåligt material såsom lera. Utjämningslager 
A13 sammansättning talar för att lagret bör ha bildat ett utjämningslager till 
ovanliggande konstruktionslager A7. Lagret bestod av brunt grus med inslag 
av småsten och kalk. Enstaka förekomster av träkol, tegelkross, djurben, träflis 
samt slagg påträffades också. Lagret låg under det brandhärjade golvlagret 
A4 (KG13). 

Figur 33. Översikt över fas 3:2, omstrukturering 1700-1740, med dess enskilda kontexter. Under denna 
fas sker en komplettering av hantverksytan, KG12, i form av att det påförs diverse utjämningslager. Detta 
sker sannolikt relativt snabbt efter uppförandet av KG11. Området som i realiteten fanns att undersöka 
markerat med rött. Tidigare grävda områdena t.ex. FU-schakt och ledningsdragningar är grå. Skala 1:150.
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Kontext Typ Dat. fynd Prov/Fynd nr Datering
A7 Konstruktionslager Kritpipa F75 1705–1740
A7 Konstruktionslager Kritpipa F76 1640–1750
A13 Utjämningslager Kritpipa F112 1630–1650
    1640–1750
A13 Utjämningslager Kritpipa F33 1730–1740

Figur 34. Datering av komplettering av hantverksytan KG12.
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Ingående kontexter (figur 33):
A7 Konstruktionslager
A12 Ränna
A13 Utjämningslager
A23 Utjämningslager

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG11 och under KG14

Fas 3:3, Destruktion av hantverksyta 1740–1760
Fasen består av KG13 rasering av hantverksyta (figur 35). Kontextgruppen 
innehåller brand- och raseringslager vilka representerar dels spår efter de 
brukningsaktiviteter som försiggått innan destruktionen, men också spår efter 
själva raseringen av den tidigare bebyggelsen. Den samlade fyndprofilen, med 
kritpipor och keramik samt det övriga materialet från lagren inräknat, visar 
att händelserna sannolikt sker mellan 1740–1760 (figur 38).

KG13 Rasering av hantverksyta
Brandlager A4 (figur 35) bestod av svart silt och träkol och innehöll aska, sot, 
glödskal, grus, småsten och slagg. I lagret fanns även mindre inslag av tegel-
kross och djurben (figur 36-37). Lagret låg inom vissa delar upp mot A3 och var 
skuret i söder av FU-schakt, och i väst av en recent nedgrävning. Detta lager 
är samma som L24 från förundersökningen 2017, vilket delundersöktes och 
analyserades makroskopiskt (Wehlin 2017). Sot- och kollagret var främst kon-
centrerat till området närmast provrutan (spiskonstruktionen). Sot- och kol-
lagret var kompakt med gott om mineralsmältor och slagg av en typ benämnt 
kulslagg. Dessa senare är mycket likartade de smidesloppor som påträffas vid 
smide, men i detta fall betydligt större. Det är osäkert om de kommer från 

Figur 35. Översikt över fas 3:3, destruktion 1740-1760, med dess enskilda kontexter. Under denna fas 
raseras eller brandhärjas hantverksytan KG13. Området som i realiteten fanns att undersöka markerat 
med rött. Tidigare grävda områdena t.ex. FU-schakt och ledningsdragningar är grå. Skala 1:150.
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en särskild form av smide 
eller någon annan form av 
metallhantering. Andelen 
mineralsmältor var mycket 
stort i provet. Även spår 
av matlagning i form av 
brända ben påträffades i 
lagret (Wehlin 2017). 

Jordprovet som togs 
från den aktuella under-
sökningen togs invid prov-
rutan och påvisade inga 
tydliga spår efter metall-
hantering. Provet visade 
på en förkolnad träflisbe-
mängd markhorisont med 
förkolnade spår av ogräs-
fröer, stalldynga och latrin-
avfall. Detta kan tyda på att 
spis- eller ugnskonstruk-
tionen fått en förändrad 
funktion över tid, eller att 
någon typ av rumsindel-
ning funnits. Men också att 
området har brandhärjats. 
Utifrån förundersökningen 
tyder mycket på att spis-
konstruktionen har haft 
en tvådelad funktion. Dels 
till smide men också som 
(grov)kök. Raseringssten 
A3 bestod av kraftigt eldpåverkade stenar och låg utspridda över ett 1x2 me-
ter stort område på ömse sidor om den tidigare undersökta A25 tolkad som 
spiskonstruktionen vid förundersökningen 2011 (Carlsson 2012). Stenarnas 
funktion var svårtolkad. Antingen har stenarna hamnat där i samband med 
att spis- eller ugnskonstruktionen raserades eller så har de utgjort bas för en 
arbetsyta där det behövts grovt och tåligt golvmaterial. Raseringslager A2 
bestod av lera, tegel och bränd lera. Troligen spisrester vilka låg utspritt över 
området, dock främst över A3, som sannolikt hör samman med A2. Den ar-
keometallurgiska analysen av materialet visade att tegelfragmenten uppvisade 
spår efter att ha utsatts för höga temperaturer, en del av fragmenten hade 
delvis smält/förglasats. Det övriga fyndmaterialet kan dock ha en koppling till 
smide exempelvis glimmerskiffer som kan representera avfall efter exempelvis 
en ställsten. Bränd lera kan vara från deformerad infodring. Hit kan även de 

Figur 37. Översikt över raseringslager A2, raseringssten A3, 
brandlager A4. Från väst. Foto: Greger Bennström.

Figur 36. Översikt över raseringslager A2, raseringssten A3, 
brandlager A4, vilket är det mörkare partiet till höger i bild. Från 
väst. Foto: Greger Bennström.

Kontext Typ Dat. fynd Prov/Fynd nr Datering
A2 Raseringslager Kritpipa F31 1640–1750
A4 Brandlager Kritpipa F44 1687–1700
A4 Brandlager Kritpipa F45 1660–1680
A4 Brandlager Kritpipa F46 1650–1700
A4 Brandlager Kritpipa F47 1640–1750
A4 Brandlager Kritpipa F49 1650–1750
Figur 38. Datering destruktion av hantverksytan KG13.
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sönderdelade fragmenten av koppar, järn, kopparlegeringssmältorna, teglet 
och kalksten föras (Englund & Grandin 2018).

Ingående kontexter (figur 35):
A2 Raseringslager
A3 Raseringssten
A4 Brandlager

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG12 och under KG14

Fas 4, Yngre lämningar 1760–1900
Fasen består av utjämning- och marklager A1, samt grop A5-A6 och källare A58 
och A68. Alla dessa låg stratigrafiskt högst upp och har tolkats vara påförda 
eller anlagda någon gång från 1760 till 1900-talet (figur 39).

KG14 Yngre lämningar
Vid förundersökningen 2011 påträffades i schakt 7 en källare, då benämnd 
A2. Källarnedgrävningen framkom i norra halvan av schaktet, botten låg 2,7 
meter under dagens marknivå. Källaren var raserad, men hade förmodligen-
haft tegelvalv. Den tolkades då vara uppförd under 1700-talet (Carlsson 2012).

Figur 39. Översikt över fas 4, yngre lämningar 1760-1900, med dess enskilda kontexter förutom A1. 
KG14  har allmänt daterats från 1760 och framåt och innehöll lämningar som marklager, nedgrävning 
etc. Området som i realiteten fanns att undersöka markerat med rött. Tidigare grävda områdena t.ex. 
FU-schakt och ledningsdragningar är grå. Skala 1:200.
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Nedgrävning A68 var en oregelbunden nedgrävning med ojämn botten-
form och nedgrävningen sluttade åt sydväst i riktning mot Engelbrektsgatan. 
Nedgrävningen kan ha tillkommit när hus och källare raserades. Med tanke 
på att ett förundersökningsschakt grävts mitt i en djup källare kan släntningen 
ha bidragit till svårigheter att tolka nedgrävningen.

Husgrund A58 bestod av stora syllstenar eller grundstenar, till en 1800- 
eller 1900-talsbyggnad, vilken även finns med på Skarins stadskarta från år 
1886. Stengrunden låg i samma riktning som Engelbrektsgatan och har som 
tidigare nämnts skurits av FU-schakt. Eventuellt har den underliggande 
källaren anlagts efter stadsbranden 1761 och varit i bruk fram till 1900-talet. 

Grop A5-A6 bestod av en nedgrävning med tillhörande fyllning som bestod 
av ljusbrun-beige siltig sand med grus. Mestadels fanns raseringsmaterial 
med komponenter som tegelkross, småsten, kalk och träkol. Enstaka före-
komster av aska, sot, bränd lera, djurben, grus, träflis samt slagg påträffades 
också i fyllningen. Eventuellt avfallsgrop från senare delen av 1800–1900-tal. 
Markhorisont A1 bestod av ett brunt marklager med vegetation. I marklagret 
noterades olika utfyllnads- och bärlager. Lagret innehöll träkol, djurben, grus, 
småsten, träflis, keramik, kalk samt slagg. Lagret låg över hela ytan och har 
troligtvis varit en öppen yta under 1800- och 1900-tal av fynden att döma. 

Ingående kontexter (figur 39):
A1 Marklager Ej synlig på planen
A5 Nedgrävning
A6 Fyllning
A58 Husgrund
A68 Nedgrävning

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG13

Fynd
Fynden samlades in och registrerades per kontext och har basregistrerats i 
museets föremålsdatabas Primus avseende sakord, material, antal etc. Fynd-
materialet består av 443 fyndposter (bilaga 9). 11 föremål har lämnats för 
konservering till Studio Västsvensk konservering, konserveringen är ännu inte 
klar. Glasfynden har analyserats av Georg Haggrén och resultaten har sam-
manställts i en rapport (bilaga 8). Keramikfynden har analyserats av Mathias 
Bäck och resultaten har sammanställts i en rapport (bilaga 7).

Skålar, fat, krus, flaskor m.m. har lagts under föremålsgrupp husgeråd, 
medan kakelugnsdelar, fönsterglas ock spik m.m. kategoriserats som bygg-
nadsdetaljer. Indelningen i föremålsgrupper har gjorts utifrån en tolkning 
av föremålets ursprungliga funktion (figur 40). Ett föremåls funktion och 
användningsområde kan ha varierat under dess brukningstid varför metoden 
inte kan sägas ge en absolut bild av de aktiviteter som uttolkas. De fyndka-
tegorier som använts är:

• Byggnadsmaterial 
• Djurhållning 
• Husgeråd
• Handel och hantverk
• Personliga tillhörigheter

De dominerande kategorierna är husgeråd och byggnadsmaterial. Majoriteten 
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av fynden framkom i fas 2:3 och 3:1, när den äldre bebyggelsen raseras och 
när det skedde en förnyelse av bebyggelsen (figur 41).

Byggnadsmaterial
Till kategorin byggnadsmaterial har fynd som kan knytas till hus och bebyg-
gelse samt byggnadernas fasta inredning förts, d.v.s. främst fönsterglas och 
byggnadsdetaljer av järn samt kakel, sammanlagt 68 fyndposter.

Byggnadsdetaljer
Föremål vilka definierats som byggnadsdetaljer uppgick till 18 fyndposter. 
Till denna kategori är det främst märla, hake/hasp, krok, vred/handtag och 
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Figur 40. Diagram över fyndkategoriernas relativa fördelning

Figur 41. Frekvens över antalet fynd i de olika faserna.
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gångjärn. Ett fynd har tolkats vara 
en dörrklapp eller handtag till dörr 
(F348), vilken påträffades i fas 2:3. 
Totalt sju fyndposter bestod av spik 
i olika storlekar. Byggnadsdetal-
jer som t.ex. haspar och gångjärn 
återfinns framförallt i fas 2:3 och 
framåt. 

Fönsterglas
Sammanlagt 16 fyndposter innehöll 
fönsterglas, främst småbitar. De 
flesta bitarna var ljusgröna, men 
det fanns några mörkare gröna, 
blågröna och några bitar hade spår 
av fals. Från fas 2:3 och 3:1 finns två 
fyndposter med sexkantiga rutor, 
typiska för renässansen (figur 42; 
bilaga 8).

Kakel
Sammanlagt åtta fyndposter inne-
höll kakel från kakelugnar (F9, 
F64, F156, F276, F295, F302, F339 
och F340). De flesta fragmenten 
var rumpkakel med svart och grön glasyr. Ett av kakelfragmenten noterades 
ha frukt och växtdekor. Överlag var kaklet fragmenterat och glasyrens färg 
bortvittrad. Kaklet återfanns främst i fas 2:2 (KG5), men även i fas 2:3 och 3:1. 

Djurhållning
Till kategorin föremål som associeras till djur och djurhållning hör fyra fynd-
poster, delar av hästsko (F247, F260, F342, F429). Dessa är från fas 2:1, 2:2 och 
fas 2:3. De makroskopiska analyserna (bilaga 3) visar att djur hållits inom eller 
åtminstone i närheten av undersökningsområdet. Från den äldsta fasen (1) 
fanns nästan bara ängsväxter i materialet, främst spår av utmockad stalldynga. 
Det är möjligt att detta representerar en äldre ängs-/betesmarksvegetation 
på platsen. Från fas 2:3, finns belägg för djurhållning i form av dynglager 
A86. Jordproverna innehöll en betydande mängd stalldynga, men också rika 
förekomster av ogräs och latrinavfall. 

Husgeråd
Med termen husgeråd menas i detta sammanhang lösa föremål som kan kopp-
las till bostadsmiljön såsom matlagning, redskap, förvaring och inventarier. 
Till denna kategori har 255 fyndposter förts.

Dricksglas, flaskor & buteljer
Sammanlagt 24 fyndposter innehåller delar från glaskärl och flaskor (bilaga 
8). Fyra av dem var delar av passglas (F135, F361, F397, F398). Passglass (figur 
43) var de vanligaste dryckesglasen under 1600-talet tillsammans med rem-
mare av vilka två fragment påträffades (F136 och F206). Vidare påträffades 
fragment från s.k. humpen (F138, F403). Humpen var en annan typ av ölglas 
som var populär i framförallt Tyskland mellan 1575 och 1700. I motsats till 
vanliga ljusgröna passglas var humpen oftast tillverkade av färglöst glas. Ett 

Figur 42. I två fyndposter finns det fragment av 
sexkantiga rutor typiska för renässansen (F134, 
F399). Bland dem finns en 70 mm bred och 100 mm 
hög femkantig kantruta i tre fragment (F399), vilken 
påträffades i fas 2:3. Foto: Jimmy A Karlqvist.
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av fragmenten (F396) var dekorerat med blå och 
gul emalj (figur 44). Emaljdekor är typiskt just 
för humpenglas, men som arkeologiska fynd är 
humpenfragment med emaljdekor sällsynta. 

Glas i venetiansk stil, a la facon de Venice, 
påträffades också varav två fragment av eleganta 
vinglas i venetiansk stil (F77, F317). I båda fall är 
det frågan om importerade kärl. Dessa vinglas 
blev f.o.m. mitten av 1500-talet populärt i västra 
Europa. I början var det mycket exklusivt men 
framförallt i början av 1600-talet producerade 
glashyttorna i västeuropeiska storstäder som t.ex. 
Amsterdam stora mängder av färglöst bordsglas 
i venetiansk stil. Något av denna produktion im-
porterades till Sverige. Med början från 1640-talet 
producerades glas i venetiansk stil även i Stock-
holm. Majoriteten av produktionen bestod av 
vanliga vinglas eller dricksglas av hög kvalitet 
men några var riktigt exklusiva kärl. 

I fyndmaterialet finns det skärvor från ca 10 
flaskor. Mellan 1550 och 1650 utgjorde de fyrkan-
tiga schatullflaskorna den vanligaste flasktypen 
i Skandinavien, vilket stämmer väl med fynden 
från det lilla materialet från Västra Falun 8. Fem 
av fyndposterna består av fragment från kantiga 
flaskor och minst tre av dem är från 1600-talet 
(F291, F318, F362). 

Sammanfattningsvis är materialet från den aktuella undersökningen relativt 
mindre jämfört med granntomten Västra Fa-
lun 11. Det beror på flertal faktorer. Materialet 
ger dock en översikt av en tidigmodern urban 
materiell kultur där bordsglas och glasflaskor 
är välrepresenterade och återspeglar kontak-
ter med Stockholm och även över Östersjön. 
De flesta glasen representerar bordsglas 
typiskt för tiden. Det bör ändå poängteras 
att vid sidan av vanliga ölglas som passglas 
har man här haft finare glas inte minst för att 
dricka vin. Tillsammans representerar fynden 
en förhållandevis rik och mångsidig materiell 
kultur och en urbanitet som kan förklaras av 
stadens unika roll i den internationella kop-
parhandeln.

Keramik
Keramiken utgjorde den största fyndkategorin till antalet. För att underlätta 
jämförelser med annat keramikmaterial har alla skärvor registrerats efter 
godstyp enligt det s.k. Sellingsystemet från 1955, med indelningar i A-, B- och 
C-gods. Systemet har blivit normgivande för en stor del av de medeltidsarkeo-
logiska undersökningarna under 1900-talet, främst i samband med projektet 
Medeltidsstaden (Broberg & Hasselmo 1981). Sammanlagt har 230 fyndposter 
registrerats, fördelat på 192 poster yngre rödgods, 9 poster stengods, 11 poster 
majolika, 17 poster fajans och 1 post vitgods (bilaga 7). 

Figur 44. Humpen var en typ av 
ölglas. I motsats till vanliga ljusgröna 
passglas var humpen oftast tillverkade 
av färglöst glas. Ett humpenglas har 
varit dekorerat med blå och gul emalj 
(F396), vilken påträffades i fas 2:3. Foto: 
Jimmy A Karlqvist

Figur 43. Replika på passglas 
vilka ursprungligen var till för 
öldrickandet men i Skandinavien 
användes de också när man drack 
vin – eller brännvin. Foto: Jimmy 
A Karlqvist.
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Sammanfattningsvis utgörs den största gruppen keramik av det drejade, 
finmagrade och invändigt glaserade yngre rödgodset, BII:4. Godstypen börjar 
uppträda under slutet av 1300-talet och kom så småningom att ersätta det 
äldre rödgodset och svartgodset. Under 1500-talet förbättrades den keramiska 
produkten, vilket bl.a. har satts i samband med en begynnande produktion 
av blyglaserat ugnskakel. Samtidigt förekommer det yngre rödgodset alltmer 
i det arkeologiska materialet (Elfwendahl 1999:42). Under 1470-talet omtalas 
krukmakare i Stockholm och från 1500-talets andra hälft omnämns krukma-
kare i allt större omfattning i andra svenska städer (Elfwendahl 1999:42). Nästa 
stora förändring för det yngre rödgodset inträffar under 1500-talets senare 
del genom introduktionen av ringlade dekorer i piplera. Kärlen importerades 
främst från holländska och nordtyska verkstäder, troligen in på 1600-talet. 
En liknande produktion av piplerdekorerade kärl i t.ex. Uppsala har antagits 
förekomma från tidigt 1600-tal (Elfwendahl 1999:131). 

Från undersökningen finns en stor del keramik som identifierats som tysk 
produktion och har daterats till 1600-talets mitt och andra hälft. Antingen är 
dateringen för dessa kärl något för sen eller så har man, trots etablerad in-
hemsk produktion av rödgodskärl, fört in en relativt stor mängd motsvarande 
kärl från Tyskland. Under senare delen av 1600-talet fanns det verksamma 
krukmakare även i mindre städer. I Falun fanns det 1655 en krukmakare/ 
kakelugnsmakare, 1692 två och 1757 fyra stycken (Östberg 1973:11, 25). Om 
dateringen av keramiken stämmer talar mycket för att de som bott i området 
haft kopplingar till framförallt Tyskland, men möjligen också Nederländerna. 
Huvuddelen av rödgodset är trots allt inhemsk och i många fall sannolikt lo-
kal produktion. Ett intressant fynd är barockskål F328 och F377), daterad till 
perioden 1640–1680 (bilaga 7). Samma typ av skålar påträffas i Mälardalens 
städer, inte minst Västerås. Kontakter mellan Falun och Västerås finns från 
medeltid. När kopparproduktionen ökar under senare delen av 1500-talet 
fördjupas dessa kontakter bl.a. på grund av Västerås strategiska läge. 

Handel och hantverk
Mynt var den dominerande fyndtypen som kan knytas till handel. Sammanta-
get påträffades 6 mynt, alla av koppar (F1, F2, F153, F154, F258, F364). De mynt 
som gick att datera var främst från 
1660-talet (F153, F258). Dessa framkom 
i fas 2:3 och 3:1. Fynd med koppling 
till hantverk var svårhanterligt i och 
med det fragmentariska skicket på 
föremålen. Vid undersökningen fram-
kom vissa spår av hantverk, bl.a. från 
textil-, läder-, trä- och smideshantverk. 
Bleck, kalk, puns, ten, råämne, smältor, 
spis- eller ugnsväggfragment återfanns 
främst i fas 3:1 och framåt, mer allmän-
na verktyg som bryne och syl i fas 2:3, 
medan knivar fanns i både fas 2:3 och 
3:1. Fynd av ugnsinfordring, smältor 
liksom kulslagg i makroprover antyder 
att det har förekommit metallhantverk. 
Inga spillbitar från textilier påträffades 
i det primära undersökningsområdet. 
Däremot en nål av ben (F240) och en 
fingerborg (figur 45, 46 och 47). Från 

Figur 45. Kopparbleck med bokstaven M eller 
W, F155, från fas 3:1 då hantverksytan anlades. 
Foto: Studio Västsvensk Konservering.
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förundersökningen finns sedan tidigare fyra nålar, vilket indikerar textil eller 
läderhantverk på platsen. 

Personliga tillhörigheter
Sammanlagt 58 fyndposter har klassificerats som per-
sonliga tillhörigheter, de flesta var kritpipor. Några avvi-
kande inslag var fynd av björntand (F402) och pärla (F11).

Kritpipor
Vid stadsarkeologiska undersökningar utgör kritpipor 
ett betydelsefullt dateringsmaterial. De var bräckliga, och 
hade oftast en kort livslängd och förekommer vanligtvis 
i rikliga mängder i kulturlager från 1600- och 1700-talen. 
Piporna kan för det mesta tidfästas med stor noggrannhet 
då de ofta kan proveniensbestämmas och knytas till spe-
cifika pipmakare. Vid dateringen av kritpipor används 
bland annat redan genomarbetade typologier, studier av 
dekor och klackmärken samt diametern på rökkanalen 
och mynningen (Åkerhagen 2012:77–78, 82). Samman-
lagt 54 fyndposter innehöll kritpipor, varav majoriteten, 23 fyndposter kom 
från Holland. Kritpipor från England kunde definieras till 7 fyndposter och 
obestämbara till 24. Ett av kritpipsskaften hade borrat hål och har sannolikt 
använts som flöjt. Kritpipsskaft med borrade hål hittades också i Västra Falun 
11 (Wehlin et.al. manus). 

Arne Åkerhagen, tidigare verksam vid Tobaks- & Tändsticksmuseet har 
analyserat kritpipsfynden, (bilaga 6).

Pärla
Under den aktuella undersökningen framkom en grön 
glaspärla. Pärlan är grön och cirkulär samt något platt, ca 2 
millimeter i diameter (figur 48). Pärlan framkom i samband 
med bortschaktning av A1, vilket gör dess kontext proble-
matisk. I ett större sammanhang är det dock intressant då 
pärlor i tidigmoderna stadslager är ovanligt samt att det 
vid förundersökningen påträffades en blå glaspärla. Vidare 
påträffades inte mindre än fyra pärlor vid den arkeologiska 
undersökningen på grannfastigheten Västra Falun 11. Sedan 
tidigare finns två kända pärlfynd från Falun, en glaspärla på-
träffades i kvarteret Dalpilen och en pärla i kvarteret Slaggen 
(Bergold & Grälls 1989b; Bergold 1996). Av dessa pärlor var 

Figur 47. Fingerborg 
F365,  1 ,8  cm hög, 
påträffades i  raser-
ingen av den äldre 
bebyggelsen, fas 2:4. 
Foto: Studio Västsvensk 
Konservering.

Figur 48. Grön 
glaspärla, F11, 
ca 2 millimeter 
i  diameter och 
k o m m e r  f r å n 
marklager A1 i 
fas 4. Foto: Jimmy 
A Karlqvist

Figur 46 Ett lås av CU-legering F36 påträffades i A2, fas 3:3, d.v.s. raseringslagret till hantverksytan. Det 
är 11 cm långt och skulle eventuellt kunna vara ett smyckeslås. Foto: Studio Västsvensk Konservering.
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tre blå glaspärlor. Pärlfynd av detta slag för annars associationerna till yngre 
järnåldern, men det har även påträffats pärlor i gravar vid Leksands kyrka 
(Serning 1982) och på fogdeborgen Borganäs i Stora Tuna 
(Mogren & Svensson 1988). Dessa pärlor dateras från yngre 
vikingatid till medeltid och endast de vid Leksands kyrka 
kan jämföras med pärlfynden från Västra Falun.

Skaft
I fas 3:3 i brandlager A4 påträffades ett sekundärbränt bear-
betat skaft av ben vilken troligtvis har varit del av en mindre 
kniv (figur 49). Miniatyrknivar av ben är ovanliga fynd, i 
kvarteret Västra Falun har det vid tidigare undersökningar 
påträffats en bevarad kniv av ben (DM proj. 1497). Miniatyr-
kniv har även hittats vid utgrävning i kvarteret Sysslomannen 
vid domkyrkan i Västerås, exempel finns också från Läckö 
slott. Dess funktion är inte helt klarlagd, möjligtvis är det frå-
gan om hygienartikel som använts för manikyr och liknande 
personvård. En alternativ tolkning är att kniven använts för 
att vässa skrivredskap, som en ”pennkniv” (Bergqvist & Bäck 
2009:31).

Analyser

Makroskopisk analys
Totalt samlades 30 jordprover in för makroskopisk analys, varav 24 prover 
sedan sändes för analys. Analysen skulle belysa de verksamheter som försig-
gått på platsen och eventuella skillnader i bruk över tid, för att se om skillnader 
fanns mellan olika faser, exempelvis vad gäller markanvändning inom tomten/
tomterna, hushållens odling/produktion, vegetabiliskt kosthåll, konsumtion, 
social klass och kontaktnät. Eftersom undersökningsområdet ligger nära 
Västra Falun 11 och 1 skulle analysen belysa likheter/olikheter i det makro-
skopiska materialet med Västra Falun 11 och 1. Analysen skulle även kunna 
bidra till tolkningen av byggnaders funktion och lagertillkomst. Prover togs 
främst i torra kontexter, mestadels från troliga aktivitetszoner samt möjliga 
smidesområden. Prover togs också från det äldsta marklagret för att kunna 
få en indikation om eventuella aktiviteter innan bebyggelsen etablerades. 

Sammanfattningsvis visade analysen från trägolven (A59, A96) en hel del 
djurhår läderfragment, vilket kan tala för någon typ av textil eller läderhant-
verk. 

Materialet från de olika fyllningarna i källaren (A87, A89) visade på en 
igenväxningsfas samt latrinavfall, stalldynga och ogräs som exempelvis brän-
nässlor. I fyllningen påträffades också ett frö av den odlade växten lungrot 
som sannolikt odlats på stadsgården, men som också kan ha spritt sig till 
den lokala ogräsfloran. I latrinavfallet påträffades, förutom vilda bär, även 
svartsenap och en stor mängd fikonkärnor. Det fanns även spår av köksavfall 
i form av förkolnad råg och hasselnötsskal. 

Proverna från vad som tolkats vara ett odlingslager (A100) stärkte tesen 
för odlingsjord. Förutom de typiska egenskaperna för odlingsjord framkom 
även spår av två växter som kan ha odlats där, rädisa/rättika samt mörkt 
kungsljus (en medicinalväxt).

I övrigt fanns växtmaterial som utgjordes av ogräs samt en del ängsväxter 
(djurdynga) d.v.s. förhållandevis normalt markskräp på en stadsgård med 

Figur 49. En del av 
ett bearbetat skaft 
av ben Troligtvis 
har skaftet hört 
t i l l  en mindre 
kniv, möjligtvis 
en miniatyrkniv. 
Foto: Jimmy A 
Karlqvist.



56 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2020:6

djurhållning. 
Analyserna genomfördes av Fil. Dr. Jens Heimdahl, arkeobotaniker vid 

Historiska Museet, rapport (bilaga 3).

Dendrokronologisk analys
Nio prover sågades ut för dendrokronologisk analys, proverna togs främst 
från timmerkista A110, men också från stolpe A103 samt en grövre planka från 
trägolv A90. Analyserna utfördes av Anton Hansson och Hans Linderson, Na-
tionella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport (bilaga 4). 

Majoriteten av alla daterade prov täcker perioden 1658–1660. Troligtvis har 
proverna D, F, G och A103 vuxit i samma område och bildar en gemensam 
kronologi med material funnet på Myntgatan i Falun (Fahlberg 2020). Prove-
niensen är lokal eller möjligen ett mer nordligt område i Dalarna. De övriga 
daterade proven har en mer varierad Dalarnaproveniens.

Osteologiskt material
Totalt samlades cirka 4,7 kilo ben in för osteologisk genomgång, alla ben 
som hittades togs in. Detta för att få en uppfattning om bevarandegrad, men 
också för att få en uppskattning av kvantiteten inom undersökningsområdet. 
Genomgången skulle förhoppningsvis ge indikationer om artfördelning och 
förhållandet mellan mat- och slaktrester. Med tanke på att området ligger 
centralt inom Falu stad och anses under 1600-talet höra till en högrestånds-
miljö fanns förhoppningen att benen också i viss utsträckning kunde avspegla 
aktiviteter och social status inom kvarteret. Beroende på vad som framkom 
skulle en del av materialet skickas vidare för analys.

Nötkreatur var den klart vanligast förekommande djurarten och utgör 17 
% av alla identifierade benfragment. Svin och får/get utgör vardera 4 % av 
benen. I benmaterialet finns också ett visst inslag av vilt i form av skogshare. 

Genomgången av materialet genomfördes av 
Mattias Frisk med osteologisk kompetens, Dalarnas 
museum (bilaga 5). 

Ett fynd av en björntand återfinns i fyndmaterialet, 
vilken framom i fas 2:3 (figur 50). I falutrakten fanns 
det en björnstam in på 1880-talet och den jagades friskt 
till sista djuret (Östberg 1978: 448). I senare tider jaga-
des björn främst för dess rovdjursbeteende men både 
innan dess och under de sista åren togs skinnet, senor, 
gallan och köttet tillvara (Keyland 1906:6; Kjellström 
& Svanberg 2001:114; Tunón 2001:378, 385; Fridell 
& Svanberg 2007:93). Vid tidigare undersökningar i 
kvarteret har det påträffats björnklor (DM proj. 1497). 
Troligen indikerar tanden precis som den makrosko-
piska analysen och de fynden nålar och fingerborg 
någon typ av textil-/läderhantverk.

Arkeometallurgisk analys
Förundersökningen påvisade spår efter en möjlig 
smedja. För att kunna klargöra förekomst av smidesverksamhet sändes ma-
terial för bedömning till SHMM Geoarkeologiska laboratorium (GAL). Fynd-
materialet bestod främst av slagg och smältor, bränd lera och tegel. Materialet 
från kontext A2, A4, A9, A12, A13 och A21 har specialregistrerats. Det övriga 
fyndmaterialet, från anläggningarna A52, A56, A64, A65, A86, A88, A97 och 

Figur 50.  Den trol iga 
björntanden F402 framkom 
i utfyllnadslager A89 i fas 
2:3. Foto: Jimmy A Karlqvist
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A100 har endast bedömts översiktligt. 
Sammanfattningsvis påvisade analysen att slaggerna bedömdes bestå av 

reduktionsslagger i form av kopparslagg, sannolikt från smältning i suluugn. 
Slaggmaterialet innehöll således ingen järnslagg och har inte framkommit i 
primära kontexter, utan är kopparslagg från hyttverksamhet. Fyndmaterialet 
som troligen tillhör stadsgårdsmiljön är korroderade järnföremål, koppar/
kopparlegeringssmältorna, brända ben, kalksten samt bränt tegel. Teglet kan 
ha ingått som konstruktionsdetaljer i exempelvis en ugn, men teglet kan dock 
ha smält/förglasats av andra anledningar, exempelvis på grund av en brand. 

Analysen utfördes av Mia Englund och Lena Grandin (2018).

Vedartsanalys
Träkol från vad som tolkats som del av ett kolupplag skickades för vedarts-
analys, vilken genomfördes av Thomas Bartholin vid Scandinavian Dendro 
Dating. Provet innehöll främst tall från unga trädstammar och en gren, alla 
med en egenålder på ca 20 år. Även björk, från en ung stam med liknande 
ålder identifierades.
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Tolkning och slutsatser
När det gäller indelningen av faserna, tyder det mesta på att majoriteten av 
lämningarna hör till 1600-talet. Dessa tidsperspektiv för åtta olika faser inne-
bär med stor sannolikhet att en del av dem tidsmässigt ligger mycket nära 
eller överlappar varandra. Det är med andra ord ingen absolut kronologisk 
fasindelning (figur 1).

Fas 1, 1600–1640
Från ca 1600–1640 fanns fragmentariska kulturlager, en äldre markhorrisont 
KG1. Det går dock att urskilja några aktiviteter innan bebyggelsen etablerades. 
Resultaten från undersökningen visar att undersökningsområdet under första 
delen av 1600-talet utgjort ängs- och betesmark med närhet till bebyggelse 
av mer agrar karaktär. Sannolikt har området varit relativt outnyttjat innan 
bebyggelseetableringen. Möjligtvis en plats för dyngstack eller djur i hägn. 
Denna tolkning bygger på den rika förekomsten av latrinavfall, djurhår och 
utmockad stalldynga. Därtill de påträffade störarna vilka eventuellt är spår 
från en hägnad för djurhållning. Möjligtvis har odling förekommit, men un-
derlaget för detta är för svagt och kan inte beläggas. Odlingsväxterna som 
påträffades kan ha ätits och hamnat i jorden tillsammans med latrinavfall. 
Utifrån lämningarna och analyserna går det inte att utläsa om platsen tillhört 
en avgränsad tomt eller om det rör sig om allmänningsmark. Från fasen finns 
inga direkt daterande fynd, de få fynd av keramik har en bred kronologisk 
spännvidd. 

Fas 2, 1640–1680
Under denna period sker en bebyggelseetablering, vilket innebär att bebyg-
gelse anläggs. Bebyggelsen åskådliggörs av källare KG2 och källarstuga KG3. 
Bägge byggnaderna var belägna i undersökningsområdets norra del och till 
källaren fanns en tydlig nedgång. Högst sannolikt har man uppfört källaren 
samtidigt som stugan. Källaren var belägen i stugans sydvästra del. Om man 
beaktar riktningen på källarstugan (NO-SV), samt de historiska kartorna bör 
källarstugan ha blivit uppförd innan beslutet om stadsregleringen togs 1646. 
Tar man placeringen av källarens ingång i beaktande vetter gårdstomten mot 
öst. Troligtvis har de tidigare marklagren vid detta skeende övergått till att 
fungera som en gårdsyta. 

Det har inte gått att utröna vad som har förvarats i källaren, möjligtvis kål 
eller allehanda rotfrukter. Källaren har i ett första skede haft ett jordgolv, för 
att i ett senare skede få ett trägolv. Det kan möjligtvis indikera förändrad för-
varing. Resultaten från källarstugan visar på djurhållning och att det har skett 
någon typ av textil- eller läderhantverk på platsen. Denna tolkning bygger på 
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den makroskopis-
ka analysen och 
de fynd som har 
gjorts. Den aktu-
ella byggnaden, 
KG 2–3, var up-
pemot 15 meter 
lång, vilket är en 
förhållandevis stor 
byggnad. Vanligt-
vis är källarstu-
gor ganska små. 
I sådant fall lutar 
det mer åt ett bo-
stadshus men utan 
spismur. För un-
der samma fas sker också en om- eller tillbyggnad på platsen, en spis- eller 
ugnskonstruktion uppförs, KG5. Om/tillbyggnationens tidsskeende är svår att 
fastställa i och med att området var mycket fragmentariskt bevarat då det var 
avskuret i alla väderstreck. Lika svårt är det att relatera området till någon av 
de tidigare lämningarna. Utifrån förundersökningen har det funnits rester av 
ett golv och spismur med en, kanske två, faser, som härstammar från mitten 
av 1600-talet. Delar av spismuren, A54, fanns kvar och intill fanns flertal kom-
pakta konstruktions- och utjämningslager. Det är inte omöjligt att spismuren 
vid något tillfälle har hört till källarstugan (KG3). Generellt är källarstugor 
ganska små, och placeringen av spismuren stämmer inte. En möjlighet är att 
det funnits ett boningshus exempelvis enkelstuga strax intill (figur 51). En-
kelstugor var en av vanligare manbyggnaderna på 1600-talet. I och med att 
området var så pass fragmenterat går det inte att säkerställa samhörigheten 
på ett tillfredställande sätt. Det rimligaste bör vara att byggnaden stått i en 
länga med flera byggnader. Där källarstugan har varit i sydvästra delen och 

Figur 51. Illustration över ett boningshus i form av enkeltstuga med källare. 
Illustration: Kristoffer Ärnbäck

Figur 52. Exempel från Rättviks gammelgård på en källarstuga som sitter ihop med loftbod och portlider. 
Foto: Kristoffer Ärnbäck.
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ytterligare en byggnad för eventuellt hantverk i nordöstra delen (figur 52). 
I slutskedet av fasen efter att bebyggelsen raseras, var tomten förmodligen 

öde eller avfallsupplag under en period. Resultatet från dem makroskopiska 
analysen i form av dynga och latrin indikerar detta. Källaren fylldes igen och 
blev upplag för diverse avfall. Fyndfrekvensen från denna fas (2:3) är allra 
störst. Det arkeologiska materialet främst från fas 2, liknar till viss del vad som 
påträffades vid grannfastigheten Västra Falun 11 och vid undersökningen av 
Västra Falun 1 m.fl. (DM proj. 1497). Till exempel ovanliga vinglas i venetiansk 
stil ”a la facon de Venice”, humpenglas för öldrickande. En del importerat 
rödgods från Tyskland och möjligtvis Nederländerna, pärlor, spår från björn 
och miniatyrkniv. 

Materialet i sig visar inte på någon högre social klass utan snarare på vilka 
vidsträckta kontakter som fanns. Av de svenska städerna utanför Dalarna var 
det främst Stockholm, Gävle och Hudiksvall som fungerade som import- och 
exporthamnar, samt även städer som Göteborg, Köping och Västerås. Till 
de två senare fraktades kopparen i stor omfattning. Utanför Sverige var det 
främst Tyskland som låg närmast till hands och från vilket ett antal av stadens 
styrande och köpmän härstammade. Exempelvis Erik Winter importerade öl, 
råg, russin, fikon m.m. över Gävle. Erik Cahun importerade franskt vin, salt 
humle, kläder, peppar lärft etc. över Hudiksvall. Tanken var allt som oftast att 
göra goda förtjänster inte genom de importerade varorna utan snarare inom 
kopparhandeln (Lyberg 1940:73–74). Utifrån ett fyndsammansättningen och 
i ett större perspektiv bör källarstugan vara del av en större gårdsbebyggelse, 
vilket vanligtvis innefattar bostadshus, källare, hemlighus, andra typer av 
ekonomibyggnader, stall och kanske verkstäder (figur 53). För att fastställa 
om källarstugan har samhörighet med Västra Falun 11 eller 1 m.fl. behövs 
dock en mer fördjupad genomgång.

I södra delen av undersökningsområdet framkom delar av Gruvbäckens 
timmerskoning, KG4. Den var uppförd av timmerkistor fyllda med slagg. 
Konstruktionen bestod av timmerkistor, knuttimrade i en löpande fackverks-
konstruktion som fyllts med ett lager med slagg. Timret kunde tillsammans 
med timmer från senare undersökningar placera konstruktionen i 1660-talet 
(Fahlberg manus). Timmerskoningen hade två uppenbara funktioner vilka 

Figur 53. Exempel på en större gårdsbebyggelse, med bl.a. boningshus, stall, källarstuga och andra typer 
av ekonomibyggnader. Illustration: Kristoffer Ärnbäck.
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har varit av största vikt för planläggandet och uppförande av bebyggelsen i 
de nyskapade kvarteren. Den första och mest uppenbara är den stabiliserande 
funktionen som timmerkistorna har haft för de slaggutfyllningar som jämnat 
ut terrängen inför byggnationerna. Slaggen hindrades på detta sätt att rämna 
och kalva ut i bäckfåran och gav stadga åt ovanliggande byggnader.

Fasen avslutas genom en trolig tomtreglering i sydvästra delen, KG9, i 
form av en rad med stolpar. Dessa framkom direkt under påförda bärlager. 
Sannolikt representerar stolphålen en reglering av tomtgränsen, raden av 
stolpar överensstämmer förhållandevis bra mot 1761 års stadskarta. Enligt de 
historiska källorna om stadsregleringen ska Thomas Christiersson, som fick 
uppdraget ett genomföra regleringen, ha varit sysselsatt i stadens västra del år 
1650. Arbetet med regleringen ska dock ha gått betydligt långsammare i och 
med landshövding Johan Berndes bortgång år 1652, för att sedan avstanna 
omkring 1680 i och med Christierssons bortgång (Sahlström 1925:57–58). San-
nolikt sker en reglering under 1660-talet för att sedan under 1680–1700 återigen 
bebyggas. Möjligtvis kan detta glapp bero på flertal faktorer än Berndes och 
Christierssons bortgång. Till exempel att tomten varit öde eller avfallsupplag 
och inte vidare attraktiv, att området var upplag för arbetet med Gruvbäcken 
och möjligheten att bebygga området var svårt.

Fas 3, 1680–1760
Under fas tre omgestaltas tomten genom att diverse utfyllnads- och utjäm-
ningslager påförs, KG8. Möjligheten att tidfästa fasen mer noggrant är svår-
hanterligt då fyndmaterialet har stor spännvidd. Det sträcker sig från senare 
delen av 1600-talet fram till mitten av 1700-talet. Det medför vissa källkritiska 
problem, dels väcker det frågor kring brukningstid och återbruk av fynd, men 
också risken för omdeponering. Omdeponering, eller omflyttning, av fynd 
är ett problem vid datering, när fynden är skilda från sina ursprungssam-
manhang. Fyndmaterialet i form av mynt, kritpipor och keramik indikerar 
att de sannolikt sker som tidigast under 1660-talet och som allra senast vid 
sekelskiftet 1700. Sannolikt sker markplaneringen i samband med utstakandet 
av tomtgränsen, d.v.s. under 1660-talet. Under fas tre sker också vad som har 
tolkats som en omstrukturering av tomten. Denna komplettering eller om-
strukturering skedde sannolikt relativt snabbt efter att hantverksytan anlagts. 
Den samlade fyndprofilen, med kritpipor och keramik samt det övriga mate-
rialet från lagren inräknat, visar att det sannolikt sker någon gång 1700–1740. 

Utifrån den aktuella undersökningens resultat förändras nu tomtens struk-
tur och organisation. Sannolikt är det nu två tomter varav den längst åt norr 
har ett enklare skjul eller kanske bara ett skärmtak över en spis- eller ugnskon-
struktion. En del indikationer pekar mot smidesverksamhet, möjligtvis klen-
smedja (figur 54). Vid förundersökningen 2011 framkom vid plangrävningen 
av en provruta vad som tolkades vara en spiskonstruktion, ett 10-tal stenar 
täckte en kvadratmeterstor yta. Mellan de större stenarna framkom en större 
koncentration tegelfragment, och ett tunt sot- och kollager. I anslutning till 
denna, fanns främst järnskrot, del av en ställsten, kritpipor och yngre rödgods. 
Konstruktionen tolkades vara från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet 
(Carlsson 2011). I sammanhang med de andra påträffade kontexterna är det 
mer sannolikt att spismuren är äldre och använts till något hantverk, ev smide. 
Utifrån de bistra förutsättningarna kan spiskonstruktionen ha varit placerad i 
ett av de inre hörnen. Den skrymmande bälgen och städet bör ha varit anlagt 
i närheten. Möjligtvis att städet varit placerat i A16 eller A60. Placeringen är i 
sådant fall fördelaktig då smeden bara behövde vrida sig ett kvarts varv när 
han förde arbetsstycket från glöden till städet och tillbaka igen.
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På den andra tomten, söder om tomtgränsen påträffades endast ett grön-
brunt homogent kulturlager vilket har tolkats som en odlingsyta, vilken 
troligtvis tillkommit under 1700-talet. Den makroskopiska analysen påvisade 
bl.a. att det funnits olika odlingsbäddar och spår av växter som kan ha odlats 
där, rädisa/rättika samt mörkt kungsljus. I de första svenska örtaböckerna från 
1400- och 1500-talet återfinns namnet ljusbrand istället för kungsljus. Växten 
har använts i medicinalt syfte bl.a. mot hosta och förkylning (Tunón, Petters-
son & Iwarsson 2005:446). Ibland kunde kungsljus även tjäna som fackla efter 
att den torkats och doppats i tjära. Filthåren på bladen av kungsljus kunde 
också användas som ljusvekar (Svanberg, Tunón & Pettersson 2001:406). I en 
stad som Falun där flertal var verksamma nere i gruvan behövdes ljuskällor. 
Lysestickor var vanligt men det är möjligt att man odlade kungsljus för att 
tillverka av facklor.

Fas 4, 1760–1900
Fas 4 har allmänt daterats till 1800–1900-tal då recenta lämningar som mark-
lager, nedgrävning etc. ingår i fasen. Möjligtvis har huset som finns med på 
Skarins stadskarta från år 1886 och källaren anlagts efter stadsbranden 1761. 

Utvärdering i förhållande till undersökningsplanen
Utvärderingen av undersökningen har gjorts i förhållande till den av länssty-
relsen godkända undersökningsplanen; tidplan, förutsättningar, vetenskapliga 
frågeställningar, metoder, analyser och fynd. Dalarnas museum anser sig ha 
uppnått det i undersökningsplanen angivna syftet med undersökningen i och 
med fältarbetet och föreliggande basrapport. Den tidplan som upprättades i 
undersökningsplanen har delvis inte lyckats hållas. Fältarbetet startade hös-
ten år 2017, men basrapporten blev fördröjd främst på grund av försenade 
analysresultat från de prover som togs, vilket länsstyrelsen informerades om 

Figur 54. Interiör av en klensmedja Stockholm 1873. Oljemålning av Geskel Saloman. Jernkontorets 
bildbank.
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och godkände. 
Den metod som angivits i undersökningsplanen var också den metod som 

kom att användas i fält. Metodiken och efterarbetet komplicerades dock av 
att området var fragmentariskt bevarat i och med tidigare nedlagda ledningar 
och flertal förundersökningar vilket påverkat de stratigrafiska relationerna 
mellan kulturlagren och konstruktionerna. Resultat och tolkning av de veten-
skapliga frågeställningarna har följaktligen presenterats i basrapporten. De 
vetenskapliga frågeställningarna som berörde hur tomten varit strukturerad, 
och organiserats rumsligt har besvarats. Likaså har spåren av hantverk upp-
märksammats, samt andra uppgifter som odling och djurhållning. 

Frågeställningen, vad det arkeologiska materialet säger om konsumtion 
och social klass över tid i Västra Falun 8 och om det gick att urskilja likheter/
olikheter i den materiella kulturen jämfört med resten av kvarteret Västra 
Falun har behandlats i mindre omfattning. Dels för att det saknas rapporter 
från tidigare undersökningar men också att det krävdes en större genom-
gång av material och historiska källor som inte rymdes inom den budgete-
rade rapportiden. Analyserna har utförts enligt undersökningsplanen, med 
en viss korrigering att den osteologiska analysen utgick till förmån för en 
arkeometallurgisk. Länsstyrelsen bedömde att förmedling var aktuellt för 
undersökningen, därmed genomfördes bl.a. tre visningar för allmänheten 
samt föreläsning och praktikplats. 
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Bilaga 1 Kontextbeskrivning

A1 Marklager
Brunt marklager med vegetation. Ovan låg olika 
utfyllnads- och bärlager som delvis gick ned i 
marklagret. Lagret innehöll träkol, djurben grus, 
småsten träflis, keramik, kalk samt slagg. Lagret 
låg över hela ytan, troligtvis varit en öppen yta 
under senare delen av 1700-talet och fram till 
1900-talet av fynden att döma. 

Ligger under: 
Ligger ovan: A2
Tjocklek: 0,1 m
Deposition - Tertiär
Handling – Konstruktion

A2 Raseringslager
Raseringslager bestående av lera, tegel och 
bränd lera. Troligen spis- eller ugnsrester vilka 
låg över A3, som sannolikt hör samman med A2.

Ligger under: A1 
Ligger ovan: A3
Tjocklek: 0,1–0,15 m
Analys: metallurgisk
Deposition - Primär
Handling – Destruktion

A3 Raseringssten
Raseringssten bestående av 0,05–0,3 meter stora 
stenar. Stenarna var kraftigt eldpåverkade och 
är troligen från en spis- eller ugnskonstruktion. 
Sydost och mellan stenarna hade ett schakt 
samt provruta från förundersökningen 2011 
tagits upp. Möjligtvis kan de ha utgjort bas för 
golv- eller arbetsyta där det behövts grovt och 
tåligt material.

Ligger under: A1, A2
Ligger ovan: A4
Längd: 1,8–2,2 m
Bredd: 0,5–0,9 m
Höjd: 0,0,5–0,3 m

A4 Brandlager
Svart lager bestående av silt och träkol. Lagret 
innehöll aska, sot, grus, småsten och slagg. I 
lagret fanns även mindre inslag av tegelkross 
och djurben. Kontaktytan mot underliggande 
lager var distinkt. Lagret låg upp mot A3 och 
var skuret i söder av FU-schakt, och i väst av en 
recent nedgrävning. Lagret tolkas ursprungli-
gen varit en trampad arbetsyta som tillkommit 
i samband med smidesaktivitet men som blivit 
brandhärjat. 

Ligger under: A1, A2 
Ligger ovan: A7

Tjocklek: 0,02–0,07 m
Analys: metallurgisk, makro
Deposition - Primär
Handling – Brukning

A5 Nedgrävning
Oval form i plan till fyllning A6, med ojämn 
bottenform och konkav sida. Nedgrävningen 
låg i nord-sydlig riktning. 

Ligger under: A6
Ligger ovan: A35
Djup: 0,2 m
Längd: 0,7 m
Bredd: 0,7 m

A6 Fyllning
Fyllning till nedgrävning A5, bestående av 
ljusbrun-beige siltig sand med grus. Fyllningen 
bestod mestadels av raseringsmaterial med 
komponenter som tegelkross, småsten, kalk och 
träkol. Enstaka förekomster av aska, sot, bränd 
lera, djurben, grus, träflis samt slagg påträffades 
också i fyllningen. Fyllningen tunnade ut mot 
kanterna och i norra delen låg en 0,5x0,2 meter 
stor sten. 

Ligger under: A1, A2
Ligger ovan: A5
Tjocklek: 0,2 m
Deposition – Sekundär
Handling – Destruktion

A7 Konstruktionslager
Brunt konstruktionslager bestående av brunt 
grus med inslag av småsten och kalk. Enstaka 
förekomster av träkol, tegelkross, djurben träflis 
samt slagg påträffades också i lagret. I övrigt var 
lagret gropigt och ojämnt i ytan p.g.a. stenlyft. 

Ligger under: A4
Ligger ovan: A13, A23, A24 
Tjocklek: 0,05–0,1 m
Analys: makro
Deposition - Tertiär
Handling – Konstruktion

A8 Stenkonstruktion
Stenkonstruktion bestående av 7 stycken stå-
ende kantiga naturstenar. 

Ligger under: A1
Ligger ovan: A9
Längd: 0,6 m
Bredd: 0,6 m
Höjd: 0,15–0,55 m
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A9 Fyllning
Brunsvart fyllning till nedgrävning A10 och 
stenkonstruktion A8. Fyllningen bestod av stora 
mängder slagg (50 kg) och hade inslag av lera, 
tegelkross, grus och småsten. Enstaka förekom-
ster av träkol påträffades också i fyllningen. 

Ligger under: A8
Ligger ovan: A10
Tjocklek: 0,3 m
Analys: Metallurgisk
Deposition – Primär
Handling – Brukning

A10 Nedgrävning
Nedgrävning till A8 och A9, vilken hade kva-
dratisk form i plan samt ojämn bottenform. 
Nedgrävningens sidor var vertikala, och har 
troligtvis tillkommit i samband med uppföran-
det av någon konstruktion tillhörande smedjan, 
eventuellt ässja. 

Ligger under: A8, A9
Ligger ovan: A10
Djup: 0,3 m
Längd: 0,7 m
Bredd: 0,6 m

A11 Stenkonstruktion
Stenkonstruktion bestående av två ordentligt 
fastsatta stående kantiga naturstenar 0,3–0,4 
meter stora, med flata sidan mot varandra. 

Ligger under: A2
Ligger ovan: A24
Längd: 0,8 m
Bredd: 0,3–0,4 m
Höjd: 0,1–0,2 m

A12 Nedgrävning
Nedgrävning med oregelbunden form i plan, 
samt ojämn bottenform. I norra delen hade 
nedgrävningssidan jämn lutning medan den 
södra var oregelbunden. Nedgrävningen låg i 
nordostlig-sydligsydvästlig riktning. Eventuellt 
har nedgrävningen varit en ränna för en numera 
bortplockad konstruktion. En större järnring 
påträffades närmast provrutan där rännan 
smalnade av. 

Ligger under: A7
Ligger ovan: A13
Djup: 0,15–0,2 m
Längd: 0,7 m
Bredd: 0,35 m
Analys: Metallurgisk

A13 Utfyllnadslager
Utfyllnadslager av gråbeige lera med stor före-
komst av kalk men även inslag av sot, träkol, 
djurben, träflis. Enstaka förekomster av aska, 
tegelkross, grus och småsten påträffades också 

i lagret. I toppen var lagret heterogent, mot bot-
ten var materialet mer sorterat med träflis och 
djurben. Lagret tunnade ut mot väst och var där 
oregelbundet i tjocklek och utbredning. Troligt-
vis tillkommit när kolupplag A14 gått ur bruk.

Ligger under: A7, A10
Ligger ovan: A14
Tjocklek: 0,05–0,1 m
Analys: Metallurgisk
Deposition – Tertiär
Handling – konstruktion

 A14 Kolupplag
Homogent svart kollager med stora kolbitar 
upp till 0,05 meter stora. Kollagret tunnade ut 
mot kanterna i söder och väster. Kontaktytan 
mot underliggande lager var distinkt. Sannolikt 
rest av kolupplag. 

Ligger under: A13
Ligger ovan: A30
Tjocklek: 0,15 m
Deposition – Primär
Handling – Brukning

A15 Stenkonstruktion
Svårtolkad stenkonstruktion bestående av en 
mindre koncentration stenar. Totalt 6 naturste-
nar 0,05–0,2 meter stora, varav en tydligt stå-
ende sten. Eventuellt begränsning för kolupplag 
A14 som låg upp mot stenarna. 

Ligger under: A14
Ligger ovan: A34
Längd: 0,9 m
Bredd: 0,1–0,15 m
Höjd: 0,05–0,2 m

A16 Stenskoning
Stenskoning till stolphål bestående av 6 stycken 
obearbetade naturstenar. Stenarna var stående 
med flat sida inåt och var mellan 0,15–0,4 meter 
stora. Stenskoning hade närmast ett kvadratiskt 
form. Vissa av stenarna var sotiga och spruckna, 
eventuellt på grund av eld- eller värmepåver-
kan. 

Ligger under: A1
Ligger ovan: A17
Längd: 0,7 m
Bredd: 0,5 m
Höjd: 0,3 m

A17 Fyllning
Fyllning till stolphål med stenskoning A16 och 
enstaka bitar slagg och silt. 

Ligger under: A1, A16
Ligger ovan: A18
Tjocklek: 0,4 m 
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion
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A18 Nedgrävning
Oregelbunden form i plan, med jämn nedgräv-
ningskant och ojämn bottenform. 

Ligger under: A16, A17
Ligger ovan: A35
Längd: 0,7 m
Bredd: 0,5 m
Djup: 0,3–0,4 m

A19 Stenkonstruktion
Stenkonstruktion bestående av tre ordentligt 
fastsatta stående kantiga naturstenar 0,1-
0,2x0,15-0,25 meter stora, med flata sidan mot 
varandra. Hör möjligtvis ihop med A11.

Ligger under: A2
Ligger ovan: A24
Längd: 0,6 m
Bredd: 0,25 m
Höjd: 0,1–0,2 m

A20 Stenskoning
Stenskoning till stolphål bestående av flertal 
obearbetade naturstenar. Stenarna var stående 
med flat sida inåt och var mellan 0,05–0,35 meter 
stora. Stenskoning hade närmast en rektangulär 
form. Strax söder om stenskoningen låg ytterli-
gare ett par lösa stenar som troligtvis hör ihop 
med stenskoningen.

Ligger under: A1
Ligger ovan: A21
Längd: 0,7 m
Bredd: 0,5 m
Höjd: 0,3 m

A21 Fyllning
Fyllning till stolphål, fylld med skoning av i 
huvudsak stenskoning A20. I övrigt bestod 
fyllningen av slagg, bränd lera och mindre glim-
merstenar samt silt. 

Ligger under: A1, A20
Ligger ovan: A22
Tjocklek: 0,4 m 
Analys: Metallurgisk
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A22 Nedgrävning
Oregelbunden form i plan, med otydlig ned-
grävningskant och ojämn bottenform. 

Ligger under: A20, A21
Ligger ovan: A35
Längd: 1 m
Bredd: 0,8 m
Djup: 0,3–0,4 m

A23 Utjämningslager
Ett lager av beige homogen lera med oregelbun-
den utbredning som tunnar ut mot kanterna. 

Lagret fanns på både sidor om FU-schaktet. 
Ligger under: A2, A3, A7
Ligger ovan: A24
Tjocklek: 0,01–0,1 m
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion

A24 Utjämningslager
Utjämningslager bestående av gråbrun sand 
med inslag av silt och träflis. Lagret tunnade 
ut mot kanterna. I nordöstra delen var lagret 
som tjockast.

Ligger under: A7, A14, A23
Ligger ovan: A33, A34
Tjocklek: 0,05–0,2 m 
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion

A25 Nedgrävning
Nedgrävning till källare med oregelbunden och 
delvis rund form i plan. Nedgrävningen bot-
tenform var plan med en störning genom ned-
grävningen och med jämn nedgrävningskant. 

Ligger under: A95
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 5,1 m
Bredd: 6,2 m
Djup: 0,6 m

A26 Fyllning
Fyllning till stolphål bestående av brun silt 
med inslag av sand. Fyllningen var skuren av 
FU-schaktets provruta och schakt. Fyllningen 
innehöll grus, träflis och slagg, samt enstaka 
förekomster av träkol och småsten. I botten 
fanns några oregelbunda stenar som kan tyda 
på att stolpen har dragits upp och stenskoningen 
ramlat ned. 

Ligger under: A1
Ligger ovan: A27, A28
Tjocklek: 0,35 m 
Deposition – Tertiär
Handling – Destruktion

A27 Nedgrävning
Halvcirkelformad nedgrävning med ojämn 
bottenform, möjligtvis med trappstegsformad 
nedgrävningssida. 

Ligger under: A26, A28
Ligger ovan: A35
Djup: 0,35 m
Diameter: 0,6 m 

A28 Stenskoning
Troligtvis nedraserad stenskoning bestående av 
tre obearbetade naturstenar 0,2x0,15, 0,3x0,17 
och 0,05x0,08 meter stora. Möjligtvis har de 
tillkommit när man tagit bort stolpen, alternativt 
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ditlagda som stöd.
Ligger under: A28
Ligger ovan: Naturlig mark
Höjd: 0,3 m 

A30 Utjämningslager
Beige homogent lerlager, som i väst och söder 
tunnade ut, i norr och öst var lagret avgrävt. 
Eventuellt utlagt för kolupplag A14 vid smed-
jans etableringsfas. Kontaktytan mot underlig-
gande lager var distinkt. 

Ligger under: A14
Ligger ovan: A34
Tjocklek: 0,2 m 
Deposition – tertiär
Handling – konstruktion

A31 Raseringssten
Raserad stenkonstruktion bestående av både 
kantiga och rundade naturstenar 0,2x0,15x0,1–
0,7x0,4x0,4 meter stora i oregelbunden nord-
sydlig linje. Konstruktionen tolkas ursprungli-
gen ha varit del av källarvägg A80.

Ligger under: A24
Ligger ovan: A84, A86
Längd: 6,7 m
Bredd: 0,3–0,85 m
Höjd: 0,2–0,7 m

A33 Utfyllnadslager
Ett beigebrunt lager som bestod av sandig silt 
med inslag av tegelkross, grus, småsten, träflis 
och kalk. Enstaka förekomster av bränd lera 
påträffades också. Lagret tolkas vara ett utfyll-
nadslager som möjligtvis hade en fragmentarisk 
bevarad stenläggning/grusgång, vilken var tyd-
ligast i väst. Stenarna var 0,03–0,09 meter stora. 
Ovan och mellan stenarna låg ett tunt organiskt 
material, ett makrofossilprov togs för att utröna 
eventuella spår från olika brukningsaktiviteter. 
Mot öst blev det organiska materialet tjockare. 
Mot botten framkom rödbrun lera, tegelkross 
och kalk. 

Ligger under: A24
Ligger ovan: A34
Tjocklek: 0,04–0,15 m 
Analys: Makro
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A34 Utjämningslager
Beige homogent lager bestående av grus och 
småsten. Lagret var endast beläget i norra delen 
av undersökningsområdet. 

Ligger under: A33
Ligger ovan: A35
Tjocklek: 0,15–0,2 m

Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A35 Utjämningslager
Ett beige homogent lerlager som tunnade ut 
mot väst där det även blev mer gråfärgat med 
inslag av kol. Söder om FU-schaktet låg lagret 
upp mot och ovan stensyll A57 Lagret har san-
nolikt tillkommit samtidigt som A30 och A34

Ligger under: A34
Ligger ovan: A36, A59, A82
Tjocklek: 0,0,5–0,15 m 
Deposition – Tertiär
Handling – konstruktion

A36 Utjämningslager
Bestod av ett kompakt heterogent organiskt ma-
terial med träflis och silt. Lagret tunnade ut mot 
väst och öst och var beläget norr och söder om 
FU-schaktet. Lagret hade en torvliknande sam-
mansättning som bildade en tjock flerskiktad 
matta med mycket rötter. Rötterna tyder på en 
utomhusmiljö eller att materialet inhämtats från 
en miljö med mycket marktäckande växtlighet. 
Lagret tolkas vara ett utjämningslager vilket har 
fått legat öppet under en längre period.

Ligger under: A1, A34, 35
Ligger ovan: A38, A59, A82
Tjocklek: 0,1–0,15 m 
Analys: Makro
Deposition – Tertiär
Handling – Destruktion

A38 Utjämningslager
Ett ljusgult till beige lager av grus och sand, 
med en sammansättning bestående av träkol, 
bränd lera, tegelkross, småsten, träflis, kalk samt 
slagg. Lagret var skuret av FU-schaktet och låg 
ovan och upp mot A57. I västra delen var lagret 
som tjockast. 

Ligger under: A36
Ligger ovan: A56, A57
Tjocklek: 0,15–0,3 m
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A39 Stenskoning
Stenskoning till stolphål bestående av ett flertal 
obearbetade naturstenar, är troligtvis samtida 
med A42, A45, A48, A51. Stenarna var mellan 
0,17–0,3 meter stora. Stenskoningen var delvis 
bortgrävd i sydvästra delen. 

Ligger under: A1
Ligger ovan: A40
Längd: 0,6 m
Bredd: 0,4 m
Höjd: 0,2 m
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A40 Fyllning
Fyllning till stolphål med stenskoning A39 och 
silt med inslag av träkol, bränd lera, tegelkross, 
småsten, träflis och slagg. 

Ligger under: A1, A39
Ligger ovan: A41
Tjocklek: 0,3 m 
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A41 Nedgrävning
Oregelbunden form i plan, med otydlig ned-
grävningskant och plan bottenform. 

Ligger under: A39, A40
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 0,7 m
Bredd: 0,6 m
Djup: 0,3 m

A42 Stenskoning
Stenskoning till stolphål bestående av 3 obearbe-
tade naturstenar, är troligtvis samtida med A41, 
A45, A48, A51. Stenarna var mellan 0,12–0,3 
meter stora. Stenskoningen var delvis bortgrävd 
i sydvästra delen. 

Ligger under: A1
Ligger ovan: A43
Längd: 0,27 m
Bredd: 0,34 m
Höjd: 0,2–0,3 m 

A43 Fyllning
Fyllning till stolphål med stenskoning A42. I 
fyllningen fanns även en koncentration med 
ruttnat trä. Koncentrationen var ca 0,12 meter 
tjockt och 0,1x0,1 meter stort. I övrigt bestod 
fyllningen av silt med enstaka inslag av bränd 
lera, tegelkross, grus, småsten, och slagg. 

Ligger under: A42
Ligger ovan: A44
Tjocklek: 0,18 m 
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A44 Nedgrävning
Nedgrävning till A42 och A43 med rund form i 
plan och bottenform.

Ligger under: A42, A43
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 0,4 m
Bredd: 0,3 m
Djup: 0,18 m

A45 Stenskoning
Stenskoning till stolphål bestående naturstenar 
016–0,22 meter stora, är troligtvis samtida med 
39, A42, A48, A51. Stenskoningen var delvis 
bortgrävd i sydvästra delen. 

Ligger under: A1
Ligger ovan: A40
Längd: 0,26 m
Bredd: 0,36 m
Höjd: 0,1–0,18 m

A46 Fyllning
Fyllning till stolphål med stenskoning A45. I 
fyllningen fanns även en koncentration med 
fragmenterat eldpåverkat trä. Koncentrationen 
var ca 0,1 meter tjockt och 0,12x0,15 meter stort. 
I övrigt bestod fyllningen av silt med enstaka 
inslag av tegelkross, djurben, grus, småsten 
och slagg. 

Ligger under: A1, 45
Ligger ovan: A47
Tjocklek: 0,2 m 
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A47 Nedgrävning
Nedgrävning till A45 och A46 med oregelbun-
den form i plan samt plan bottenform. 

Ligger under: A45, A46
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 0,4 m
Bredd: 0,35 m
Djup: 0,2 m

A48 Stenskoning
Stenskoning till stolphål bestående naturstenar 
0,1–0,3 meter stora, stenarna var vertikalt stå-
ende och hade en flat sida vända inåt. Troligtvis 
samtida med 39, A42, A45, A51. Stenskoningen 
var delvis bortgrävd i sydvästra delen. 

Ligger under: A1
Ligger ovan: A49
Längd: 0,2 m
Bredd: 0,5 m
Höjd: 0,42 m

A49 Fyllning
Fyllning till stolphål med stenskoning A48. Fyll-
ningen bestod av brun silt med enstaka inslag 
av tegelkross, grus, småsten och slagg. 

Ligger under: A1, 48
Ligger ovan: A50
Tjocklek: 0,35 m 
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A50 Nedgrävning
Nedgrävning till A48 och A49 med oregelbun-
den form i plan samt plan bottenform. 

Ligger under: A48, A49
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 0,5 m
Bredd: 0,5 m
Djup: 0,35 m
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A51 Stenskoning
Välbevarad stenskoning till stolphål bestående 
naturstenar 0,15–0,35 meter stora. Stenarna var 
lagda vertikalt och hade en flat sida vänd inåt. 
Troligtvis samtida med 39, A42, A45, A48. 

Ligger under: A1
Ligger ovan: A52
Längd: 0,6 m
Bredd: 0,6 m
Höjd: 0,15–0,35 m

A52 Fyllning
Fyllning till stolphål med stenskoning A51. 
Fyllningen bestod av brun silt med rikliga inslag 
av träkol och småsten, träflis och slagg. Vissa 
slaggbitar var lagda vertikalt och har troligen 
varit del av skoningen. Enstaka inslag av bränd 
lera, tegelkross, keramik, djurben och grus fö-
rekom också. 

Ligger under: A1, 51
Ligger ovan: A53
Tjocklek: 0,6 m 
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A53 Nedgrävning
Nedgrävning till A51 och A52 med rund form i 
plan samt plan bottenform.

Ligger under: A45, A46
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 0,6 m
Bredd: 0,6 m
Djup: 0,6 m

A54 Spismur
Tegelkonstruktion som även påträffades i förun-
dersökningen (A7) bestående av fragmenterade 
tegelstenar och tegelbrockor. Delar av teglet såg 
ut att vara sekundärbrända. Konstruktionen 
hör sannolikt ihop med lager A64. Möjligtvis 
är konstruktionen rester av en spis. 

Ligger under: A1
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 1,8 m
Bredd: 0,2–0,6 m
Höjd: 0,15–0,3 m 

A55 Brandlager
Svart lager med stora mängder sot, träkol och 
obränt samt bränt trä. Kontaktytan var ojämn 
och infiltrerad. Troligtvis härrör lagrets kom-
ponenter från ett raserat eller nedbränt trägolv 
med ett gråbrunt sandigt, 0,05–0,1 meter tjockt 
underliggande konstruktionslager, vilket var 
alltför fragmenterat och infiltrerat för att skiljas 
åt. Lagret var mycket brandhärjat, men är san-
nolikt samma som A93.

Ligger under: A1

Ligger ovan: A93
Tjocklek: 0,01–0,04 m
Analys: Makro
Deposition – Primär
Handling – Destruktion

A56 Marklager (Gårdslager)
Mörkbrunt lerig silt med rikliga inslag av träkol 
och träflis. Sparsamt inslag av aska, sot, tegel-
kross, djurben, grus, kalk och dynga förekom 
också. Lagret kan i ett tidigare skede även ha 
fungerat som ett marklager. 

Ligger under: A36, A38, A57
Ligger ovan: Naturlig mark
Tjocklek: 0,1–0,15 m
Deposition – Primär
Handling – Brukning

A57 Syllstenar
Syllstenar, troligen till byggnad. Stengrunden 
låg i nordostlig-sydvästlig riktning och har troli-
gen skurits av FU-schakt. Stenarna var 0,15x0,15 
till 0,4x0,65 meter stora och flata på ovansidan 
samt nedgrävda i den naturliga marken. 

Ligger under: A36, A38
Ligger ovan: Naturlig botten
Längd: 3,6 m
Bredd: 0,3–0,5 m
Höjd: 0,3 m

A58 Husgrund
Husgrund med stora syllstenar eller grundste-
nar, till 1800- eller 1900-tals byggnad. Stengrun-
den låg i samma riktning som Engelbrektsgatan 
och har skurits av FU-schakt. Vissa av stenarna 
var kantiga och skulle kunna vara varpsten. 
Stenarna var 0,4–1,0 meter stora och samman-
fogade med lera samt nedgrävda i den naturliga 
marken. 

Ligger under: A1
Ligger ovan: A68, A96, naturlig botten
Längd: 8,8 m
Bredd: 0,5–1,2, m
Höjd: 0,4–1 m

A59 Trägolv
Fragmentariskt bevarat trägolv som låg i nord-
ostlig-sydvästlig riktning, med längsgående 
plankor, förutom i nordöstra delen där de låg 
i nordvästlig-sydostlig riktning. I denna del 
utgjordes golvet av en trolig rustbädd i form av 
kluvna stockar. På västra delen noterades tjock-
are fragmentariska reglar som låg i nordvästlig-
sydostlig riktning. Ingen tydlig begränsning 
fanns, eventuellt kan A82 vara del av trägolvet. 
I mitten av trägolvet fanns en rektangulär yta 
utan trä som troligtvis har tillkommit vid senare 
tiders aktiviteter. Golvet var skuret av FU-schakt 
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i sydöstra delen. 
Ligger under: A35, A37
Ligger ovan: A97
Längd: 5,6 m
Bredd: 3,2–3,6 m
Tjocklek: 0,01–0,03 m
Analys: Makro

A60 Stenskoning
Stenskoning till A69 och A70 bestående av 7 
naturstenar ca 01–0,2 meter stora, någon enstaka 
sten var vertikalt stående, varav en sten hade 
flat sida vänd inåt. Troligtvis samtida med A16, 
A20, A28. 

Ligger under: A24
Ligger ovan: A69
Längd: 0,45 m
Bredd: 0,3 m
Höjd: 0,2 m

A64 Konstruktionslager
Beige heterogent konstruktionslager bestående 
av lera, bränd lera, tegelbrockor och kalkbruk. 
Sannolikt har lagret fungerat som ett konstruk-
tionslager till ett spisfundament. Lagret hade 
rikliga inslag av sten med en materialstorlek 
på 0,05–0,2 meter, tätt packade mellan stenarna 
fanns småsten och grus samt tegelkross och 
tegelbrockor, enstaka inslag av träkol och trä-
flis förekom också. A54 såg ut att vara delvis 
nedgrävd eller anlagd ovan. Lagret var skuret 
av en äldre ledningsdragning samt FU-schakt.

Ligger under: A1, A54 
Ligger ovan: A65
Tjocklek: 0,05–0,15 m
Deposition – Konstruktion
Handling – Tertiär

A65 Utfyllnadslager
Grått heterogent utfyllnadslager bestående av 
sand. Sannolikt har lagret tillkommit i samband 
med A64. Lagret hade rikliga inslag av djurben, 
samt mindre inslag av träkol, tegelkross, grus, 
småsten och träflis. Lagret var skuret av en 
äldre ledningsdragning samt FU-schakt. Kon-
taktytan mot underliggande lager var ojämn 
och infiltrerad.

Ligger under: A64
Ligger ovan: A66
Tjocklek: 0,1–0,3 m
Deposition – Konstruktion
Handling – Tertiär

A66 Utfyllnadslager
Blågrått heterogent utfyllnadslager bestående 
av lera. Sannolikt har lagret tillkommit i sam-
band med anläggandet av spisfundamentet. 
Lagret hade rikliga inslag av träkol, tegelkross, 

träflis och kalk. Enstaka inslag av aska, sot och 
bränd lera förekom också. Lagret var skuret av 
en äldre ledningsdragning samt FU-schakt.

Ligger under: A64, A65
Ligger ovan: Naturlig mark
Tjocklek: 0,05–0,12 m
Deposition – Konstruktion
Handling – Tertiär

A67 Raseringslager 
Brunt heterogent lager bestående av silt med 
grus. I lagret noterades rödbränd lera vilken 
troligtvis utsatts för brand. Sannolikt har leran 
fungerat som sammanfogning till källarens 
vägg. I övrigt fanns rikliga inslag av djurben, 
småsten och träflis, mindre inslag av träkol, 
tegelkross och kalk.

Ligger under: A36, A38
Ligger ovan: A80, A88
Tjocklek: 0,1–0,4 m
Deposition – Primär
Handling – Destruktion

A68 Nedgrävning
Oregelbunden nedgrävning med ojämn bot-
tenform och nedgrävningen sluttade åt sydväst 
i riktning mot Engelbrektsgatan. Sannolikt har 
nedgrävningen tillkommit i och med uppfö-
randet av syll- eller grundstenar A58, vilka 
troligtvis härrör från byggnad som finns med 
på Skarins karta från 1886 

Ligger under: A58
Ligger ovan: A96, naturlig mark
Längd: 11,5 m
Bredd: 7,5 m

A69 Fyllning
Fyllning till stolphål A70, fylld i huvudsak med 
stenskoning A60. Fyllningen bestod av grå sand 
med enstaka inslag av grus.

Ligger under: A60
Ligger ovan: A70
Tjocklek: 0,1 m 
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A70 Nedgrävning
Nedgrävning med oval form i plan. Bottenfor-
men var plan och sidorna på nedgrävningen 
var vertikal. 

Ligger under: A60, A69
Ligger ovan: A36, A37
Djup: 0,1 m
Längd: 0,42 m
Bredd: 0,33 m

A76 Fyllning
Fyllning till stolphål A77. Fyllningen bestod 
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av grus, slagg och lera med enstaka inslag av 
träkol, tegelkross och djurben.

Ligger under: A88
Ligger ovan: A77
Tjocklek: 0,2 m
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A77 Nedgrävning
Nedgrävning till A76 med rund form i plan. 
Bottenformen var plan och sidorna på nedgräv-
ningen var vertikal. 

Ligger under: A76
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 0,62 m
Bredd: 0,62 m
Djup: 0,2 m

A80 Källarvägg
I västra delen av A25 fanns en fragmenterad 
del av källarens vägg bevarad. Väggen bestod 
av flertal naturstenar, varav en mindre del var 
grovt huggna. Stenarna var 0,15–0,6 meter stora. 
Vissa av stenarna låg tydligt in situ medan andra 
var mer osäkra. Konstruktionen låg i nordostlig-
sydvästlig riktning och den bäst bevarade delen 
fanns i sydöstra delen. Majoriteten av stenarna 
var kallmurade, men på vissa av stenarna var 
det tydligt att de var sammanfogade med lera, 
totalt fanns 2–3 skift. Troligtvis har öppningen 
legat i nordost.

Ligger under: A67
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 3 m
Bredd: 2,1 m
Höjd: 0,2–0,6 m

A81 Nedgrävning
Nedgrävning med oregelbunden form i plan. 
Bottenformen var plan, på norra och västra 
sidorna var nedgrävningssidan jämn, södra 
sidan var avgrävd och östra skuren av FU-
schakt. Troligen har nedgrävningen tillkommit i 
samband med att man anlade spisfundamentet 
A66, A65, A64, A54.

Ligger under: A66
Ligger ovan: Naturlig mark
Djup: 0,2 m
Längd: 2 m
Bredd: 1,9 m

A82 Brandlager
Svart homogent lager bestående av träkol och 
sot. Möjligtvis brandhärjat golv. 

Ligger under: A37
Ligger ovan: A83
Tjocklek: 0,01–0,05 m. 
Analys: Makro 

Deposition – Primär
Handling – Destruktion

A83 Sandlager
Heterogen brungrå grusig sand med inslag av 
sot träkol, tegelkross, bränd lera, småsten och 
träflis. Lagret blev tjockare åt sydväst. 

Ligger under: A82
Ligger ovan: A97
Tjocklek: 0,05–0,1 m
Deposition – Destruktion
Handling – Tertiär

A84 Raseringssten
Invid leran samt i A25 låg flera större stenar 
vilka tolkas vara rasering efter källaren. Ste-
narna bestod av dels av kantiga och rundade 
naturstenar 0,1–0,6 meter stora liggandes ore-
gelbundet, troligtvis hör även A31 samman med 
raseringen. 

Ligger under: A1, A67, A88
Ligger ovan: A86
Tjocklek: 0,05,6 m 
Deposition – Primär
Handling – Destruktion

A85 Marklager (Gårdslager)
Brunt homogent lager innehållandes organiskt 
material och träflis. Lagret var skuret i alla 
riktningar p.g.a. störningar, FU-schakt och 
nedgrävning A25. Lagret hade inslag av träkol, 
tegelkross, grus och småsten och var beläget 
söder om A25. Lagret hör troligtvis ihop med 
A56, och kan i ett senare skede även ha fungerat 
som ett gårdslager. 

Ligger under: A66, A65
Ligger ovan: Naturlig mark
Tjocklek: 0,05–0,08 m
Deposition – Primär
Handling – Brukning

A86 Utfyllnadslager
Brunt homogent lager innehållandes organiskt 
material och silt. Lagret var beläget i nedgräv-
ning A25 och har troligen tillkommit när käl-
laren har gått ur bruk. Lagret hade inslag av 
träkol, bränd lera, djurben, grus, småsten och 
träflis. Eventuellt kan utfyllnadsmaterialet bestå 
av dynga, kompost eller matjord. 

Ligger under: A31, A67, A84
Ligger ovan: A87
Tjocklek: 0,1–0,3 m
Analys: Makro
Deposition – Tertiär
Handling – Destruktion

A87 Näverlager
Tjockt kompakt lager av näver vilkens tillkomst 
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var svårdefinierat, sannolikt har man kasserat 
material som man ansett vara obrukbart, möj-
ligtvis från ett överliggande nävergolv när käl-
larstugan går ur bruk. Ett sekundärt alternativt 
är att nävern kommer från ett torv- eller grästak.

Ligger under: A86
Ligger ovan: A89
Tjocklek: 0,1–0,4 m
Analys: Makro
Deposition – Primär
Handling – Destruktion

A88 Utfyllnadslager 
Brunt heterogent lager bestående av sandig 
silt med grus. Lagret hade rikliga inslag av 
djurben, småsten och träflis, mindre inslag 
av träkol, tegelkross och kalk förekom också. 
Lagrets tillkomst var svårdefinierat, det är dock 
sannolikt att lagret tillkommit som utfyllnad 
när källaren gått ur bruk. Möjligtvis kan lagret 
ha tillkommit som konstruktionslager till ett 
torv- eller grästak, vilket raserat ned i källaren. 
Lagret var tydligast i sydost där det låg över 
källarnedgångens stenar A91. 

Ligger under: A67, A86, A87
Ligger ovan: A95
Tjocklek: 0,1–0,4 m
Deposition – Tertiär
Handling – Destruktion

A89 Utfyllnadslager
Svartbrunt homogent lager bestående av sandig 
silt. Lagret hade mindre inslag av småsten och 
träflis och träkol. Lagrets tillkomst var svårde-
finierat, sannolikt har lagret tillkommit som 
utfyllnad när källaren gått ur bruk. Möjligtvis 
kan lagret ha tillkommit som konstruktionslager 
till ett torv- eller grästak, vilket raserat ned i 
källaren. Troligtvis samma händelse som A67, 
A86, A87 och A88.

Ligger under: A86, A88
Ligger ovan: A90
Tjocklek: 0,2 m
Analys: Makro
Deposition – Tertiär
Handling – Destruktion

A90 Trägolv/träreglar
Fragmentariskt bevarad träkonstruktion sanno-
likt rester av trägolv. Konstruktionen bestod av 
0,4–2 meter långa och 0,1–0,2 meter breda halv-
stockar och brädor som låg ostrukturerat i mit-
ten av A25. Flertal mindre bitar noterades, men 
endast de bäst bevarade mättes in. I sydvästra 
delen noterades tydligt tre lagda plankor vilka 
tolkats vara trappsteg till källarens nedgång. 
Träkonstruktionens har sannolikt skadats när 
källaren gått ur bruk.

Ligger under: A89
Ligger ovan: A95
Längd: 2,5 m
Bredd: 1,8 m
Tjocklek: 0,01–0,2 m
Analys: Dendro

A91 Regelstenar
Stenkonstruktion bestående av 0,15–0,5 me-
ter stora stenar vilka var koncentrerade till 
nedgrävning A25 sydvästra del. Stenarna var 
placerade i nedgrävningskanten till källarens 
nedgång. Ovan stenarna noterades fragmen-
tariska trärester, vissa stenar låg direkt under 
plankorna. Stenarna tolkas vara regelstenar för 
ovanliggande trägolv. 

Ligger under: A90
Ligger ovan: A95
Längd: 2,3 m
Bredd: 1,7 m
Höjd: 0,1–0,2 m

A92 Stensyll
Fragmentariskt bevarad stensyll bestående 
av 0,25–0,9 meter stora naturstenar vilka var 
delvis sammanfogade med lera. Stensyllen låg 
i nordostlig-sydvästlig riktning och hör troligt-
vis ihop med trägolv A59 och stensyll A57. I 
nordöstra delen av stensyllen låg trägolv A96 
upp mot stenarna. 

Ligger under: A94
Ligger ovan: Morän
Längd: 5,5 m
Bredd: 0,4–0,6 m
Höjd: 0,15–0,25 m

A93 Brandlager
Svårtolkat svartbrunt heterogent lager innehål-
landes bl.a. sandig silt. Lagret hade inslag av trä-
kol, tegelkross, grus, småsten, kalk och relativt 
mycket trä. Flertal plankbitar låg horisontellt 
och såg ut att vara lagda i nordvästlig-sydostlig 
riktning. Lagret tolkas som eldpåverkat trägolv 
som hör samman med A55. Under lagret låg 
A94 har fungerat som ett konstruktionslager 
till golvet. 

Ligger under: A55
Ligger ovan: A94
Tjocklek: 0,07–0,1 m
Deposition – Primär
Handling – Destruktion

A94 Konstruktionslager
Beige homogent lager bestående av lera. Tolkat 
som konstruktionslager till ovanliggande ned-
bränt trägolv A93.

Ligger under: A93
Ligger ovan: A96
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Tjocklek: 0,05–0,12 m 
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A95 Konstruktionslager
Gråbrunt till svart lager bestående av silt 
uppblandat med morän, lagret hade inslag av 
tegelkross, träkol och träflis. Troligtvis har man 
återanvänt materialet från nedgrävningens 
tillkomst. Eventuellt kan lagret fungerat som 
jordgolv i ett första skede.

Ligger under: A88, A89, A90, A91
Ligger ovan: Naturlig mark
Tjocklek: 0,1–0,3 m
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A96 Trägolv
Fragmentariskt bevarat trägolv med ett tunt 
lager näver ovanpå. Golvet tolkas höra till 
byggnadens äldsta fas. Vissa av plankorna 
var sammanfogade med spik. Sannolikt hör 
golvet samman med A59, då flertal av de bäst 
bevarade plankorna låg i nordostlig-sydvästlig 
riktning, med längsgående plankor. Trärester 
låg även upp mot stensyll A92 södra del, golvet 
var skuret av FU-schakt i väst samt av nedgräv-
ning A68. 

Ligger under: A94
Ligger ovan: A95
Längd: 5 m
Bredd: 0,5–1,5 m
Tjocklek: 0,01–0,04 m
Analys: Makro

A97 Konstruktionslager
Flerfärgat heterogent lager bestående av grusig 
silt med gruvavfall. Lagret hade inslag av trä-
kol, tegelkross, småsten och kalk. Lagrets har 
troligen fungerat som ett konstruktionslager till 
ovanliggande trägolv A59.

Ligger under: A59
Ligger ovan: A99
Tjocklek: 0,05–0,1 m
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A98 Grundsten?
Eventuell grundsten eller fundament som fram-
kom direkt under trägolv A59. 

Ligger under: A59
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 1 m
Bredd: 1 m
Höjd: 0,15–0,5 m

A99 Utfyllnadslager
I nordöstra delen av undersökningsområdet 

fanns flertal sorterade utfyllnadsmaterial be-
stående av kol, kalkbruk, tegel och träflis, vilka 
var ca 0,05–0,1 meter tjocka. Troligtvis har dessa 
tillkommit samtidigt som A97, för att få till 
en plan yta inför anläggandet av byggnaden. 
Lagret tunnade ut mot sydväst, cirka 4 meter 
från nordöstra slänten fanns endast ett humöst 
träflislager, möjligtvis odlingsjord alternativt 
gårdslager. 

Ligger under: A97
Ligger ovan: Naturlig mark
Tjocklek: 0,2–0,4 m
Analys: Makro
Deposition – Tertiär
Handling – Konstruktion

A100 Odlingslager
Grönbrunt homogent lager bestående av lerig 
silt. I lagret fanns enstaka inslag av träkol, träflis 
samt kalk. Tolkat som odlingsjord, med mycket 
få och fragmenterade fynd. 

Ligger under: A1
Ligger ovan: Naturlig mark
Tjocklek: 0,15–0,2 m
Analys: Makro
Deposition – Sekundär
Handling – Brukning

A101 Störar
Invid kanten på slänten påträffades 3 störar i 
nordvästlig-sydostlig riktning, vilket indikerar 
hägnad, staket eller tomtgräns för djurhållning 
eller odling. 

Ligger under: A97
Ligger ovan: A99
Längd: 2,2 m
Bredd: 0,04–0,05 m
Höjd: 0,1–0,15 m

A102 Timmerkista
Invid södra delen av det primära undersök-
ningsområdet framkom sex stockar som tillsam-
mans utgjorde en timmerkista. Stockarna var 
mellan 0,2-0,35 meter i diameter. Lämningen 
fortsatte utanför undersökningsområdet åt både 
väst och öst. Timmerkistan var fylld med svart 
slagg och under stockarna noterades att den 
naturliga topografin började slutta kraftigt åt 
sydväst, vilket dokumenterades med en sek-
tionsritning. Lämningen tolkades vara del av 
Gruvbäckens norra skoning.

Ligger under: A1
Ligger ovan: naturlig mark
Längd: 5 m
Bredd: 3,5 m
Höjd: 0,3–0,75 m
Analys: Dendro
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A103 Stolpe
I södra delen av det primära undersökningsom-
rådet strax innan odlingslager A100 framkom en 
relativt välbevarad stolpe under fyllnadsmas-
sor. Stolpen hör sannolikt ihop med stolphål 
A39, A42, A45, A48, A51. De ser ut att ligga i 
nordostlig-sydvästlig riktning. 

Ligger under: A1
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 0,35 m
Bredd: 0,35 m
Höjd: 0,3 m
Analys: Dendro

A104 Fyllning
Fyllning till stolpe A103, fylld med sten och 
fragmenterat trä från stolpen. För övrigt bestod 
fyllningen av silt med enstaka inslag av tegel-
kross, djurben och slagg. 

Ligger under: A103
Ligger ovan: A105
Tjocklek: 0,45 m

A105 nedgrävning
Nedgrävning till A103 och A104 med rund form 
i plan samt oregelbunden bottenform.

Ligger under: A104
Ligger ovan: naturlig mark
Djup: 0,45 m

A110 Timmerkista
I det extensiva undersökningsområdet framkom 
11 stockar som tillsammans utgjorde delar av 
en timmerkista. Stockarna var mellan 0,2-0,45 
meter i diameter. En sektionsritning uppfördes 
och det konstaterades att lämningen fortsatte 
utanför undersökningsområdet åt både norr 
och väst. Timmerkistan var fylld med svart 
slagg i toppen och mot botten framkom orange 
fuktig slagg.  I och med att en betongkulvert låg 
invid var vissa av stockarna fragmenterade och 
hamnat ur sitt ursprungliga läge. Lämningen 
tolkades höra samman med A102 och vara del 
av Gruvbäckens norra skoning. 

Ligger under: A1
Ligger ovan: naturlig mark
Längd: 4 m
Bredd: 5 m
Höjd: 2,5 m
Analys: Dendro
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Bilaga 2 Kontextgrupper

Fas Datering Aktivitet Kontextgrupper Kontexter
4 1760–1900 Recent KG14 Yngre lämningar A1 Bärlager
    A5 Fyllning
    A6 Nedgrävning
    A58 Källargrund
    A68 Nedgrävning
3:3 1740-1760 Destruktion  KG13 Rasering av hant- A2 Raseringslager
   verksyta A3 Raseringssten
    A4 Brandlager
3:2 1700-1740 Omstrukturering KG12 Omstrukturering A7 Konstruktionslager
    A12 Ränna
    A13 Utjämningslager
    A23 Utjämningslager
3:1 1690-1700 Förnyelse KG11 Hantverksyta A8 Stenskon. stolphål
    A9 Fyllning, stolphål
    A10 Nedgr. stolphål
    A11 Stenkonstruktion
    A14 Kolupplag
    A15 Stensyll
    A16 Stenskon. stolphål
    A17 Fyllning, stolphål
    A18 Nedgr. stolphål
    A19 Stenkonstruktion
    A20 Stenskon. stolphål
    A21 Fyllning, stolphål
    A22 Nedgr. stolphål
    A28 Stenskon. stolphål
    A26 Fyllning, stolphål
    A27 Nedgr. stolphål
    A60 Stenskon. stolphål
    A69 Fyllning, stolphål
    A70 Nedgr. stolphål
   KG10 Odling A100 Odlingslager
   KG8 Markplanering A24 Utjämningslager
    A30 Utjämningslager
    A33 Utfyllnadslager 
    A34 Utjämningslager
    A35 Utjämningslager
2:3 1670-1690 Destruktion KG7 Rasering av källarstuga A55 Brandlager
    A93 Brandlager
    A94 Konstruktionslager
    A82 Brandlager
    A83 Sandlager
    A38 Utfyllnadslager
    A36 Utfyllnadslager
   KG6 Rasering av källare A31 Raseringssten
    A67 Raseringslager
    A84 Raseringssten
    A86 Dynglager
    A87 Näverlager
    A88 Utfyllnadslager
    A89 Utfyllnadslager

I nedanstående tabell har kontexterna inordnats i kontextgrupper. Till den hör en matris 
över kontextgrupperna, figur 1.
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2:2 1660-1670 Ombyggnation/ KG5 Om/tillbyggnad A54 Spismur
  komplettering  A64 Konstruktionslager
    A65 Utjämningslager
    A66 Konstruktionslager
    A81 Nedgrävning
   KG4 Gruvbäcken A102 Timmerkista
    A110 Timmerkista
   KG9 Tomtgräns A39 Stenskon. stolphål
    A40 Fyllning, stolphål
    A41 Nedgr. stolphål
    A42 Stenskon. stolphål
    A43 Fyllning, stolphål
    A44 Nedgr. stolphål
    A45 Stenskon. stolphål
    A46 Fyllning, stolphål
    A47 Nedgr. stolphål
    A48 Stenskon. stolphål
    A49 Fyllning, stolphål
    A50 Nedgr. stolphål
    A51 Stenskon. stolphål
    A52 Fyllning, stolphål
    A53 Nedgr. stolphål
    A103 Stolpe
    A104 Fyllning
    A105 Nedgrävning
2:1 1640-1660 Bebyggelseetablering KG3 Byggnad/källarstuga A57 Stensyll
    A59 Trägolv
    A76 Fyllning stolphål
    A77 Nedgr. stolphål
    A92 Stensyll
    A96 Trägolv
    A97 Konstruktionslager
    A98 Grundsten
   KG2 Källare A25 Nedgrävning
    A80 Del av källarvägg
    A90 Trägolv/träreglar
    A91 Regel- grundstenar
    A95 Konstruktionslager
1 1600-1640 Tomtetablering KG1 Äldre markhorisont A101 Störar
    A99 Utjämningslager
    A85 Marklager
    A56 Marklager
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KG4 Timmerskoning

   Naturlig mark 

   KG1 Utjämning 

KG3 Källarstuga

KG5 Om/tillbyggnad

KG8 Markplanering

KG9 Tomtgräns

KG11 Hantverksplats
KG10 Odling

KG12 Komplettering?

KG14 Yngre lämningar

KG2 Källare

KG7 Rasering av källarstuga

KG13 Rasering

KG6 Rasering av källare

2:1Ca 1640-1660-tal

2:2Ca 1660-1670-tal

2:3Ca 1660-1680-tal

3:1Ca 1680-1700-tal

3:2Ca 1700-1740-tal

3:3Ca 1740-1760-tal

Fas
4

1

Datering
Ca 1760-1900-tal

Ca 1600-1640-tal

Figur 1. Kontextgruppsmatris med årtal till vänster och fasindelningen till höger.
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Bilaga 3 Makroskopisk analys

Teknisk rapport

Jens Heimdahl, Arkeologerna, SHMM, 
2018-08-27 

Bakgrund och syfte
Under den arkeologiska undersökningen vid 
Västra Falun 8, Falun RAÄ 68:1, 2017, togs 24 
jordprover från olika kulturlager för makrosko-
pisk analys. Lämningarna består av urbana kul-
turlager från 1500–1800-talet, och de undersökta 
anläggningarna utgörs av kvartersbebyggelsen i 
området med spår av hus, golv, fyllnader, mark-
lager och odlingshorisonter. Förundersökning-
en visade på välbevarade bebyggelselämningar 
med avfallsrika golvlager och avfallslager från 
smidesverksamhet.

Det undersökta området ligger i det som tra-
ditionellt betraktats som stadens högrestånds-
kvarter. Frågeställningarna inför analyserna 
är knutna till de provtagna anläggningarna, 
vad kan urskiljas i form av spår efter miljö och 
verksamhet.

Metod
Provtagningen genomfördes av arkeologerna 
under utgrävningen. Provvolymen låg mellan 
1,2 och 4 liter. Inkomna till laboratoriet prepa-
rerades proverna genom flotering och våtsikt-
ning (minsta maskstorlek 0,25mm) enligt metod 
beskriven av Wasylikowa (1986). Identifieringen 
av materialet skedde under ett stereomikroskop 
med 7-100 gångers förstoring. I samband med 
bestämningarna utnyttjades litteratur (främst 
Cappers m. fl. 2009) samt referenssamlingar av 
recenta fröer. Den makroskopiska analysen har 
främst behandlat växtmakrofossil (som inte är 
ved eller träkol), men även puppor, fekalier, 
smältor, slagg, ben m.m. har eftersökts. I det 
följande anges alla typer av fröer, frukter, del-
frukter, acener etc. som ”fröer” eller ”frukter”.

De provtagna lagren är begränsade från se-
nare markhorisonter i stratigrafin genom skarpa 
kontakter med överliggande lager vilket visar 
att den postdepositionella bioturbationen varit 
begränsad. Dock finns i proverna lämningar 
av rottrådar som främst antas representera flo-
ramiljöer i äldre tid, men som också kan vara 
av yngre datum. De makroskopiska resterna i 
lämningarna uppvisar dock en sådan samman-
sättning och bevarandegrad att de i sin helhet 
kan betraktas som liggande in situ sedan lagrets 

tillkomst och eventuell omlagring av material 
har främst skett innan depositionstillfället.

Jordprovernas innehåll
I bifogade tabell har materialet som inte är fröer/
frukter kvantifierats enligt en grov relativ skala 
om 1-3 punkter, där 1 punkt innebär förekomst 
av enstaka (ca 1-5) fragment i hela provet. 2 
punkter innebär att materialet är vanligt – att 
det i stort sett hittas i alla genomletningar av 
de subsamplingar som görs. 3 punkter innebär 
att materialet är så vanligt att de kan sägas vara 
ett av de dominerande materialen i provet och 
man hittar det var man än tittar. Siffrorna för 
makrofossil anger antalet räknade fröer/frukter. 
Förkolnat och oförkolnat material har separerats 
i tabellen.

Det kvalitativa innehållet av makroskopiskt 
material styrs i hög utsträckning av en handfull 
tafonomiska faktorer kopplade till de avfalls-
källor varifrån materialet som bygger upp 
kulturlagren härstammar, huvudsakligen från 
byggnation och hantverk (träflis, kol, kalkbruk 
etc.), djurhållning (växter från ängs-/betesmiljö), 
kök (träkol, matrester och latrinavfall). Därtill 
kommer en del material, som t.ex. ogräs, från 
lokala växtmiljöer. För att underlätta för läsaren 
att se detta i resultaten har de olika arterna grovt 
grupperats i sex ekologisk-kulturella kategorier 
(1: äng/bete – ofta representerade dynga eller 
foder; 2: Ogräs – lokal flora och ogräs från åker-
bruk; 3: Träd; 4: Insamlade bär – i arkeologiska 
miljöer ofta från latrinavfall); 5: Odlade växter 
och 6: Importerade växter. Notera att dessa är 
grova verktyg och att det finns flera exempel på 
växter som kan passa in i flera grupper (smult-
ron är också ett vanligt ogräs och många ogräs 
kan också förekomma i betesmiljöer etc.).

Diskussion
Resultaten av analyserna diskuteras här krono-
logiskt enligt de fem faser som framgår av re-
sultattabellen. Överlag är innehållet i materialet 
rikt och välbevarat. De flesta prover innehåller 
gott om växtrester med kort egenålder som 
lämpar sig att 14C-datera. Proverna i den yngre 
faserna, från 1700-talet, innehåller mindre ma-
terial, men är också generellt mindre lämpliga 
att datera med denna metod.

Utjämningslager/Odlingslager A99 (sent 
1500-tal/tidigt 1600-tal)
Från dessa lager analyserades totalt tio liter 
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jord från tre prover, varav två kom från lager 
som kan vara utjämningar snarare än primära 
odlingshorisonter. Sammansättningen i de tre 
proverna är mycket olika sett till fröinnehåll 
och ingen av dem innehåller säkra belägg för 
odling i form av odlingsväxter där fröerna inte 
ätits (frö av t.ex. opievallmo kan också förklaras 
av att denna krydda ätits och hamnat i jorden 
tillsammans med latrinavfall. 

PM 4457 och 4458 innehåller relativt lite 
frömaterial för att vara odlingsjord. I fallet med 
4457 kan detta vara en följd av nedbrytning (vil-
ket stöds av förekomsten av rottrådar som visar 
på bioturbation i detta lager), men inte i 4458 då 
detta prov också innehåller välbevarat material 
som hår. PM 4459 innehåller stora mängder 
fröer, utifrån sammansättningen av nästan bara 
ängsväxter (>90% av materialet) – främst från 
utmockad stalldynga. Denna sammansättning 
är inte typisk för odlingsjord, som brukar ha en 
betydligt större andel ogräs som tenderar att 
anrikas i odlingsmiljöer.

Sammantaget kan sägas att utifrån det mak-
roskopiska innehåller är det möjligt att PM 4457 
kan utgöras av äldre odlingshorisont, men att 
detta inte kan beläggas. PM 4458 och 59 har 
däremot innehåll som inte brukar vara typiskt 
för odlingshorisonter, vilket snarare stödjer 
tolkningen att detta är utjämningslager med ett 
annat ursprung.

Trägolv A96 (1600-tal)
Materialet i provet från detta golv utgörs till 
stora delar av näver och som antas utgöra de-
lar av själva golvkonstruktionen. Därtill finns 
gott om djurhår och en del läderfragment. 
Växtmaterialet utgörs främst av ogräs samt en 
del ängsväxter (djurdynga) – förhållandevis 
normalt markskräp på en stadsgård med djur-
hållning. Om materialet är primärt avsatt på 
golvet talar detta för någon form av bodmiljö, 
kanske för, eller i närheten av, läderberedning.

Trägolv A59 (1600-tal)
De tre proverna från detta trägolv innehåller en-
dast hårdskaliga fröer och förefaller vara kraftigt 
nedbrutna. Innehållet utgörs av en blandning av 
ogräs och ängsväxter (djurdynga), vilket är den 
normala sammansättningen på stadsgårdar. Vid 
provet vid grundstenen fanns också rikligt med 
håravfall bevarat. Utifrån sammansättningen 
förefaller golvet vara en del av en bod, kanske 
för förvaring eller hantverk. 

Näverlager/ Nävergolv A87 (1600-tal)
Tre prover med näver insamlades från detta 
golv. Det makroskopiska innehållet i dessa tre 
prover var mycket olikartat. Rikligheten av fröer 

tycks korrelerade med förekomsten av rottrådar 
i materialet vilket kan tolkas som att växtlighe-
ten är sekundär och speglar en igenväxningsfas 
i källaren.

PM 4050 från golvet innehåller den rikaste 
andelen fröer, ungefär från lika delar stalldynga 
och ogräs. Ogräsen domineras av brännässlor 
vilket kan vara den växt som dominera igen-
växningen i detta sammanhang. I materialet 
påträffades också ett frö av den odlade växten 
lungrot som sannolikt odlats på stadsgården, 
men som också kan ha spritt sig till den lokala 
ogräsfloran. Utifrån innehållet i växtmaterialet 
går det inte att dra några slutsatser om kontex-
tens användning.

Fyllnad, i källare A86 (1600-talets slut)
Innehållet i denna fyllnad visar på en betydande 
mängd stalldynga, men också på rika förekom-
ster av ogräs och latrinavfall. Materialet var 
också uppblandat med träflis, träkol och sand. 
I latrinavfallet påträffades, vid sidan vilda bär, 
även svartsenap och en stor mängd fikonkär-
nor. I materialet finns också spår av köksavfall 
i form av förkolnad råg och hasselnötsskal. 
Sammantaget utgörs fyllnadsmaterialet av en 
homogeniserad blandning som snarast påmin-
ner om odlingsjord än om ren stalldynga.

Fyllnad i källarnedgång A89 (1600-tal)
Fyllnaden i källarnedgången karaktäriserades 
av jord med en blandning av ängsväxter (djur-
dynga) och ogräs. Ett rikt innehåll av rottrådar 
antyder att fyllnaden kan ha varit bevuxen eller 
att den utgjorts av omkringliggande bevuxna 
marklager på stadsgården. 

Kollager/trägolv (?) A82 (1600-tal)
Det förkolnade materialet från detta prov utgjor-
des endast av träkol och något enstaka granbarr. 
Allt förematerial som påträffades var oförkolnat 
som troligen tillkommit sekundärt efter bran-
den. Detta förhållande antyder att golvet varit 
relativt rent när det brunnit, kanske ett golv i en 
bostad eller en förvaringsbod som hållits ren.

Odlingslager A100 (1600-1700)
Det två proverna tagna från denna odlingshori-
sont karaktäriseras av en blandning av material 
som är typisk för odlingsjord – ett rikt innehåll 
av stalldynga och rika spår av en ogräsflora. I 
materialet finns också en hel del bär som visar 
att jorden också gödslats med latrinavfall, för-
modligen för att latrinavfall stackats tillsam-
mans med stalldynga. De två proverna verkar 
komma från olika bäddar eller faser i odlingen 
då sammansättningen av materialet är olikartad. 
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I odlingshorisonten påträffades spår av två väx-
ter som kan ha odlats där, rädisa/rättika samt 
mörkt kungsljus (en medicinalväxt).

Brandlager/eldpåverkat trägolv A55 (1600-ta-
lets slutt)
Provet från detta brända trägolv innehöll nästan 
inget annat än träkol och träflis. Frånvaron av 
annat material kan tala för att det rör sig om 
ett renstädat golv i en bostad eller en renare 
bodmiljö.

Träflislager A36 (1600-1700)
De två proverna från detta träflislager var rela-
tivt likartade och innehåller, förutom träflis och 
träkol, mindre mängder av ogräs, ängsväxter 
(stalldynga) och bär (latrinavfall). Samman-
sättningen är typisk för de flesta samtida stads-
gårdsmiljöer.

Kollager A4 (1700-talet)
Provet från kollagret förefaller vara en förkolnad 
träflisbemängd markhorisont av samma typ 
som A36, och innehåller förutom träkol också 
förkolnade spår av ogräsfröer, stalldynga och 
latrinavfall. 

Utjämningslager A7 (1700-talet)
Proverna från detta utjämningslager är så 
innehållsfattiga att de är mycket svårtolkade. 
Rimligen bör dock hårdskaliga fröer ha bevarats 
i så ungt material om det funnits ett innehålla 
av sådana från början. Intrycket är att detta 
material består av nästan ren träflisblandad mi-
neraljord som inte trampats eller blivit bevuxen 
innan den täckts över.

Utfyllnadslager A33 (1700-talet)
Vid sidan om enstaka bevarade spår av stall-
dynga finns i detta prov en hel del spår som 
verkar komma från latrinavfall (bär och fikon). 
Eftersom detta material sticker ut i samman-
hanget finns anledning att anta att provet är 
taget i närheten av ett dass.

Referenser
Cappers, R, T. T., Neef, R. & Bekker, R- M. 2009: 

Digital atlas of economic plants. Groningen 
Archaeological Studies vol 9. Groningen
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Bilaga 4 Dendrokronologisk analys

Anton Hansson & Hans Linderson

Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och 
Dendrokronologi

Utdrag ur rapport nr 2018:37B
19 juni 2018

Område: Falun  
Prov nr: 83359-83367 
Antal Prov: 9
Dendrokronologiskt objekt: Gruvbäcken 
(83359-83365), Stolpe tomtgräns (83366), 
Planka golv (83367)

Resultat
Kommentarer till resultattabell
Alla daterade prov täcker perioden 1658–1660 
utom prov F. Det visar att prov F kan vara av-
verkat några år tidigare eller så visar det att 
cirka fem procent av furuvirket avviker från 
vår splintstatistik. Det är väl rimligt att denna 
är en sådan avvikare.

Prover, D, F, G & A103 korsdateras väl med 
varandra som de borde göra om de har vuxit i 
ett gemensamt område. 

De bildar en kronologi som dateras bäst med 
material funnet på Myntgatan i Falun (Joakim 
Wehlin). Proveniensen är lokal eller möjligen 
ett mer nordligt område i Dalarna. De övriga 
daterade proven har en Dalarna-proveniens, 
men mer varierad.

Prov A90 har fått en osäker datering, genom 
prov B, som man på goda grunder kan betraktas 
som odaterad.

Beskrivning av tabellen
”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet 
för varje prov hanterade på laboratoriet.

”Antal år”, årsringar som är analyserade 
i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta 
årsringsbredden, då har årsringarna räknats, 
vilket har markerats med ”+n”.

I samma kolumn förekommer någon gång 
noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör 
från engelskans early wood (vårved) och late 
wood (sommarved) och beskriver graden av 
den yngsta/sista årsringens utveckling. Detta 
indikerar att virket är avverkat på sommaren.

”splint, vankant, bark” indikerar hur många 
årsringar som saknas i provet. Förutsatt att 
provet går att datera och man har vankant eller 
bark i provet så får man en årsexakt datering 
(extrema undantag finns). ”nära vankant” 
uppges när det finns indikationer om detta, till 
exempel i fältanteckningar eller om en sågskiva 
följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om 
vankant (den rundade avslutningen av virket 
där barken har försvunnit) saknas och splinten 
syns kan man beräkna fällningsåret med hjälp 
av splintstatistiken för olika trädslag och förhål-
landen. Vanligtvis används 17±7 år på ek och 
en mer varierad bild på tall med en maximal 
variation på ± 20 år. Saknas splinten (”ej sp”) 
anges en så kallad ”efterdatering” (terminus post 
quem). Virket får då en äldsta möjliga datering. 
Teoretiskt kan virket vara hur ungt som helst 
men mer troligt handlar det om upptill några 
tiotal år senare avverkning än angivna efterda-
tering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten. 
Anges sp=0 menas splinten observeras utanför 
ytterst/yngsta årsring men årsringen är inte 
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Resultat: 
 Dendro 
nr: 

Prov 
Nr : 
 

Träd-
slag 

 
Antal år 
(2 radier 
om ej 
annat 
anges) 

Splint (Sp) 
Bark (B) 
Vankant (W) 

Datering av 
yttersta års-
ring i provet  

Beräknat 
Fällningsår 
E(Efter)  
V(vinterhalv-
året) 

En mer vågad 
datering eller 
precisering av 
fällningstiden 
 

83359 A Tall 134 Sp=45, ej W 1647 1655-1675  
83360 B Tall 104 Sp=70, ej W 1649 1655-1670  
83361 C Tall 152 Sp=60, ej W 1659 1660-1670  
83362 D Tall 115 Sp=65, Nära W 1657 1657-1660 V 1657/58 
83363 E Tall 137 Sp=85, ej W 1664 1665-1680  
83364 F Tall 194 Sp=95, ej W 1646 1646-1656  
83365 G Tall 130 Sp=50?, ej W 1644 1654-1684  
83366 A103 Tall 135 Sp=60, ej W 1655 1655-1685  
83367 A90 Tall 46 Sp?, ej W Ej säker  (E 1648) 

 
Kommentarer till ovanstående resultattabell 
 
Alla daterade prov täcker perioden 1658–1660 utom prov F. Det visar att prov F kan vara avverkat 
några år tidigare eller så visar det att cirka fem procent av furuvirket avviker från vår splintstatistik. 
Det är väl rimligt att denna är en sådan avvikare. 
Prover, D, F, G & A103 korsdateras väl med varandra som de borde göra om de har vuxit i ett 
gemensamt område.  
De bildar en kronologi som dateras bäst med material funnet på Myntgatan i Falun (Joakim 
Wehlin). Proveniensen är lokal eller möjligen ett mer nordligt område i Dalarna. De övriga daterade 
proven har en Dalarna-proveniens men mer varierad. 
Prov A90 har fått en osäker datering, genom prov B, som man på goda grunder kan betraktas som 
odaterad. 
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inmätt eftersom den inte är komplett.
”Datering av yttersta årsring i provet”, är all-

tid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan 
korsdateras med en daterad dendrokronologisk 
serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast 
vid ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/
kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sve-
rige är ek och tall bäst), för få prover från den 
undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc.

”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning 
utifrån dateringen av den yttersta årsringen i 

provet och hur många årsringar som beräknas 
saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker 
mer än 95 procent av proverna. Finns barken 
eller vankanten kvar på provet ges dateringen 
påföljande vinterhalvår om inga andra note-
ringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets 
viloperiod så att ingen årsringsbildning sker 
i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i 
augusti och pågår till maj söder om Norrlands-
gränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets vilope-
riod blir succesivt längre mot fjällens trädgräns. 
 



93

Bilaga 5 Osteologiska iaktagelser

Mattias Frisk

Metod och material
Endast osteologiska iakttagelser nedtecknades 
utifrån benmaterialet hämtat från undersök-
ningen vid Västra Falun 8. Det insamlade 
benmaterialet kom från kontexterna A4, A6, 
A7, A12, A13, A24, A37, A38, A54, A64, A65, 
A67 samt A88 och den totala vikten uppgick 
till 4737,1 gram. Iakttagelsen skedde genom 
fragmenträkning samt okulär undersökning för 
att på så sätt identifiera och fastställa anatomisk 
representation av benslag samt att identifiera 
djurarter. Fördelningen av anatomisk repre-
sentation delades in i sex kategorier (se nedan) 
varifrån resultatet sedan hämtades. Notera dock 
att trots sin relativa köttmängd bedöms skalle/
käke här som ”köttfattig”. Notera också att me-
tacarpus samt metatarsus räknats till ”rörben” 
och ej till de köttfattigare ”nedre extremiteter”. 
Resultatet på grund av detta förändrades dock 
ej. Ingen MIND-beräkning (Minsta individantal) 
genomfördes, inte heller åldersbedömning eller 
mankhöjd utan istället noterades endast de ben-
fragment som uppvisade ej fuserade epifyser, 
samt tendens till ben från yngre djur.

Resultat
Sammanlagt undersöktes 228 benfragment 
varav 70% kunde identifieras och kategoriseras 
efter respektive benslag. Dock kunde endast 

25% av benmaterialet härledas och identifieras 
till specifika djurslag. I sig var bevarandegra-
den god och få ben uppvisade tecken på yttre 
åverkan såsom väder och skadedjur. Det kan 
därför förmodas att benen deponerades strax 
efter slakt och måltid. 

Fördelningen mellan mat- och slaktrester var 
85% respektive 15%. Fördelningen indikerar 
att djur i viss utsträckning har hållits stallade 
för husbehov i Falun, samt förts till Falun för 
slakt (Hägerman 2011, s.80; Flood 2015, s.68). 
Detta märks än tydligare hos svin och får/get 
då främst skallfragment samt nedre extremite-
ter identifierades. Majoriteten av fragment från 
djurens köttrika delar, främst från nötkreatur, 
tyder dock på att färdigstyckat kött förekom i 
större utsträckning samt tycks ha varit avsett till 
mat, något som den stora mängden slakt- och 
styckmärken också vittnar om. 

Endast 4% av det undersökta materialet 
bedömdes vara från ungdjur, vilket visar att 
exempelvis lamm och kalv, troligen också späd-
gris, förekommit om än sparsamt. Kategorierna 
”Hardjur” och ”Övrig” visar också på förekom-
sten av vilt, vars ändamål bör ha varit för päls 
och kött (Hägerman 2011, s.81).

Referenser
Flood, Agneta. 2015. Djurben från Faluns äldre 

stadslager. I: Axelsson Karlqvist, Jimmy. Ar-
keologisk undersökning, Stigaren 1, nybygg-
nad i stadslager Falun 68:1 i Falu kommun, 
Dalarnas län. Dalarnas museum arkeologisk 
rapport 2018:2. Falun.

Hägerman, Britt-Marie. 2011. Osteologisk ana-
lys, bilaga 5. I: Carlsson, Eva. Arkeologiska 
undersökningar på fastigheten Falan 22, 
1600-talsbebyggelse inom stadslager RAÄ 68 
i Falu stad och kommun, Dalarna. Dalarnas 
museum arkeologisk rapport 2011:9. Falun.

Djurslag Antal Andel 
 fragment 
Svin (Sus scrofa) 8 4%
Nöt (Bos taurus) 39 17%
Får/get (Ovis aries/Capra hircus) 9 4%
Hardjur (Leporidae) 1 <0,5%
Övrigt 15 7%
Obestämbara 156 67,5%

Benslag Antal Andel 
 fragment
Skallar och käkar 21 9%
Kotor och skulderblad 18 8%
Rörben 59 26%
Revben 48 21%
Nedre extremiteter 13 6%
Obestämt 69 30%
Totalt antal fragment 228 100%
Varav  
Frag. med slakt-/styckmärken 108 47%
Ungdjur 8 4%
Brända ben 7 3%
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Bilaga 6 Kritpipsanalys

F3
Skaftbit från holländsk pipa med dekor 
”Fransk lilja inom prickad romb” flera i rad. 
1630-1640.
D10,5. R2,9.

F4
Fragment av engelsk Yorkshirepipa av Bul-
boustyp. Med möjligen påbörjad klackdekor. 
1660-1680.
N16,9. R3,1. Klack12,8x13,9. 

F5
Fragment i 4 bitar av engelsk pipa med hjärt-
formad klack och klackmärke ”W/W”. Rök-
kanalen med två hål, varav endast ett går in i 
huvudet.
N15,3. R2,7.

F31
2 st. skaftbitar från holländska pipor med de-
koren ”Ögonband- flera Rillband- Ögonband”. 
Användes ofta 1640-1750.
D7,6-9,1. R2,4-2,5.

F43
Fragment av holländsk pipa med klackmärke 
krönt ”VT”. Tillverkad av Jasper  Goverse 
Vertooren, verksam i Gouda 1687-1700. Ensam 
användare av detta märke.
N11,4. R2,1.

F44
Fragment av troligen engelsk Yorkshire pipa. 
1660-1680.

F45
Fragment av troligen engelsk Yorkshirepipa från 
senare hälften 1600.

F47
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren 
”Ögonband- flera Rillband- Ögonband”. An-
vändes ofta 1640-1750.
D7,4. R2,6.

F48
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren 
”Taggband-Rillband-Taggband”, användes 
1650-750.
D7,6. R2,3.

F50
Skaftbit från holländsk pipa med oläslig dekor.

F75
2 fragment varav det ena med delvis trasigt 
klackmärke ”3 franska liljor”.
Detta mästarmärke användes under hela 1700, 
men eftersom det saknas skråmärke är tillverk-
ningen gjord för 1740 och kan den tillverkats av 
familjen Wijk som var verksamma 1705-1740. 

F76
2 st. skaftbitar från holländska pipor med de-
koren ”Ögonband- flera Rillband- Ögonband”. 
Användes ofta 1640-1750.
D8,4-9,8. R2,2-2,6.

F112 A
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren 
”Ögonband-ett rillband-Ögonband” i omgång-
ar. Förekom 1630-1650.
D7,6. R2,3.

F112 B
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Rill-
band”. Förekom 1640-1750. Rökkanalen visar på 
tidigare perioden.
D9,3. R2,9.

F133
Fragment av holländsk pipa med klackmärke 
”Ängel”. Utan skråmärke. Trolig tillverkare  
Maarten van den Ring, verksam i Gouda 1730-
1740.
N10,6. R2,3.

F140
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren 
”Dubbla kryssband” i omgångar. Användes
1640-1690.
D9,1. R3.

F141 A
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Rill-
band---” 1640-1690.
D10,1. R2,7.

F141 B
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren 
”Ögonband-ett rillband-Ögonband” i omgång-
ar. Förekom 1630-1650.
D8. R2,6.
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F141 C
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Rill-
band---” 1640-1690.
Skaftbiten har 2 borrade hål som tyder på att det 
använts som flöjt. Att göra om trasiga kritpipor 
till flöjt var ofta förekommande.
D9,7. R2,8.

F142
Odaterbart.

F143
3 st. Skaftbitar från holländska pipor med de-
koren av ”Fransk lilja inom romb” i varierande 
form. Användes 1625-1675.
A. D10,1. R3,3.
B. D9,5. R3,1.
C. D9,2. R2,9.

F144
Fragment av holländsk pipa med klackmärke 
”Harlems vapen”.. Piptyp 1690-1710. Trolig till-
verkare Matthijs Derritse Rijphuijsen, verksam 
i Gouda 1693-1715.
R2,5.

F145
Engelsk pipa av londontyp 10 från 1640-1660.
37,1x17,5x11,9. N12,2, R2,9.

F146 
Engelsk pipa av Yorkshire typ Bulbous från 
1660-1680.
38,8x25,3x15,9. N19. R3,1.

F204
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren av 
”Fransk lilja inom romb”.
Användes 1650-1675.
D9,5. R2,9.

F205
Odaterbar skaftbit med klack där endast ”S” 
är skönjbart.

F262
Skaftbit från holländsk ”Jonapipa” 1630-1660.
D ca 10. R3.

F293
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Rill-
band”. Förekom 1640-1750.
D9,2. R2,6.

F315
Skaftbit från holländsk pipa med dekor av 
”Fransk lilja” tidig typ. 1620-1640.
D10,7. R3,3.

F316
Skaftbit från holländsk pipa med dekor av 
”Fransk lilja”. 4 mindre i romb och rillband. 
1620-1640.
D10,2. R2,9.

F359 
Skaftbit från holländsk reliefpipa från 1625-
1650.
D ca 9,5. R3,2.

F405
Skaftbit från holländsk pipa med dekor av 
”Tandband-rillband??”. Användes 1660-1700.
D9,8. R3.

F406 
Fragment av troligen engelsk pipa från 1640-
1660. Svår att skilja från samma tids holländska. 
Bifogade fragmentet har inget samband, det är 
från en annan pipa.
N12,4. R3,1.

F439
Skaftbit från holländsk pipa med dekor ”Tand-
band-Ögonband-???”. Användes 1640-1700.
D8,8. R2,8.

F440 
Skaftbit från holländsk pipa med dekoren ”Rill-
band i omgångar”. Användes 1650-1700.
D10,4. R2,9.

Vendelsö 2 december 2017.
Arne Åkerhagen
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Bilaga 7 Keramikanalys

Mathias Bäck

Totalt 590 skärvor ingår i det analyserade mate-
rialet. Den samlade vikten uppgår till närmare 
9,5 kilo. Sammantaget har fem olika godstyper 
identifierats. Dessa utgör grund för den övergri-
pande klassificeringen. Den helt dominerande 
godstypen är yngre rödgods (ca 88–94 %, räknat 
på antal fragment respektive vikt) (figur 1-2). 
Den näst största gruppen utgörs av fajans. 
Därefter följer majolika och stengods som finns 
i likvärdig mängd medan den femte godstypen, 
vitgods, förekommer i mycket begränsad om-
fattning. Anmärkningsvärt i detta sammanhang 
är att importerat porslin saknas helt. Detsamma 
var fallet på granntomten Västra Falun 11. Detta 
faktum gör keramikprofilerna från området inte 
mindre intressant, snarare tvärtom. Porslin är 
i princip den enda keramik i mellersta Sverige, 
som under tidigmodern tid tydligt kan betraktas 
som en statusmarkör. Bedömningen av vad en 
specifik godstyp har för social signifikans är 
direkt relaterat till platsens lokalisering och dess 
geografiska sammanhang samt den historiska 
kontexten. Inte minst viktigt är om det finns 
utpräglade funktioner (produktion, handel/
kommunikation, politiskt strategiskt läge m.m.) 
knutna till platsen. 

Andelen yngre rödgods kan betraktas som 
relativt normal vad gäller tidigmoderna stads-
miljöer (se figur 16) (jfr. Bergold & Bäck 2006:93, 
2009:9; Bäck 2013, fig. 207, 2014). Mängden 
fajans och stengods måste betraktas som för-
hållandevis låg generellt sett, men i relation till 

stadens läge långt in i landet är godstyperna 
ändå att betrakta som relativt väl företrädda. 
Vitgods förekommer men i små mängder, un-
gefär som det brukar se ut i de tidigmoderna 
städernas centrala delar. Mest anmärkningsvärt 
i keramikprofilen från Västra Falun 8 är att im-
porterat porslin saknas helt och att majolika är så 
väl företrätt i relation till fajanser. Förekomsten 
av majolika skall snarast ses som en kronolo-
gisk indikator för materialet som helhet, och 
är ett tecken på aktiviteter under sent 1500-tal 
eller tidigt 1600-tal. Vid en jämförelse av den 
relativa andelen fajans/majolika i relation till 
övriga platser i undersökningsmaterialet kan 
vi konstatera att Falun är närmast jämförbart 
med material från Stockholm vilket ytterligare 
understryker Faluns betydelse för riket under 
1500-talets senare och 1600-talets första hälft 
stadsmiljöer (figur 16). Sammantaget uppvisar 
den relativa fördelningen av godstyper utifrån 
andelen yngre rödgods en tämligen normal 
bild i ett mälardalskt perspektiv. Keramikprofilen 
är i detta fall en viktig faktor för tolkningen av 
platsens utnyttjande och bebyggelsens sociala 
sammanhang (se slutsatser).

kronologisk indikator för materialet som helhet, och är ett tecken på aktiviteter under sent 1500-tal 
eller tidigt 1600-tal. Vid en jämförelse av den relativa andelen fajans/majolika i relation till övriga 
platser i undersökningsmaterialet kan vi konstatera att Falun är närmast jämförbart med material 
från, Stockholm vilket ytterligare understryker Faluns betydelse för riket under 1500-talets senare 
och 1600-talets första hälft stadsmiljöer (se fig. 16). Sammantaget uppvisar den relativa fördelningen 
av godstyper utifrån andelen yngre rödgods en tämligen normal bild i ett mälardalskt perspektiv. 
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Figur 2. Diagram som visar fördelning enligt tabellerna, fig. 1. 
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Figur 2. Diagram som visar fördelning enligt tabellerna, 
figur 1.

Godstyp Antal skärvor Andel i procent
Yngre rödgods 516 87,5
Fajans 43 7,3
Majolika 16 2,7
Stengods 13 2,2
Vitgods 2 0,3

Godstyp Vikt g Andel i procent
Yngre rödgods 8916 94,1
Fajans 126 1,3
Majolika 310 3,3
Stengods 118 1,2
Vitgods 2 0,02
Figur 1. Godstyperna relativa fördelning räknat i antal 
skärvor respektive vikt per godstyp. Observera de stora 
skillnaderna i representativitet för vissa godstyper beroende 
på andel av antal respektive vikt.
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Formtyper
Som framgår av figur 3 domineras det funk-
tionsidentifierade kärlen av sådana som hör 
till bordets konsumtion, 56 %, medan 35 % kan 
kopplas till verksamhet i en köksregion eller 
till förvaring. En försumbar andel, 1 skärva, har 
bedömts härröra från ett apotekskärl. En knapp 
tiondel av material har inte kunnat bestämmas 
till funktion. Det motsvarar den normala an-
delen obestämda kärl i de flesta tidigmoderna 
material. 

I figur 5 redovisas de olika formtyperna i 
materialet. Som framgår utgör fat och skålar 
över hälften av alla kärl. Inga uppenbara pryd-
nadskärl, t.ex. fat med upphängningshål, har 
identifierats, men en liten del av faten har rim-
ligen haft en sådan funktion. En jämförelse med 
den intilliggande tomten Västra Falun 11 visar 
för det första att det på denna tomt finns 50 % 
fler formtyper. En förklaring är givetvis att det 
materialet var resultatet av en större arkeologisk 
undersökning medan materialet från Västra 
Falun 8 representerar en mindre undersökning, 
samt att bevarandegraden för Västra Falun 8 

var sämre p.g.a. flertal schakt från två olika FU, 
samt schaktarbete från en tidigare bensinstation. 
Detta till trots kan vi ändå se tydliga tendenser 
i materialen. Andelen kok- och förvaringskärl 
i relation till bordskärl är i princip densamma 
som i granntomten, Västra Falun 11 (Wehlin 
et.al. manuskript). Det antyder att Västra Falun 
8 hyst en gårdsbebyggelse av hushållskaraktär 
liknande den på Västra Falun 11. Mängden 
apoteks- och prydnadskärl är emellertid klart 
större i den intilliggande tomten Västra Falun 
11. Möjligen kan detta tolkas som att det funnits 
specifika funktioner i en del av byggnaderna på 
denna tomt.

Detta är även av intresse inför eventuell 
exploatering av tomten Västra Falun 8, då det 
påvisar att bebyggelsen sannolikt inte glesnar 
ut mot Gruvgatan och att denna bebyggelse 
förefaller representera en likartad kronologisk 
sekvens som i kvarteret Västra Falun 11. 

Här följer några exempel på hur faten av 
rödgods i kvarteret Västra Falun 8 ser ut. Det 
bör understrykas redan här att andelen (förmod-
ligen) tysk import bland rödgodsen är relativt 
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Figur 3. Den relativa fördelningen mellan kärl som representerar matberedning respektive matkonsumtion. Statistiken är 
baserad på antal skärvor. 

 

 

Figur 4. Brättet från ett fat (F123) med punktornering i två färger. Grunddekorelementet är vanligt under 1600- och tidigt 
1700-tal men kompositionen är relativt ovanlig. Fatet kan på grundval av form, dekor, glasyr och gods möjligen vara en 
import från norra Tyskland. En datering till 1600-talets senare del eller tiden omkring år 1700 är rimlig. Foto. M. Bäck. 
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Som framgår av figur 3 domineras det funktionsidentifierade kärlen av sådana som hör till bordets 
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flesta tidigmoderna material.  
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Figur 5. Två fat (F163) med en kombination av hormåleri och sgraffitodekor. Detta förekommer relativt frekvent men inte i 
den form som på dessa fat. Möjligen är även dessa tyska importer. Foto. M. Bäck. 

 

Figur 6. Relativ fördelning av de identifierade kärltyperna. Gröna toner representerar serverings- och bordskärl, röda toner 
kok- och förvaringskärl och blå toner, kärl för dryck. 

I figur 6 redovisas de olika formtyperna i materialet. Som framgår utgör fat och skålar över hälften av 
alla kärl. Inga uppenbara prydnadskärl (t.ex. fat med upphängningshål) har identifierats men en liten 
del av faten har rimligen haft en sådan funktion. En jämförelse med den intilliggande tomten Västra 
Falun 11 visar för det första att det på denna tomt finns 50 % fler formtyper. En förklaring är givetvis 
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Figur 3. Den relativa fördelningen mellan kärl som 
representerar matberedning respektive matkonsumtion. 
Statistiken är baserad på antal skärvor.

Figur 4. Brättet från ett fat (F123) med punktornering i 
två färger. Grunddekorelementet är vanligt under 1600- 
och tidigt 1700-tal men kompositionen är relativt ovanlig. 
Fatet kan på grundval av form, dekor, glasyr och gods 

Figur 5. Relativ fördelning av de identifierade kärltyperna. 
Gröna toner representerar serverings- och bordskärl, röda 
toner kok- och förvaringskärl och blå toner, kärl för dryck.

möjligen vara en import från norra Tyskland. En datering 
till 1600-talets senare del eller tiden omkring år 1700 är 
rimlig. Foto: Mathias Bäck.
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stor, även ur ett mälardalsperspektiv. Bedöm-
ningen att det är importerad keramik baseras 
på dekormotiv och motivens utförande men 
kanske främst på morfologiska drag och fram-
förallt på godsets färg och lermatrisens karaktär.

Följande bilder är talande för rödgodsens 
bevarandestatus. Det är en anmärkningsvärt 
stor andel som är påtagligt slitna och där stora 
partier av glasyren släppt från kärlet, alternativt 
eroderats ner eller försvunnit helt. Detta är ett 
fenomen som bör noteras vidare vid framtida 
undersökningar i Falun. Möjligen finns ett sam-
band mellan de ibland stora mängder slagg som 
finns i de flesta kulturlagersekvenser i Falun, 
och denna förslitning av keramiken.

 

Figur 5. Två fat (F163) med en kombination av hormåleri och sgraffitodekor. Detta förekommer relativt frekvent men inte i 
den form som på dessa fat. Möjligen är även dessa tyska importer. Foto. M. Bäck. 
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Figur 6. Två fat (F163) med en kombination av hormåleri 
och sgraffitodekor. Detta förekommer relativt frekvent men 
inte i den form som på dessa fat. Möjligen är även dessa 
tyska importer. Foto: Mathias Bäck.

att det materialet var resultatet av en större arkeologisk undersökning medan materialet från Västra 
Falun 8 representerar en mindre undersökning, samt att bevarandegraden för Västra Falun 8 var 
sämre p.g.a. flertal schakt från två olika FU, samt schaktarbete från en tidigare bensinstation. Detta 
till trots kan vi ändå se tydliga tendenser i materialen. Andelen kok- och förvaringskärl i relation till 
bordskärl är i princip densamma som i granntomten, Västra Falun 11 (DM dnr 9/15, manuskript). Det 
antyder att Västra Falun 8 hyst en gårdsbebyggelse av hushållskaraktär liknande den på Västra Falun 
11. Mängden apoteks- och prydnadskärl är emellertid klart större i den intilliggande tomten Västra 
Falun 11. Möjligen kan detta tolkas som att det funnits specifika funktioner i en del av byggnaderna 
på denna tomt. 

Detta är även av intresse inför eventuell exploatering av tomten Västra Falun 8, då det påvisar att 
bebyggelsen sannolikt inte glesnar ut mot Gruvgatan och att denna bebyggelse förefaller 
representera en likartad kronologisk sekvens som i kvarteret Västra Falun 11.  

Nedan följer några exempel på hur faten av rödgods i kvarteret Västra Falun 8 ser ut. Det bör 
understrykas redan här att andelen (förmodligen) tysk import bland rödgodsen är relativt stor, även 
ur ett mälardalsperspektiv. Bedömningen att det är importerad keramik baseras på dekormotiv och 
motivens utförande men kanske främst på morfologiska drag och framförallt på godsets färg och 
lermatrisens karaktär. 

Bilderna nedan är talande för rödgodsens bevarandestatus. Det är en anmärkningsvärt stor andel 
som är påtagligt slitna och där stora partier av glasyren släppt från kärlet, alternativt eroderats ner 
eller försvunnit helt. Detta är ett fenomen som bör noteras vidare vid framtida undersökningar i 
Falun. Möjligen finns ett samband mellan de ibland stora mängder slagg som finns i de flesta 
kulturlagersekvenser i Falun, och denna förslitning av keramiken. 

    

Figur 7. Ett fågelfat (F8) med hemring på brättet samt 
spiraler och blomma som omger fågelbilden i fatets spegel. 
Fågelfat är ovanliga i mellansvenskt material. Möjligen är 

det en påfågel som avbildas. Fatet torde utifrån dekorstil 
kunna dateras till omkring 1690–1720. Foto: Mathias 
Bäck.
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Figur 7. Ett fågelfat (F8) med hemring på brättet samt spiraler och blomma som omger fågelbilden i fatets spegel. Fågelfat 
är ovanliga i mellansvenskt material. Möjligen är det en påfågel som avbildas. Fatet torde utifrån dekorstil kunna dateras till 
omkring 1690–1720. Foto. M. Bäck. 

          

Figur 8. Brätte och spegel från ett fat (F57) som har stora likheter med fatet ovan. Samma grunddekor, motiv och glasyr 
antyder att dessa kan härrör från samma verkstad. Foto. M. Bäck. 

 

Figur 9. Brätte med ett mönster av vågspiraler och separata spiraler (F386). Även detta mönster är ovanligt på rödgods från 
mellersta Sverige. Möjligen är detta en indikation på att detta är infört från, troligen, Tyskland. Foto. M. Bäck. 
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omkring 1690–1720. Foto. M. Bäck. 
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Figur 10. Brätte med sgraffitodekor i form av frukt- eller blomknopp (pion?) från ett fat som sannolikt är av tyskt ursprung 
(F296). Foto. M. Bäck. 

           

                                                              

Figur 8. Brätte och spegel från ett fat (F57) som har stora 
likheter med fatet figur 7. Samma grunddekor, motiv och 

Figur 9. Brätte med ett mönster av vågspiraler och separata 
spiraler (F386). Även detta mönster är ovanligt på rödgods 

Figur 10. Brätte med sgraffitodekor i form av frukt- 
eller blomknopp (pion?) från ett fat som sannolikt är 
av tyskt ursprung (F296). Foto: Mathias Bäck.

glasyr antyder att dessa kan härrör från samma verkstad. 
Foto: Mathias Bäck. 

från mellersta Sverige. Möjligen är detta en indikation på 
att fatet är infört från, troligen, Tyskland. Foto: Mathias 
Bäck.
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Figur 10. Brätte med sgraffitodekor i form av frukt- eller blomknopp (pion?) från ett fat som sannolikt är av tyskt ursprung 
(F296). Foto. M. Bäck. 

           

                                                              Figur 11. Nederst ett fat med hornmåleri i form av 
koncentriska cirklar i spegeln och akantusblad (F385) och 
däröver ett fat med liljor och bladdekor på brättet samt Figur 11. Fat med hornmåleri i form av koncentriska cirklar i spegeln och akantusblad (F385, under) och däröver ett fat med 

liljor och bladdekor på brättet samt koncentriska cirklar (F350). Faten torde vara samtida och dateras till omkring 1630–
1660. Foto. M. Bäck. 

     

Figur 12. Till vänster två mindre fragment av ett fat (F437) med svårtolkad växtdekor på brättet och hemring längre ner på 
kärlkroppen. Även detta fat kan vara en tysk produkt, men detta är något osäkert. Man kan i detta fall inte utesluta inhemsk 
tillverkning. Till höger mynning och övre delen av buken från en skål av typisk sen 1600-talsmodell (F321). Denna typ av 
skål, som är en lokal eller regional (Västerås?) produkt, kan dateras till perioden 1670–1700. Observera den gröna tonen i 
glasyren, märkbar i partierna med kritlera. Detta kan vara en antydan om att det rör sig om en lokal produkt då den gröna 
färgen visar påverkan från en kopparkälla. Foto. M. Bäck. 

                  

Figur 13. Till vänster ett mindre odekorerat fat eller möjligen tallrik med heltäckande grön glasyr (F275), möjligen från 
Tyskland eller Nederländerna. Kärlet torde vara tillverkat inom perioden 1690–1740. Om det är ett importerat kärl kan 
dateringen vara tidigare. Till höger fragment av ett lokalt eller regionalt (Västerås?) tillverkat fat eller skål (F239) med 
hornmålad dekor som är typisk för 1600-talets första hälft. Vi torde här alltså stå inför ett kärl från det trettioåriga krigets 
tid. Foto. M. Bäck. 

                                                        

Figur 14. Mindre skärva från ett fat/skål av hög kvalitet med sgraffitodekor (F234). Utifrån gods och glasyr torde det rör sig 
ett kärl importerat från Tyskland. Kärlet kan dateras till 1600-talets andra hälft eller möjligen tiden kring år 1700. Foto. M. 
Bäck. 

Figur 12. Till vänster två mindre fragment av ett fat (F437) 
med svårtolkad växtdekor på brättet och hemring längre ner 
på kärlkroppen. Även detta fat kan vara en tysk produkt, 
men detta är något osäkert. Man kan i detta fall inte 
utesluta inhemsk tillverkning. Till höger mynning och övre 
delen av buken från en skål av typisk sen 1600-talsmodell 

koncentriska cirklar (F350). Faten torde vara samtida 
och dateras till omkring 1630–1660. Foto: Mathias Bäck.

(F321). Denna typ av skål, som är en lokal eller regional 
(Västerås?) produkt, kan dateras till perioden 1670–1700. 
Observera den gröna tonen i glasyren, märkbar i partierna 
med kritlera. Detta kan vara en antydan om att det rör sig 
om en lokal produkt då den gröna färgen visar påverkan 
från en kopparkälla. Foto: Mathias Bäck.
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Figur 15. Till vänster del av brätte med liljemotiv och kärlkropp med koncentriska cirklar från ett fat (F270). Glasyr, motiv 
och dekorens komposition visar att vi rör oss i en tidigare del av 1600-talet. En rimlig datering är ca 1630–1660. Troligen 
tysk produktion. Till höger en skärva från samma del av ett fat som F270. I det här fallet är dock brättet dekorerat med ett 
hemringsmönster och kärlkroppen har ett obestämbart växtmotiv (F201). Även detta är sannolikt en tysk produkt från 
senare delen av 1600-talet. Foto. M. Bäck. 

Keramikens proveniens 
 

Utifrån den okulära bestämningen av keramiken har 113 skärvor bedömts kunna vara utländska 
produkter. Det innebär att nästan en femtedel av det samlade keramikmaterialet är importerat, 
vilket är en mycket stor andel i relation till samtida keramikprofiler från undersökningar i många av 
Mälardalens städer. Detta är emellertid inget absolut tal då kemiska analyser måste genomföras på 
vissa kärl för att säkerställa detta antagande. Identifieringen av enskilda kärl som importgods baseras 
på en okulär bedömning av främst godstyp, morfologiska drag, lermatris (rödgods) och dekorstil.  

Merparten av rödgodset är trots allt inhemsk och i många fall sannolikt lokal produktion. Tyvärr finns 
i dagsläget ingen studie av keramiker i Falun under stormaktstiden. Stadens storlek och ekonomiskt 
centrala roll i Sverige under 15- och 1600-talet innebär att det måste ha funnits ett flertal 
krukmakerier i staden. En intressant iakttagelse är den likhet som några barockskålar uppvisar i 
relation till samtida keramik från Västerås (Bäck 2005). Nära kontakter mellan Falun och Västerås kan 
spåras ner i medeltid. När kopparproduktionen ökar under senare delen av 1500-talet blev dessa 
kontakter mångfaldigade. Västerås var den utan motsvarighet viktigaste utförselhamnen för koppar 
från Falun (Kumlien 1971:471ff.). Det är fullt möjligt, för att inte säga troligt, att en del av 
rödgodskärlen som påträffas i Falun tillverkats av de omkring 15 keramiker som enligt skriftliga källor 
är verksamma i Västerås under 1600-talet (Bergold & Bäck red., manuskript).  

Den relativt stora andelen tyskt rödgods representerar sannolikt inte handel med keramik. 
Rödgodset är ingen statusvara i sig utan reflekterar snarare fysisk närvaro av tyskar i Falun, något 
som ju också styrks av de skriftliga källorna. Av generellt intresse i sammanhanget är att 
befolkningens etniska bakgrund avspeglar sig så tydligt i den materiella konsumtionen. Samma 
korrelation mellan tyska borgare och deras konsumtion av stengods under senmedeltiden har 
identifierats i kvarteret Disa i Uppsala (Bäck 2000:202). 

Figur 11. Fat med hornmåleri i form av koncentriska cirklar i spegeln och akantusblad (F385, under) och däröver ett fat med 
liljor och bladdekor på brättet samt koncentriska cirklar (F350). Faten torde vara samtida och dateras till omkring 1630–
1660. Foto. M. Bäck. 
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Figur 13. Till vänster ett mindre odekorerat fat eller möjligen tallrik med heltäckande grön glasyr (F275), möjligen från 
Tyskland eller Nederländerna. Kärlet torde vara tillverkat inom perioden 1690–1740. Om det är ett importerat kärl kan 
dateringen vara tidigare. Till höger fragment av ett lokalt eller regionalt (Västerås?) tillverkat fat eller skål (F239) med 
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Figur 14. Mindre skärva från ett fat/skål av hög kvalitet med sgraffitodekor (F234). Utifrån gods och glasyr torde det rör sig 
ett kärl importerat från Tyskland. Kärlet kan dateras till 1600-talets andra hälft eller möjligen tiden kring år 1700. Foto. M. 
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Figur 13. Till vänster ett mindre odekorerat fat eller 
möjligen tallrik med heltäckande grön glasyr (F275), 
möjligen från Tyskland eller Nederländerna. Kärlet torde 
vara tillverkat inom perioden 1690–1740. Om det är ett 
importerat kärl kan dateringen vara tidigare. 

Figur 14. Mindre skärva från ett fat/skål 
av hög kvalitet med sgraffitodekor (F234). 
Utifrån gods och glasyr torde det rör sig 
ett kärl importerat från Tyskland. Kärlet 
kan dateras till 1600-talets andra hälft 
eller möjligen tiden kring år 1700. Foto: 
Mathias Bäck.

Figur 15. Till vänster del av brätte med liljemotiv och 
kärlkropp med koncentriska cirklar från ett fat (F270). 
Glasyr, motiv och dekorens komposition visar att vi rör 
oss i en tidigare del av 1600-talet. En rimlig datering är 
ca 1630–1660. Troligen tysk produktion. Till höger en 

Till höger fragment av ett lokalt eller regionalt (Västerås?) 
tillverkat fat eller skål (F239) med hornmålad dekor som 
är typisk för 1600-talets första hälft. Vi torde här alltså 
stå inför ett kärl från det trettioåriga krigets tid. Foto: 
Mathias Bäck.
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Figur 14. Mindre skärva från ett fat/skål av hög kvalitet med sgraffitodekor (F234). Utifrån gods och glasyr torde det rör sig 
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skärva från samma del av ett fat som F270. I det här fallet 
är dock brättet dekorerat med ett hemringsmönster och 
kärlkroppen har ett obestämbart växtmotiv (F201). Även 
detta är sannolikt en tysk produkt från senare delen av 
1600-talet. Foto: Mathias Bäck.
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Keramikens proveniens
Utifrån den okulära bestämningen av kera-
miken har 113 skärvor bedömts kunna vara 
utländska produkter. Det innebär att nästan 
en femtedel av det samlade keramikmaterialet 
är importerat, vilket är en mycket stor andel i 
relation till samtida keramikprofiler från un-
dersökningar i många av Mälardalens städer. 
Detta är emellertid inget absolut tal då kemiska 
analyser måste genomföras på vissa kärl för att 
säkerställa detta antagande. Identifieringen av 
enskilda kärl som importgods baseras på en 
okulär bedömning av främst godstyp, morfo-
logiska drag, lermatris (rödgods) och dekorstil. 

Merparten av rödgodset är trots allt inhemsk 
och i många fall sannolikt lokal produktion. Ty-
värr finns i dagsläget ingen studie av keramiker 
i Falun under stormaktstiden. Stadens storlek 
och ekonomiskt centrala roll i Sverige under 15- 
och 1600-talet innebär att det måste ha funnits 
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Falun och Västerås kan spåras ner i medeltid. 
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15 keramiker som enligt skriftliga källor är verk-
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Bäck red., manuskript). 

Den relativt stora andelen tyskt rödgods 
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mik. Rödgodset är ingen statusvara i sig utan 
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sig så tydligt i den materiella konsumtionen. 
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deras konsumtion av stengods under senmedel-
tiden har identifierats i kvarteret Disa i Uppsala 
(Bäck 2000:202).
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fajans och framförallt majolika, anmärknings-
värt stor i Västra Falun 8. För att kunna dra en 
sådan slutsats måste keramikprofiler från olika 
platser framställas och göras jämförbara (se 
figur 16). Arkeologi är på många sätt en relativ 
vetenskap. Keramikprofilen i Västra Falun 8 är 
inte helt lätt att tolka beroende på att det är en 
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Figur 16. Analys av den relativa andelen (observera skalan) 
av fem godstyper i 43 keramikmaterial från mellersta 
Sverige, huvudsakligen Mälardalen. Godstyperna är i detta 
diagram sorterade på andelen fajans/majolika. Kvarteret 
Västra Falun 8 återfinns ganska långt till vänster i 

diagrammet vilket innebär att andelen holländsk import 
är relativt stor. Det bör påpekas att det finns en mängd 
källkritiska problem då platserna är undersökta med mycket 
varierande metod och respektive materials representativitet 
ibland svårbedömd. Resultaten visar ändå övergripande 
tendenser. 
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mindre undersökning och att materialet därför 
är begränsat. Trots den relativ stora mängden 
importerad keramik är andelen rödgods förhål-
landevis stor. Detta beror på att även rödgodset 
innefattar en förhållandevis stor andel troliga 
importer. Dessa tendenser sammantaget öppnar 
för en intressant analys av vilka som har ägt/
bott på berörda tomter i kvarteret Västra Falun.

Vad gäller importerade fajanser och majolika 
är fördelningen mellan dessa gods sinsemellan 
(som är snarlika, jfr. Dubbe et al. reds. 1983) 
tämligen ojämn, 42 % respektive 58 %, vilket 
innebär att närvaron av importerad majolika 
är större än införda fajanser. Det är ett ovanligt 
förhållande t.o.m. i städer som Stockholm och 
Kalmar. Detta faktum är dels en indikation på 
att materialet delvis har en tyngdpunkt i tidigt 

                  

Figur 17. Bedömning av proveniensen för den importerade keramiken i Västra Falun 8. Observera hur dominerande (80 %) 
det tyska importerna är. Merparten av importen från Tyskland utgörs av rödgods medan det mesta av importen från 
Nederländerna (med stor sannolikhet är den absoluta merparten, om inte all keramik, från de holländska provinserna).  

 

Figur 18. Över- och undersida av botten från ett fat av majolika (F357). Fatet är typiskt för den holländska produktionen av 
majolika under senare delen av 1500-talet och den tidigare delen av 1600-talet. Foto. M. Bäck. 
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nära koppling till Holland/Nederländerna. Det fanns i Nederländerna flera större producenter av 
majolika i t.ex. Haarlem, Dordrecht, Delft, Harlingen, Amsterdam, Gouda, Rotterdam. 

Cirka 65 % av fajanserna har bedömts vara av inhemsk tillverkning, vilket betyder att även 1700-talet 
är väl representerat i materialet. Mängden inhemsk fajans i denna miljö är inte anmärkningsvärd på 
något sätt utan snarare förväntad. 

                                                                

                                  

 

Figur 19. Ovan en skärva majolika från en skål (F284) tillverkat i Holland omkring 1590–1630. Nedan två skärvor från fat av 
majolika med samma ursprung och datering (F310). Foto. M. Bäck. 
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Figur 17. Bedömning av proveniensen för den importerade 
keramiken i Västra Falun 8. Observera hur dominerande 
(80 %) det tyska importerna är. Merparten av importen 
från Tyskland utgörs av rödgods medan det mesta av 
importen från Nederländerna utgörs av fajans och 
framförallt majolika (med stor sannolikhet är den absoluta 
merparten, om inte all keramik, från de holländska 
provinserna). 

Figur 18. Över- och undersida av botten från ett fat 
av majolika (F357). Fatet är typiskt för den holländska 

produktionen av majolika under senare delen av 1500-talet 
och den tidigare delen av 1600-talet. Foto: Mathias Bäck.

Figur 19. Överst en skärva majolika från en skål (F284) 
tillverkat i Holland omkring 1590–1630. Nederst två 
skärvor från fat av majolika med samma ursprung och 
datering (F310). Foto: Mathias Bäck.

Figur 20. Mynning från ett fat av importerat nordtyskt 
rödgods av Wesertyp (F283). Kärlet torde kunna dateras 
till 1600-talets andra hälft. Foto. M. Bäck.
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1600-tal, dels att den 
som ligger bakom 
importen med stor 
sannolikhet hade en 
nära koppling till 
Holland/Nederlän-
derna. Det fanns i 

Nederländerna flera större producenter av 
majolika i t.ex. Haarlem, Dordrecht, Delft, Har-
lingen, Amsterdam, Gouda, Rotterdam.

Cirka 65 % av fajanserna har bedömts vara 
av inhemsk tillverkning, vilket betyder att även 
1700-talet är väl representerat i materialet. 
Mängden inhemsk fajans i denna miljö är inte 
anmärkningsvärd på något sätt utan snarare 
förväntad.

En jämförelse mellan de olika godstyper som 
bedömts ha tyskt ursprung visar en intressant 
fördelning (figur 23). Inte mindre än 86 % av 
detta material utgörs av rödgods (sannolikt från 
norra Tyskland), medan endast 12 % är sten-
gods och en liten del vitgods (2 %). Vanligen är 

det stengodset som 
står för den huvud-
sakliga importen av 
tysk keramik under 
tidigmodern tid. En 

källkritisk brasklapp i sammanhanget är dock 
att det finns en större risk för felbedömning av 
proveniens vad gäller rödgodset i relation till 
stengods och vitgods. Detta till trots är andelen 
rödgods anmärkningsvärt stor.

Sammantaget kommer omkring 88 % av 
den från Tyskland införda keramiken från 
(olika?) producenter i norra Tyskland (figur 
25). Stengodset, som alltså endast utgör 12 % 
av keramiken från Tyskland, härrör från de för 
tiden största exportproducenterna i Rhenlandet. 
Den stora andelen keramik från norra Tyskland 
hänger naturligtvis samman med att så mycket 
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Figur 21. Ö
ra och del av buken från ett av endast två kärl av vitgods (F358). Denna typ av grönt- och gulglaserat vitgods 
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Figur 22. Två sm
å stengodsskärvor från olika kärl tillverkade i W

esterw
ald (till höger) och W

esterw
ald eller m

öjligen Raeren 
(till vänster). Kärlet till vänster är en bukbit från ett krus daterat till ca 1610–1640 (F188). Även skärvan till höger är från ett 
krus m
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ed en senare datering, ca 1675–1700 (F253). Foto. M

. Bäck. 
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Figur 21. Öra och del 
av buken från ett av 
endast två kärl av vitgods 
(F358). Denna typ av 
grönt- och gulglaserat 
v i tgods  förekommer 
vanligen men i liten 
omfattning i urbana 
sammanhang  under 
tidigmodern tid. Kärlet 
är sannolikt tillverkat 
i  Tysk land men e t t 
nederländskt ursprung 
är också möjligt och kan 
dateras till 1600-talets 
mitt eller andra hälft. 
Foto. M. Bäck.

F igur  22 .  Två  små 
stengodsskärvor från 
olika kärl tillverkade i 
Westerwald (överst) och 
Westerwald eller möj-
ligen Raeren (nederst). 
Skärvan nederst är en 
bukbit från ett krus 
daterat till ca 1610–
1640 (F188). Även den 
övre skärvan är från ett 
krus, men med en senare 
datering, ca 1675–1700 
(F253). Foto. M. Bäck.

 

Figur 23. Den relativa andelen för olika godstyper importerade från Tyskland. 

             

Figur 24. Jämförelse mellan den relativa andelen importerad keramik i kvarteret Västra Falun 8 och 11.  

Sammantaget kommer omkring 88 % av den från Tyskland införda keramiken från (olika?) 
producenter i norra Tyskland. Stengodset, som alltså endast utgör 12 % av keramiken från Tyskland, 
härrör från de för tiden största exportproducenterna i Rhenlandet. Den stora andelen keramik från 
norra Tyskland hänger naturligtvis samman med att så mycket infört rödgods identifierats. Det fanns 
under 1600-talet ett stort antal mindre verkstäder i Weserområdet, där denna keramik troligen 
tillverkats. 
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infört rödgods identifierats. Det fanns under 
1600-talet ett stort antal mindre verkstäder i 
Weserområdet, där denna keramik troligen 
tillverkats.

Datering
Som framgår av figur 26 finns en markant 
tyngdpunkt i materialet från 1600-talets mitt 
och ett par årtionden in i 1700-talet. Drygt 70 % 
av keramiken kan föras till denna period. Då 
det är frågan om en mindre undersökning är 
det svårt att dra några långtgående slutsatser 
om kronologiska aspekter av bebyggelse och 
aktiviteter inom denna del av kvarteret Västra 
Falun. Vi kan bara konstatera att det finns en 
kronologisk spännvid från 1500-talets slut till 
1700-talets andra hälft. Detta överensstämmer, 

inte förvånande, helt med resultaten från kvar-
teret Västra falun 11, som undersöktes 2015.

Den källkritiska aspekten av föremålsfyn-
dens kontextuella tillhörighet är en lika viktig 
faktor som dateringen av de enskilda föremålen 
i sig. Det är i denna brytpunkt som keramiken 
blir ett skarpt redskap för berättelsen om vad 
som hänt på en plats över tid. I nästa stycke 
kommenteras denna relation något utifrån 
förutsättningarna i kvarteret Västra Falun 8. 
Det måste understrykas att det vid en mindre 
undersökning per definition alltid är svårare att 
utvärdera materialets representativitet.

  

Figur 25. Proveniens för den importerade keramiken från Tyskland.  
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Figur 26. Det daterade materialets procentuella fördelning över tid från 1500-talets slut till 1700-talets andra hälft.

Figur 25. Proveniens för den importerade keramiken från 
Tyskland. 

                                             

Figur 30. Mynning från ett fat av majolika från Holland som kan dateras till perioden 1675–1725 (F10). Foto. M. Bäck. 

                                                    

Figur 31. Litet fragment av fajans, som är svårtolkat (F312). Möjligen rör det sig om en del av ett öra från ett kärl tillverkat i 
Marieberg i Stockholm. Den marmoriserande dekoren ingick i porslinsfabrikens repertoar. Om bestämningen är riktigt kan 
keramiken dateras till perioden 1760–1780.  Foto. M. Bäck. 

Den källkritiska aspekten av föremålsfyndens kontextuella tillhörighet är en lika viktig faktor som 
dateringen av de enskilda föremålen i sig. Det är i denna brytpunkt som keramiken blir ett skarpt 
redskap för berättelsen om vad som hänt på en plats över tid. I nästa stycke kommenteras denna 
relation något utifrån förutsättningarna i kvarteret Västra Falun 8. Det måste understrykas att det vid 
en mindre undersökning per definition alltid är svårare att utvärdera materialets representativitet. 

 

Kommentar till keramiken i relation till och undersökta kontexter 
 

Figur 27 Litet fragment av fajans, som är svårtolkat (F312). 
Möjligen rör det sig om en del av ett öra från ett kärl 
tillverkat i Marieberg i Stockholm. Den marmoriserande 
dekoren ingick i porslinsfabrikens repertoar. Om 
bestämningen är riktigt kan keramiken dateras till perioden 
1760–1780.  Foto. M. Bäck.
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Keramiken i relation till undersökta kon-
texter
Som framgår av figur 32 har vissa kontexter en 
relativt snäv datering medan andra omfattar 
ett betydligt bredare kronologiskt spann. Detta 
är kanske den viktigaste informationen som 
keramikanalysen tillför undersökningen. Som 
exempel kan nämnas keramiken i kontext 110. 
Denna har ett kronologiskt mycket begränsat 
omfång från 1640–1660. I detta fall beror det på 
att det endast rör sig om fyra skärvor (två kärl). 
Detsamma gäller dock även kontexterna 12, 26, 

Figur 26. Det daterade materialets procentuella fördelning över tid från 1500-talets slut till 1700-talets andra hälft. 

 

                               

Figur 27. Mynningar från en typisk inhemskt tillverkad barockskål (F328 och F377), daterad till perioden 1640–1680. 
Skärvorna härrör från olika kontexter och kan nyttjas för skärvlänksanalys. Samma typ av skålar påträffas i Mälardalens 
städer, inte minst Västerås. Foto. M. Bäck. 

  

Figur 28. Mynningar från två barockskålar av samma typ som ovan. Till vänster F376 och till höger F327. Foto. M. Bäck. 

                                                      

Figur 29. In- och utsida från ett fat av rödgods med en profil som kronologiskt placerar den i perioden sent 1500-tal eller 
tidigt 1600-tal (F394). Dateringen gör detta kärl till ett av de äldsta daterade keramikfynden från undersökningen. Foto. M. 
Bäck. 
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Figur 29. Mynningar från två barockskålar av samma typ som ovan. Till vänster F376 och till höger F327. Foto. M. Bäck.

Figur 30. In- och utsida från ett fat av rödgods med en profil som kronologiskt placerar den i perioden sent 
1500-tal eller tidigt 1600-tal (F394). Dateringen gör detta kärl till ett av de äldsta daterade keramikfynden 
från undersökningen. Foto. M. Bäck.

                                             

Figur 30. Mynning från ett fat av majolika från Holland som kan dateras till perioden 1675–1725 (F10). Foto. M. Bäck. 

                                                    

Figur 31. Litet fragment av fajans, som är svårtolkat (F312). Möjligen rör det sig om en del av ett öra från ett kärl tillverkat i 
Marieberg i Stockholm. Den marmoriserande dekoren ingick i porslinsfabrikens repertoar. Om bestämningen är riktigt kan 
keramiken dateras till perioden 1760–1780.  Foto. M. Bäck. 
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Figur 31. Mynning från ett fat av majolika från Holland 
som kan dateras till perioden 1675–1725 (F10). Foto. M. 
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52 och 89. Diagrammet kan även användas i syf-
te att ringa in kontexter med ett keramikmaterial 
som representerar ett stort kronologisk intervall. 
Detta indikerar att dessa kontexter är sekundära 
eller tertiära i relation till den slutgiltig deposi-
tionen. Alternativ finns senare störningar i dessa 
kontexter som skapar kronologiska anomalier 
i keramikprofilen. Kontexter inom det beige 
fältet torde vara deponerade under 1600-talet 
(exklusive kontext 64) och kontexter inom det 
ljusblå under 1700-talet eller senare. Viktigt 
att påpeka är att det inte kan uteslutas att det 
finns 1700-talskeramik i princip i alla kontexter 
utom 26, 37, 89 och 110. Detta innebär att de 
flesta undersökta kontexter från 1600-talet kan 
utgöras av redeponeringar, alternativt att vissa 
lagerkontexter blivit kontaminerade i samband 
med schaktning.  

Slutsatser
Den keramiska profilen är intressant ur en 
forskningsaspekt då det, liksom i kvarteret 
Västra Falun 11, finns likheter med samtida 
material från städer som Stockholm, Västerås, 
Norrköping och Kalmar på ett sätt som är 
ovanligt i landsortsstäder (Bäck 2005, 2014; 
Bäck, Heimdahl & Vretemark 2016; Dardel, 
Carlsson & Johansson 2011; Johansson 2011, 
2012). Den inhemska keramikproduktion är på 
en helt annan skalnivå under senare delen av 
1600-talet och 1700-talet än under 1500-tal och 
tidigt 1600-tal. En stor del av den keramik som 
identifierats som tysk produktion har daterats 
till 1600-talets mitt och andra hälft. Antingen 
är dateringen för dessa kärl något för sen eller 
så har vi en intressant situation där man, trots 
etablerad inhemsk produktion av rödgodskärl, 
infört en relativt stor mängd motsvarande kärl 

från Tyskland. Om dateringen av keramiken 
stämmer talar mycket för att de som bott i om-
rådet haft kopplingar till framförallt Tyskland, 
men möjligen också Nederländerna.

Som redan nämnts är den relativa andelen 
majolika i relation till införd fajans värd att 
notera. Majolika är generellt betydligt mindre 
representerat i tidigmoderna material från 
östra Skandinavien än fajanser. De platser där 
majolika förekommer på ett jämförbart sätt som 
i Falun är, Stockholm, Norrköping och Kalmar. 
Det bör också understrykas att det finns an 
kronologisk aspekt av majolikaförekomsten. Fa-
jansproduktionen i Delft startar först 1625. Fram 
till denna tid är det majolika som produceras 
i de nederländska keramikverkstäderna (van 
Dam 2004). Majolika fortsätter att tillverkas men 
fajansen utgör den största marknaden.

Som också tangerats ovan är de udda insla-
gen så få att det inte går att tolka materialet som 
en spegling av en välbärgad miljö. Detta trots 
att andelen importgods är relativt hög. Bland 
de viktigaste element för en sådan tolkning är 
som sagt den totala avsaknaden av kinesiskt 
porslin. Detta är utan tvekan den tydligast 
statusindikerande godstypen vid denna tid. 
Detta visar att främmande keramik i sig inte är 
en statusindikator. Den analyserade keramik-
profilen (eg. den samlade föremålsprofilen) 
måste sättas in i en lokal och regional kontext 
för att en relevant utvärdering av vad materialet 
representerar, skall kunna göras. I en stad som 
Falun framstår det allt tydligare att åtminstone 
denna stadsdel varit frekventerad av människor 
med tysk härkomst alternativt människor som 
haft nära samröre med inflyttade människor, 
i huvudsak från Tyskland och kanske Neder-
länderna inklusive Flandern och Vallonien 

 

Figur 32. Diagram över kontexter med daterad keramik. Blå markering visar troligt kronologiskt intervall för keramiken för 
respektive kontext. Grå markering visar den möjliga kronologiska spännvidden som materialet omfattar. Detta hänger 
samman med källkritiska aspekter då det är svårt att datera vissa typer av keramik särskilt snävt. De enskilda kontexternas 
stratigrafiska källvärde och keramikens brukningstid måste också tas i beaktande.  

Som framgår av figur 32 har vissa kontexter en relativt snäv datering medan andra omfattar ett 
betydligt bredare kronologiskt spann. Detta är kanske den viktigaste informationen som 
keramikanalysen tillför undersökningen. Som exempel kan nämnas keramiken i kontext 110. Denna 
har ett kronologiskt mycket begränsat omfång från 1640–1660. I detta fall beror det på att det 
endast rör sig om fyra skärvor (två kärl). Detsamma gäller dock även kontexterna 12, 26, 52 och 89. 
Diagrammet kan även användas i syfte att ringa in kontexter med ett keramikmaterial som 
representerar ett stort kronologisk intervall. Detta indikerar att dessa kontexter är sekundära eller 
tertiära i relation till den slutgiltig depositionen. Alternativ finns senare störningar i dessa kontexter 
som skapar kronologiska anomalier i keramikprofilen. Kontexter inom det gröna fältet torde vara 
deponerade under 1600-talet (exklusive kontext 64) och kontexter inom det ljusblå under 1700-talet 
eller senare. Viktigt att påpeka är att det inte kan uteslutas att det finns 1700-talskeramik i princip i 
alla kontexter utom 26, 37, 89 och 110. Detta innebär att de flesta undersökta kontexter från 1600-
talet kan utgöras av redeponeringar, alternativt att vissa lagerkontexter blivit kontaminerade i 
samband med schaktning.   

Slutsatser 
Den keramiska profilen är intressant ur en forskningsaspekt då det, liksom i kvarteret Västra Falun 8, 
finns likheter med samtida material från städer som Stockholm, Västerås, Norrköping och Kalmar på 
ett sätt som är ovanligt i landsortsstäder (Bäck 2005, 2014; Bäck, Heimdahl & Vretemark 2016; 
Dardel, Carlsson & Johansson 2011; Johansson 2011, 2012). Den inhemska keramikproduktion är på 
en helt annan skalnivå under senare delen av 1600-talet och 1700-talet än under 1500-tal och tidigt 
1600-tal. En stor del av den keramik som identifierats som tysk produktion har daterats till 1600-
talets mitt och andra hälft. Antingen är dateringen för dessa kärl något för sen eller så har vi en 
intressant situation där man, trots etablerad inhemsk produktion av rödgodskärl, infört en relativt 
stor mängd motsvarande kärl från Tyskland. Om dateringen av keramiken stämmer talar mycket för 
att de som bott i området haft kopplingar till framförallt Tyskland, men möjligen också 
Nederländerna. 

Som redan nämnts är den relativa andelen majolika i relation till införd fajans värd att notera. 
Majolika förekommer är generellt betydligt mindre representerat i tidigmoderna material från östra 
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Figur 32. Diagram över kontexter med daterad keramik. 
Blå markering visar troligt kronologiskt intervall för 
keramiken för respektive kontext. Grå markering visar 
den möjliga kronologiska spännvidden som materialet 

omfattar. Detta hänger samman med källkritiska aspekter 
då det är svårt att datera vissa typer av keramik särskilt 
snävt. De enskilda kontexternas stratigrafiska källvärde 
och keramikens brukningstid måste också tas i beaktande. 
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beroende på behov av expertis vid gruvan. Kort 
sagt visar det arkeologiska materialet mer och 
mer att vi måste betrakta Falun som en av tidens 
mest internationellt präglade städer i Sverige. 
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Bilaga 8 Glasanalys

Georg Haggrén

Inledning
Under hösten 2017 utförde Dalarnas museum 
en utgrävning på tomten Västra Falun 8. Grann-
tomten Västra Falun 11 grävdes 2015 och då hit-
tade man ett stort och mångsidigt glasmaterial 
vilket blev analyserat i detalj. Analysens resultat 
motiverade en fördjupad studie även vad gäller 
glasfynden från Västra Falun 8. De båda analy-
serna kompletterar varandra och tillsammans 
ger de en bredare bild över bords- och fönster-
glasets roll i Falun under tidigmodern tid. Det 
bör poängteras att det tidigmoderna Falun inte 
var någon sjöstad med täta direktförbindelser 
över havet utan en inlandsstad som ligger tio mil 
från Östersjön. Däremot var Stora Kopparberget 
med Falun världens största kopparproducent 
vilket förklarar det ovanligt rika och mångsidiga 
fyndmaterialet från stadsområdet.

Glasmaterialet från Västra Falun 8 omfattar 
130 fragment eller cirka 0,37 kg glas. Det består 
av knappt 100 fragment fönsterglas, knappt 30 
fragment bordsglas och ca 10 fragment flask-
skärvor. Dessutom finns där en modern glas-
pärla och ett fragment av hushållsglas (tabell 
1). Materialet som består av 41 fyndposter har 
genomgåtts i mars 2018. Analysen har baserad 
sig på typologin och parallellt jämförelsemate-
rial samt på en okulär granskning och manuella 
mätningar. Inga naturvetenskapliga analyser 
har gjorts.

Bordsglas
Fynden av bordsglas bestod av 12 fyndposter 
innehållande tillsammans närmare 30 fragment. 
De vägde totalt ca 60 g. 
Passglas och andra ölglas
Lätt identifierbara skärvor av passglas är typiska 
fynd för 1500- och 1600-tals urbana kontexter. 
Passglas var höga, oftast åttkantiga bägare med 
horisontal tråddekor placerade i flera “pass” 
i bägarkroppen. Passglasens fot var förhål-
landevis bred och hade alltid en ihålig kant. 

Ursprungligen var passglasen tillverkade för 
öldrickandet men i Skandinavien användes de 
också när man drack vin – eller brännvin. Från 
Västra Falun 8 finns ett drygt halvt dussin av 
passglasskärvor (F135, 361, 397, 398, 403) (figur 
1). 

Humpen var ett annat slags ölglas som var 
populär framförallt i Tyskland mellan 1575 och 
1700. I motsats till vanliga ljusgröna passglas 
var humpen oftast tillverkade av färglöst glas. 
Från Västra Falun 8 finns det skärvor av minst 
två höga humpenglas. Det ena har varit en enkel 
cylindrisk bägare med en diameter av 50 mm 
(F138) (figur 2). Ett annat humpenglas har varit 
något större och haft en diameter av 70 mm 

 Fyndposter Antal Fragment Vikt (g)
Bordsglas 12 13 24 60
Flaskor 11 11 11 46
Hushållsglas 1 1 2 9
Fönsterglas 17 39 94 256
Pärlor 1 1 1 0,1

Tabell 1. Översikt över glasfynden från Västra Falun 8.
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Figur 1. Passglas F135 och 397
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Figur 2. Skärvor av humpen F138.

Figur 3. Humpen med emaljdekor, F396.
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(F396). Det senare glaset har varit dekorerat med 
blå och gul emalj (figur 3). Emaljdekor är typiskt 
just för humpenglas men som arkeologiska fynd 
är humpenfragment med emaljdekor sällsynta. 
Ytterligare ett ljusgrönt mynningsfragment kan 
vara från ett humpenglas (F403).
Römer och remmare samt andra vinglas
Bland fynden finns skärvor av fyra vinglas. 
Det äldsta av dem har varit ett römerglas med 
en ringlad fot (F206) (figur 4). Något yngre är 
fyndet av en remmare av vilken det finns en 
hallonnoppa och ett fragment från en ringlad 
fot kvar (F136). Dessa båda ljusgröna bägare 
var tidstypiska vitvinglas. 

Glas i venetiansk stil, a la facon de Venice, 
blev f.o.m. mitten av 1500-talet populärt i väs-
tra Europa. I första början var det mycket ex-
klusivt men framförallt i början av 1600-talet 
producerade glashyttorna i västeuropeiska 
storstäder som t.ex. Amsterdam stora mängder 
av färglöst bordsglas i venetiansk stil. Något av 
denna produktion importerades till Sverige. 

Med början från 1640-talet producerades glas 
i venetiansk stil även i Stockholm. Majoriteten 
av produktionen bestod av vanliga vinglas eller 
dricksglas av hög kvalitet men några var riktigt 
exklusiva kärl. Från Västra Falun 8 tillvaratogs 
två fragment av eleganta vinglas i venetiansk 

stil (F77, 317) (figur 5). I båda fall är det frågan 
om importerade kärl. Man hittade också ett 
bukfragment från kupan av ett färglöst vinglas i 
venetiansk stil (F115). Dessutom finns det i ma-
terialet fragment från två olika färglösa bägare 
med kraftig vertikal ribbdekor (F115) (figur 6). 
Den ena visar spår av svår glassjuka vilket kan 
indikera att det är frågan om en produkt av ett 
Stockholmsbruk, kanske Melchior Jungs hytta 
eller Kungsholms bruk – dessa båda bruk är 
ökända för att deras produkter ofta drabbades 
av glassjukan.

Flaskor
I fyndmaterialet finns det skärvor av flaskor i 
10 fyndposter bestående av dryga tio skärvor. 
Totalvikten av dem är cirka 45 g. Förmodligen 
är här skärvor från lika många flaskor som 
fyndposter. Mellan 1550 och 1650 utgjorde de 
fyrkantiga schatullflaskorna den vanligaste 
flasktypen i Skandinavien vilket stämmer väl 
med fyndmaterialet från det lilla materialet från 
Västra Falun 8. Fem av fyndposterna består av 
fragment från kantiga flaskor och minst tre av 
dem är från 1600-talet (F291, 318, 362). Runda 
buteljer började bli vanliga först mot slutet av 
1600-talet och från den nu utgrävda tomten 
finns det bara ett par skärvor från dem. Apo-
teksglas är representerad av fragment från två 
små medicinflaskor av vilka den ena kan vara 
från sent 1600-talet (F137) medan den andra är 
först från sent 1800-tal (F26).

Fönsterglas
Nästan tre fjärdedelar av materialet består av 
fönsterglasfragment (figur 7). Tillsammans 
finns det 16 fyndposter, bestående av cirka 95 
skärvor och med en total vikt av ca 250 g. En 
stor del av fönsterglasskärvorna har kröjslade 
kanter och kan dateras till 1600-talet eller början 
av 1700-talet. De med diamantskurna kanter är 
främst från senare delen av 1600-talet eller från 
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Figur 5. Vinglas i venetiansk stil F77 och F317.

Figur 6. Bägare med vertikala ribbor F115. Det ena 
fragmentet drabbat av glaspest.
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1700-talet.
I två fyndposter finns det fragment av sex-

kantiga rutor typiska för renässansen (F134, 
399). Bland dem finns en 70 mm bred och 100 
mm hög hel femkantig kantruta i tre fragment 
(figur 8). Som helhet är fönsterglasmaterialet 
typisk för tidigmodern urban bebyggelse i 
Sverige. Något högkvalitativt 1600-tals glas som 
man hittade från Västra Falun 11 finns inte med 
i materialet. 

Västra Falun 8 – glasfynden genom tiden
Glasfyndmaterialet från Västra Falun 8 är 
mycket mindre än från granntomten Västra 
Falun 11. I motsats till analysen av den senare 
tomten har här inte varit möjligt att använda 
lika noggranna kontextdateringar. 

Materialet från Västra Falun 8 ger en över-
sikt av tidigmodern urban materiell kultur där 
bordsglas, glasflaskor och fönsterglas är välre-
presenterade. Det är frågan om fragment från ca 
15 stycken bordsglas och dryga tio flaskor. De 
äldsta av fynden är från första delen av 1600-ta-
let medan en del är från århundradets senare 
del. Från majoriteten av dessa kärl finns bara 
ett fragment bevarat. En stor del av materialet 
är något senare än fynden från Västra Falun 11 
där man t.ex inte hittade några hallonnoppor 
typiska för senare delen av 1600-talet. – Ett par 

flaskfragment samt en mindre del av fönsterglas 
är yngre än mitten av 1700-talet.

Glasmaterialet från Västra Falun 8 speglar 
stadsbornas i Falun kontakter med Stockholm 
och även över Östersjön. De flesta glasen rep-
resenterar bordsglas typiskt för tiden. Det bör 
ändå poängteras att vid sidan av vanliga ölglas 
som passglas har man här haft finare glas inte 
minst för att dricka vin. Flaskskärvorna däre-
mot speglar troligen brännvinsdrickandet. Ett 
stort antal fönsterglas indikerar ett represen-
tativt husbyggande på tomten. Tillsammans 
representerar fynden en förhållandevis rik och 
mångsidig materiell kultur och en urbanitet 
som kan förklaras av stadens unika roll i den 
internationella kopparhandeln.
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Bilaga 9 Fyndlista

Nr Sakord Specialben. Del Material Teknik Vikt g Antal Frag. Lager Anteckning
1 Mynt   Hel CU-leg Präglat 9,5 1 1 A1
2 Mynt  Hel CU-leg Präglat 10,5 1 1 A1
3 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 9,75 1 1 A1
4 Pipa Kritpipa Huvud Piplera Gjutet 10,7 1 1 A1
5 Pipa Kritpipa Huvud Piplera Gjutet 7,6 1 4 A1
6 Fat  Mynning, botten Fajans Drejat 10,3 1 2 A1
7 Kokkärl  Buk Yngre rödgods Drejat 27,2 2 2 A1
8 Fat  Mynning, botten Yngre rödgods Drejat 178,5 1 5 A1
9 Kakel Rumpkakel  Lergods Formpressat 83,05 2 10 A1
10 Fat  Mynning Majolika Drejat 9,6 1 1 A1
11 Pärla   Glas  0,1 1 1 A1
12 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 3,2 1 1 A1
13 Gångjärn   Järn Smitt 48,05 1 1 A1 Kasserat
14 Krok   Järn Smitt 33,7 1 1 A1 Kasserat
15 Hake Timmerhake  Järn Smitt 97,5 1 1 A1 Kasserat
16 Puns   Järn Smitt 174,75 1 1 A1 Kasserat
17 Beslag Bokbeslag  Järn Gjutet 4,5 1 1 A1
18 Handtag Vred/Handtag  CU-leg Gjutet 34,3 1 1 A1
19 Glas  Buk Glas Blåst 3,7 1 1 A1 
20 Kokkärl  Buk Yngre rödgods Drejat 10,9 1 1 A2
21 Kärl  Buk Yngre rödgods Drejat 12,3 1 1 A2
22 Kärl  Mynning Yngre rödgods Drejat 6,8 1 1 A2
23 Kärl   Fajans Drejat 1,5 1 2 A2
24 Kärl  Botten, buk Fajans Drejat 8,8 1 5 A2
25 Kärl  Botten, buk Fajans Drejat 7,3 1 5 A2
26 Flaska Apoteksglas Mynning Glas Blåst 2,35 1 1 A2 
27 Flaska  Botten/buk Glas Blåst 7,5 1 1 A2
28 Fönsterglas   Glas Blåst 2,6 1 1 A2
29 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 37,3 4 12 A2
30 Pipa Kritpipa Huvud Piplera Gjutet 3,3 1 4 A2
31 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 13,1 2 2 A2
32 Kärl  Mynning, botten Yngre rödgods Drejat 99,9 1 12 A2
33 Puns   Järn Smitt 130,6 1 2 A2 Kasserat
34 Spik   Järn Smitt 119,7 15 17 A2 Kasserat
35 Råämne?   Järn Smitt 78,1 1 1 A2 Kasserat
36 Lås?   CU-leg Smitt 77,6 1 1 A2 Konservering
37 Smälta   Järn  69,5 2 2 A2 Kasserat
38 Slagg   Slagg  721,9 9 9 A2 Kasserat
39 Ugnsvägg   Bränd lera Bränt 710,7 2 2 A2 Kasserat 
40 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 10,8 1 2 A4   
41 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 6,9 1 2 A4   
42 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 5,95 1 3 A4   
43 Pipa Kritpipa Huvud Piplera Gjutet 3,5 1 1 A4   
44 Pipa Kritpipa Huvud Piplera Gjutet 4,2 1 1 A4   
45 Pipa Kritpipa Huvud Piplera Gjutet 6,95 1 1 A4   
46 Pipa Kritpipa Huvud Piplera Gjutet 1,4 1 1 A4   
47 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 3,8 1 1 A4   
48 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 4,9 1 1 A4   
49 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 9,9 1 4 A4   
50 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 4,3 1 1 A4   
51 Spik   Järn Smitt 205,55 18 23 A4 Kasserat 
52 Råämne?   Järn Smitt 2014 3 3 A4 Kasserat 
53 Flaska  Buk Glas Blåst 1,45 1 1 A4 
54 Fönsterglas   Glas Blåst 2,8 1 1 A4 Kasserat 
55 Fönsterglas   Glas Blåst 7,2 1 2 A4 Kasserat 
56 Fönsterglas   Glas Blåst 9,4 1 3 A4 Kasserat 
57 Fat  Mynning, buk,  Yngre rödgods Drejat 255,45 1 7 A4
   botten
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58 Kokkärl  Buk, botten Yngre rödgods Drejat 41,9 1 5 A4
59 Kruka  Mynning Yngre rödgods Drejat 70,35 1 2 A4 
60 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 14,55 1 1 A4 
61 Skål  Buk, botten Yngre rödgods Drejat 66 1 7 A4 
62 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 41,5 1 1 A4 
63 Kärl   Yngre rödgods Drejat 62 3 8 A4 
64 Kakel Rumpkakel  Lergods Formpressat 10,4 1 1 A4 
65 Kärl   Fajans Drejat 4 1 2 A4 
66 Slagg   Slagg  753,6 19 19 A4 
67 Bränd lera   Bränd lera Bränt 64,65 4 9 A4 
68 Smälta   Smälta  14,05 1 1 A4 
69 Kniv Knivskaft  Ben Slipat 1,5 1 2 A4 
70	 Eldslagningsflinta	 	 Flinta	 	 56,45	 1	 1	 A7	
71 Råämne   Järn Smitt 51,75 2 2 A7 Kasserat
72 Hake Timmerhake  Järn Smitt 111,9 1 1 A7 Kasserat
73 Spik   Järn Smitt 148,2 13 19 A7 Kasserat
74 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 48 3 12 A7 
75 Pipa Kritpipa Huvud Piplera Gjutet 4,7 2 2 A7 
76 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 11,25 2 2 A7 
77 Vinglas Venetianskt  Glas Blåst 3,9 1 1 A7 
78 Fönsterglas   Glas Blåst 3,4 1 2 A7 Kasserat
79 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 56,5 1 5 A7 
80 Kokkärl  Skaft, buk Yngre rödgods Drejat 55,9 4 4 A7 
81 Kärl  buk Yngre rödgods Drejat 3,4 1 1 A7 
82 Kärl  Hank, mynning Yngre rödgods Drejat 69,1 1 4 A7 
83 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 2,75 1 1 A7 
84 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 15,5 1 3 A7 
85 Kärl  Botten Yngre rödgods Drejat 10,7 1 2 A7 
86 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 21 2 2 A7 
87 Flaska  Mynning, botten Stengods Drejat 62,9 2 2 A7 
88 Kärl   Fajans Drejat 14 2 2 A7 
89 Fönsterglas   Glas Blåst 51 7 28 A6 Kasserat
90 Glas  Mynning Glas Blåst 8,8 1 2 A6 
91 Spik   Järn Smitt 21,3 2 3 A6 Kasserat
92 Pipa Kritpipa Huvud Piplera Gjutet 1,85 1 1 A6 
93 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 16,6 3 5 A6 
94 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 100,5 1 1 A6 
95 Kokkärl  Ben, mynning Yngre rödgods Drejat 38,8 1 4 A6 
96 Kärl   Yngre rödgods Drejat 24,3 4 4 A6 
97 Fat   Majolika Drejat 5,6 2 2 A6 
98 Slagg   Slagg  53350 79 79 A9 Kasserat
99 Slagg   Slagg  39,8 2 2 A12 Kasserat
100 Ögla   Järn Smitt 77,7 1 1 A12 Röntgen
101 Spik   Järn Smitt 14,9 1 1 A12 Kasserat
102 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 1,3 1 1 A12 
103 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 12,6 1 1 A12 
104 Kokkärl  Mynning Yngre rödgods Drejat 19,3 1 1 A12 
105 Kokkärl  Mynning Yngre rödgods Drejat 8,6 1 1 A12 
106 Kalk   Kalk  79,6 2 2 A13 Kasserat
107 Slagg   Slagg  243,6 4 4 A13 Kasserat
108 Bränd lera   Bränd lera Bränt 94 2 3 A13 Kasserat
109 Smälta   Smälta  22,7 1 1 A13 Kasserat
110 Spik   Järn Smitt 54,1 6 6 A13 
111 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 72 5 23 A13  
112 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 6,5 2 2 A13  
113 Fönsterglas   Glas Blåst 10,3 4 7 A13  
114 Flaska  Botten Glas Blåst 1,7 1 1 A13  
115 Vinglas Venetianskt  Glas Blåst 5,7 2 4 A13 
116 Märla   Järn Smitt 25,2 1 1 A13  
117 Beslag   Järn Smitt 101,5 1 1 A13  
118 Kärl   Stengods Drejat 1,7 1 1 A13  
119 Kärl   Fajans Drejat 16,3 6 6 A13  
120 Skål  Mynning Fajans Drejat 2,7 1 2 A2 
121 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 7,9 1 1 A13  
122 Skål  Mynning, buk Yngre rödgods Drejat 68,3 1 5 A13   
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123 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 96,5 1 4 A13   
124 Fat  Botten Yngre rödgods Drejat 29,2 1 4 A13   
125 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 19,5 1 1 A13   
126 Kärl   Yngre rödgods Drejat 10,3 2 2 A13   
127 Kärl Förvaringskärl Hank, buk Yngre rödgods Drejat 26,7 1 2 A13 
128 Kärl Förvaringskärl Öra, buk Yngre rödgods Drejat 67,4 1 2 A13 
129 Fat   Yngre rödgods Drejat 4,3 1 1 A13   
130 Trebensgryta Ben, buk Yngre rödgods Drejat 26,8 1 3 A13   
131 Trebensgryta Skaft, ben Yngre rödgods Drejat 235,8 1 15 A13
   botten
132 Kokkärl  Ben, botten Yngre rödgods Drejat 282,2 1 17 A13   
133 Pipa Kritpipa Huvud Piplera Gjutet 4,2 1 1 A13   
134 Fönsterglas   Glas Blåst 15,5 5 10 A24  
135 Bägare Passglas  Glas Blåst 5,6 1 4 A24   
136 Bägare Remmare  Glas Blåst 5 1 2 A24 
137 Flaska Apoteksglas  Glas Blåst 1,4 1 1 A24 
138 Bägare Humpen  Glas Blåst 4,4 1 3 A24 
139 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 23,7 6 13 A24   
140 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 4,6 1 1 A24   
141 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 16,9 3 3 A24   
142 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 3,4 1 1 A24   
143 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 18,5 3 3 A24   
144 Pipa Kritpipa Huvud Piplera Gjutet 3,9 1 1 A24   
145 Pipa Kritpipa Huvud Piplera Gjutet 7,8 1 1 A24   
146 Pipa Kritpipa Huvud Piplera Gjutet 16,5 1 1 A24   
147 Fragment   Järn Smitt 127,8 1 1 A24 Röntgen 
148 Hasp   Järn Smitt 41,4 1 1 A24 Kasserat 
149 Ten   Järn Smitt 21,5 1 1 A24 Kasserat
150 Spik   Järn Smitt 450,6 25 37 A24 Kasserat
151 Fragment   Järn Smitt 121,9 1 1 A24 Röntgen
152 Fragment   Järn Smitt 16,9 1 1 A24 Kasserat
153 Mynt  Hel CU-leg Präglat 6,6 1 1 A24 Konservering
154 Mynt  Hel CU-leg Präglat 10 1 1 A24 Konservering
155 Bleck   Koppar Präglat 20,2 1 1 A24 Konservering
156 Kakel Rumpkakel  Lergods Formpressat 345,1 5 14 A24 
157 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 73,7 2 3 A24   
158 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 14,4 2 2 A24   
159 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 8,1 1 1 A24   
160 Fat  Buk Yngre rödgods Drejat 48,8 2 4 A24   
161 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 58,4 1 5 A24   
162 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 60,3 1 9 A24   
163 Fat  Mynning, botten Yngre rödgods Drejat 171 1 9 A24 
164 Skål   Yngre rödgods Drejat 23 1 2 A24   
165 Skål   Yngre rödgods Drejat 44,5 1 3 A24   
166 Skål  Botten Yngre rödgods Drejat 108 1 3 A24   
167 Skål  Botten, buk Yngre rödgods Drejat 125,5 1 4 A24  
168 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 9,2 1 1 A24  
169 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 12,5 1 1 A24  
170 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 12,8 1 2 A24  
171 Skål  Buk Yngre rödgods Drejat 3,3 1 1 A24  
172 Skål  Mynning, buk Yngre rödgods Drejat 24,9 1 6 A24
173 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 5,9 1 3 A24 
174 Skål  Mynning, buk Yngre rödgods Drejat 14,9 1 2 A24
175 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 5,1 1 1 A24 
176 Trebensgryta Ben, mynning Yngre rödgods Drejat 71 1 4 A24
177 Trebensgryta Mynning, botten Yngre rödgods Drejat 59,8 1 5 A24
   ben
178 Trebensgryta Mynning ben Yngre rödgods Drejat 59,7 1 2 A24
179 Trebensgryta Buk, ben Yngre rödgods Drejat 43,8 1 2 A24
180 Trebensgryta Mynning ben Yngre rödgods Drejat 31,2 1 2 A24 
181 Kärl Förvaringskärl Botten, buk Yngre rödgods Drejat 64,9 1 8 A24 
182 Kärl Förvaringskärl Buk Yngre rödgods Drejat 95,1 1 9 A24 
183 Kärl Förvaringskärl Mynning Yngre rödgods Drejat 38,6 2 2 A24 
184 Kärl Förvaringskärl Mynning, öra Yngre rödgods Drejat 23,3 1 2 A24 
185 Kärl Förvaringskärl Mynning Yngre rödgods Drejat 10,2 2 2 A24 
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186 Kärl Förvaringskärl  Yngre rödgods Drejat 16,5 4 4 A24 
187 Kärl Förvaringskärl Botten, mynning Yngre rödgods Drejat 115 1 6 A24 
188 Krus  Buk Stengods Drejat 2,2 1 1 A24 
189 Fat   Majolika Drejat 3,6 1 1 A24 
190 Fat  Botten Majolika Drejat 20,1 1 1 A24 
191 Fat   Fajans Drejat 1,8 1 1 A24 
192 Kärl   Fajans Drejat 9 1 3 A24 
193 Skål  Botten mynning Fajans Drejat 18 1 4 A24 
194 Bränd lera   Bränd lera Bränt 93 1 1 A21 
195	 Sten	 Glimmerskiffer		 Sten	 	 177,3	 1	 2	 A21	
196 Slagg   Slagg  1800 7 7 A21 
197 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 4,8 1 1 A26 
198 Spik   Järn Smitt 15,1 1 1 A26 
199 Föremål?   Järn Smitt 22,1 1 1 A26 
200 Fat   Majolika Drejat 13,8 2 2 A26 
201 Fat  Brätte Yngre rödgods Drejat 31,5 1 1 A26 
202 Spik   Järn Smitt 71 8 11 A36 
203 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 28,2 3 5 A36 
204 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 5 1 1 A36 
205 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 7,1 1 1 A36 
206 Bägare Remmare Botten Glas Blåst 3,1 1 1 A36 
207 Flaska   Glas Blåst 3,2 1 1 A36 
208 Fönsterglas   Glas Blåst 18,5 5 10 A36 
209 Kärl   Stengods Drejat 5,6 2 2 A36 
210 Fat   Majolika Drejat 3,2 2 2 A36 
211 Bränd lera   Bränd lera Bränt 47,8 1 1 A36 
212 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 61,2 1 5 A36 
213 Skål  Mynning, buk Yngre rödgods Drejat 10,8 1 2 A36 
214 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 16,7 1 1 A36 
215 Skål   Yngre rödgods Drejat 47,7 1 4 A36 
216 Skål   Yngre rödgods Drejat 4,8 1 1 A36 
217 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 12,1 1 1 A36 
218 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 4,9 1 3 A36 
219 Skål  Mynning, botten Yngre rödgods Drejat 95,2 1 3 A36 
220 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 14,1 1 1 A36 
221 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 7,4 1 1 A36 
222 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 4,1 1 1 A36 
223 Kärl   Yngre rödgods Drejat 12,2 1 1 A36 
224 Kokkärl  Skaft, buk Yngre rödgods Drejat 41,7 1 2 A36 
225 Kokkärl  Mynning , botten Yngre rödgods Drejat 52,4 3 5 A36 
226 Kokkärl  Buk Yngre rödgods Drejat 23,5 1 2 A36 
227 Kokkärl  Buk Yngre rödgods Drejat 17,3 1 2 A36 
228 Kokkärl  Mynning, botten Yngre rödgods Drejat 54,5 1 8 A36 
229 Kärl Förvaringskärl Mynning Yngre rödgods Drejat 52,9 1 1 A36 
230 Fat  Mynning, botten Yngre rödgods Drejat 86,7 1 2 A36 
231 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 49,6 1 1 A36 
232 Fat   Yngre rödgods Drejat 14,1 1 2 A36 
233 Fat   Yngre rödgods Drejat 16,8 1 2 A36 
234 Fat   Yngre rödgods Drejat 15,6 1 1 A36 
235 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 19,7 1 1 A36 
236 Fat   Yngre rödgods Drejat 17,5 1 2 A36 
237 Fat   Yngre rödgods Drejat 7,3 1 2 A36 
238 Fat   Yngre rödgods Drejat 13,3 1  A36 
239 Fat  Brätte Yngre rödgods Drejat 41,3 1 4 A36 
240 Nål   Ben  0,1 1 1 A36   
241 Föremål?   CU-leg  19,2 1 1 A36 Konservering
242 Föremål?   Järn Smitt 185,9 1 1 A36 Röntgen
243 Föremål?   Järn Smitt 30,4 1 1 A36 Röntgen
244 Föremål?   Järn Smitt 6 1 1 A36 Röntgen
245 Föremål?   Järn Smitt 22,3 1 1 A36 Kasserat
246 Gångjärn   Järn Smitt 166,6 1 1 A36 Kasserat
247 Hästsko   Järn Smitt 78,2 1 1 A36 Kasserat
248 Spik   Järn Smitt 151,1 6 6 A36 Kasserat
249 Pinne Mortel?  Trä Bearbetat 10,9 1 1 A36 Kasserat
250 Fönsterglas   Glas Blåst 0,9 1 1 A37   
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251 Spik   Järn Smitt 12,9 1 1 A37   
252 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 2,1 1 1 A37   
253 Krus   Stengods Drejat 4,5 2 2 A37   
254 Skål   Yngre rödgods Drejat 3,4 1 1 A37 
255 Kokkärl  Mynning Yngre rödgods Drejat 83,2 3 4 A37 
256 Fat  Mynning, brätte Yngre rödgods Drejat 40,3 1 1 A37 
257 Kärl Förvaringskärl Mynning, botten Yngre rödgods Drejat 86,2 2 2 A37 Röntgen
258 Mynt   Hel CU-leg Präglat 10,2 1 1 A38 Konservering
259 Syl/dorn   Järn Smitt 35,5 1 1 A38 
260 Hästsko   Järn Smitt 83,7 1 1 A38 Röntgen
261 Spik   Järn Smitt 66,7 5 9 A38 Kasserat
262 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 5,7 1 1 A38 
263 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 7,6 2 3 A38 
264 Kärl   Yngre rödgods Drejat 65,2 3 6 A38 
265 Kärl  Botten Yngre rödgods Drejat 56,2 2 5 A38 
266 Skål   Yngre rödgods Drejat 4,1 1 1 A38 
267 Kärl   Yngre rödgods Drejat 53,9 1 8 A38 
268 Kärl   Yngre rödgods Drejat 57,5 1 3 A38 
269 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 14,2 1 1 A38 
270 Fat  Brätte Yngre rödgods Drejat 50,1 1 1 A38 
271 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 17,9 1 2 A38 
272 Fat  Botten Yngre rödgods Drejat 21,3 1 2 A38 
273 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 10,6 1 1 A38 
274 Fat   Yngre rödgods Drejat 48,4 1 2 A38 
275 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 30,4 1 2 A38 
276 Kakel Rumpkakel  Lergods Formpressat 67,2 1 2 A38 
277 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 81,7 1 4 A52 
278 Slagg   Slagg  169,5 2 2 A52 
279 Spik   Järn Smitt 10,2 1 1 A54 
280 Trebensgryta Ben Yngre rödgods Drejat 54,4 1 2 A54 
281 Bryne   Glimmer Slipat 87,7 1 1 A55 
282 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 70,4 1 3 A56 
283 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 19,4 1 1 A56 
284 Skål  Buk Majolika Drejat 23,7 1 1 A56 
285 Bleck?   Koppar  37,2 1 9 A56 Konservering
286 Smälta   CU-leg  84,5 5 5 A56 
287 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 8,6 1 1 A56 
288 Slagg   Slagg  250 2 2 A64 
289 Kniv   Järn Smitt 37,3 1 4 A64 
290 Spik   Järn Smitt 8,8 1 1 A64 
291	 Flaska	 Schatullflaska	 	 Glas	 Blåst	 9,7	 1	 1	 A64	
292 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 5,7 2 3 A64 
293 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 4 1 1 A64 
294 Fat  Botten, mynning Fajans Drejat 9,2 2 3 A64 
295 Kakel Rumpkakel Hörn Lergods Formpressat 27,7 1 1 A64 
296 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 59,6 1 2 A64 
297 Trebensgryta Skaft, ben Yngre rödgods Drejat 76,9 2 4 A64 
   botten
298 Kokkärl   Yngre rödgods Drejat 24,3 1 3 A65 
299 Kokkärl  Mynning Yngre rödgods Drejat 19,7 1 1 A65 
300 Kärl   Yngre rödgods Drejat 38,6 2 3 A65 
301 Kokkärl  Skaft, buk Yngre rödgods Drejat 135,4 1 4 A65 
302 Kakel Rumpkakel  Lergods Formpressat 841,2 7 17 A65 
303 Fat  Botten, mynning Yngre rödgods Drejat 113,7 4 4 A65 
304 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 27,1 1 1 A65
305 Bägare  Botten Yngre rödgods Drejat 39,9 1 1 A65
306 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 16,1 1 1 A65
307 Kärl   Yngre rödgods Drejat 20,6 2 2 A65
308 Kärl   Fajans Drejat 11 1 2 A65 
309 Kärl   Majolika Drejat 9,5 1 1 A65 
310 Fat  Botten Majolika Drejat 61,3 2 2 A65 
311 Kärl   Fajans Drejat 3 1 1 A65 
312 Kärl  Öra? Fajans Drejat 3,2 1 1 A65 
313 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 4,1 1 1 A65 
314 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 13,7 3 4 A67 
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315 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 5,1 1 1 A67 
316 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 4,80 1 1 A67 
317 Vinglas Venetianskt Botten Glas Blåst 12,3 1 1 A67 
318	 Flaska	 Schatullflaska	 	 Glas	 Blåst	 4	 1	 1	 A67	
319 Fönsterglas   Glas Blåst 13 1 2 A67
320 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 29,6 1 2 A67
321 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 103,9 1 3 A67
322 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 71,6 1 1 A67
323 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 64,5 1 1 A67
324 Skål  Öra Yngre rödgods Drejat 19,4 1 1 A67
325 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 21,5 1 1 A67
326 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 8,2 1 1 A67
327 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 10,6 1 1 A67
328 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 17,2 1 2 A67
329 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 12,6 1 1 A67
330 Fat   Yngre rödgods Drejat 11,1 1 1 A67
331 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 54,4 2 2 A67
332 Fat   Yngre rödgods Drejat 28 1 3 A67
333 Trebensgryta Botten, skaft Yngre rödgods Drejat 241,4 2 5 A67
   ben
334 Fat  Botten Yngre rödgods Drejat 125,5 1 2 A67
335 Kärl  Mynning Yngre rödgods Drejat 11,8 1 1 A67
336 Krus  Mynning Stengods Drejat 13 1 1 A67
337 Fat  Mynning Fajans Drejat 3,6 1 1 A67
338 Skål   Fajans Drejat 3 1 1 A67
339 Kakel   Lergods Formpressat 83,2 1 1 A67
340 Kakel   Lergods Formpressat 624 4 24 A67
341 Bränd lera   Bränd lera Bränd 196,7 4 4 A67 Kasserat
342 Hästsko   Järn Smitt 165,2 1 1 A65 Kasserat
343 Slagg   Slagg  601 2 2 A65 Kasserat
344 Spik   Järn Smitt 78 3 4 A64 Kasserat
345 Märla   Järn Smitt 158 1 1 A67 Kasserat
346 Gångjärn   Järn Smitt 254 1 1 A67 Konservering
347 Fragment   Järn Smitt 98 1 1 A67 Röntgen
348 Dörrkläpp   Järn Smitt 466 1 2 A67 Konservering
349 Fat   Yngre rödgods Drejat 12,9 1 2 A86
350 Fat   Yngre rödgods Drejat 193,3 1 3 A86
351 Fat   Yngre rödgods Drejat 47,5 1 2 A86
352 Fat   Yngre rödgods Drejat 46,1 6 7 A86
353 Trebensgryta Skaft Yngre rödgods Drejat 67 1 2 A86
354 Kokkärl  Skaft, ben Yngre rödgods Drejat 120,5 1 2 A86
355 Kokkärl   Yngre rödgods Drejat 8,1 1 2 A86
356 Krus   Stengods Drejat 6,9 2 2 A86
357 Fat  Botten Majolika Drejat 152,8 2 2 A86
358 Kärl  Öra Vitgods Drejat 1,9 1 2 A86
359 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 6,3 1 1 A86
360 Pipa Kritpipa Huvud Piplera Gjutet 1,4 1 1 A86
361 Bägare Passglas  Glas Blåst 4,3 3 3 A86 
362	 Flaska	 Schatullflaska	 	 Glas	 Blåst	 8,2	 1	 1	 A86	
363 Fönsterglas   Glas Blåst 45,7 5 14 A86
364 Mynt   CU-leg Präglat 6,3 1 1 A86 Röntgen
365 Fingerborg   CU-leg Smitt 7,8 1 1 A86 Konservering
366 Smälta   CU-leg  85,9 1 1 A86
367 Spik   Järn Smitt 27,9 2 2 A86
368 Fragment   Järn Smitt 56 1 1 A88 Röntgen
369 Fragment   Järn Smitt 208,1 1 1 A88 Röntgen
370 Hasp   Järn Smitt 123 1 1 A88
371 Märla   Järn Smitt 184,5 1 1 A88
372 Spik   Järn Smitt 78,4 3 4 A88
373 Krus   Stengods Drejat 3,6 1 1 A88
374 Kärl  Mynning Stengods Drejat 18 1 1 A88
375 Kärl   Majolika Drejat 5,9 1 1 A88
376 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 29,4 1 3 A88
377 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 9,1 1 1 A88
378 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 63,8 1 1 A88



121

379 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 26,3 1 1 A88
380 Skål  Mynning, öra Yngre rödgods Drejat 113,4 1 3 A88
381 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 31,6 2 2 A88
382 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 14,7 1 1 A88
383 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 4,1 1 1 A88
384 Skål  Mynning Yngre rödgods Drejat 5,3 1 1 A88
385 Fat  Botten, buk Yngre rödgods Drejat 363,4 1 3 A88
386 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 92,5 1 4 A88
387 Fat   Yngre rödgods Drejat 60,1 1 4 A88
388 Kärl  Mynning Yngre rödgods Drejat 5 1 1 A88
389 Kärl  Öra Yngre rödgods Drejat 26,5 1 1 A88
390 Kärl  Mynning Yngre rödgods Drejat 8,3 1 1 A88
391 Kärl   Yngre rödgods Drejat 6,7 1 1 A8
392 Kärl  Mynning Yngre rödgods Drejat 13,4 1 1 A88
393 Bägare   Yngre rödgods Drejat 6 1 1 A88
394 Kokkärl  Mynning Yngre rödgods Drejat 31,7 1 1 A88
395 Trebensgryta Mynning, ben Yngre rödgods Drejat 122,3 1 2 A88
396 Bägare Humpen  Glas Blåst 0,8 1 1 A88 
397 Bägare Passglas Mynning Glas Blåst 3,4 1 2 A88 
398 Bägare Passglas  Glas Blåst 2,7 1 2 A88 
399 Fönsterglas   Glas Blåst 50 1 6 A88 
400 Slagg   Slagg  295 13 13 A88
401 Bränd lera   Bränd lera Bränd 10 1 1 A88
402 Tand Björntand?  Tand Bearbetat 3,8 1 1 A89
403 Bägare Humpen Mynning Glas Blåst 11,7 1 2 A89
404 Fönsterglas   Glas Blåst 14,2 2 3 A89
405 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 5,3 1 1 A89
406 Pipa Kritpipa Huvud Piplera Gjutet 6,4 2 2 A89
407 Skål  Mynning, öra Yngre rödgods Drejat 68,1 1 1 A89
408 Kokkärl Trefotsgryta Botten, skaft Yngre rödgods Drejat 74,4 2 4 A89
409 Kniv   Järn Smitt 101,7 1 1 A89 Röntgen
410 Hake Timmerhake  Järn Smitt 101,4 1 1 A89
411 Spik   Järn Smitt 24,8 1 1 A89
412 Kokkärl   Yngre rödgods Drejat 23,8 2 2 A95
413 Skål   Yngre rödgods Drejat 2,7 1 1 A95
414 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 7 1 1 A95
415 Bägare  Botten Yngre rödgods Drejat 28,2 1 3 A95
416 Spik   Järn Smitt 19,8 1 1 A95
417 Fragment   Järn Smitt 234 1 1 A95 Konservering
418 Kärl  Mynning Yngre rödgods Drejat 146,4 1 6 A97
419 Kärl  Mynning Yngre rödgods Drejat 10,5 1 1 A97
420 Kärl  Mynning Yngre rödgods Drejat 11,7 1 1 A97
421 Kärl  Mynning Yngre rödgods Drejat 38,4 1 2 A97
422 Kokkärl   Yngre rödgods Drejat 21,4 1 2 A97
423 Fat   Yngre rödgods Drejat 18 1 3 A97
424 Fat   Yngre rödgods Drejat 29,4 1 1 A97 
425 Fat   Yngre rödgods Drejat 19,9 1 2 A97
426 Fönsterglas   Glas Blåst 7,1 2 3 A97
427 Spik   Järn Smitt 29,7 1 1 A97
428 Föremål   Järn Smitt 41,7 1 1 A97
429 Hästsko   Järn Smitt 74 1 1 A97
430 Smälta   CU-leg  38,4 1 1 A97
431 Föremål?   CU-leg  88 1 1 A97 Konservering
432 Kokkärl   Yngre rödgods Drejat 26 1 3 A100 
433 Fat   Yngre rödgods Drejat 5,6 1 2 A100
434 Bleck   CU-leg Smitt 3 1 1 A100
435 Smälta   CU-leg  56 1 1 A100
436 Textil   Textil Skuret 2,8 1 1 A110, L2
437 Fat  Mynning Yngre rödgods Drejat 51 1 2 A110, L2
438 Kokkärl  Botten Yngre rödgods Drejat 22,4 1 2 A110, L2
439 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 5,6 1 1 A110, L2
440 Pipa Kritpipa Skaft Piplera Gjutet 5,2 1 1 A110, L2
441 Fönsterglas   Glas Blåst 4 1 1 A110, L2 
442 Hake Timmerhake  Järn Smitt 166,6 1 1 A110
443 Kvarnsten   Sten Hugget  1 1 A89
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Undersökning av arkeologiska kulturlämningar med makroskopisk analys 
 

 2 

Abstract 
 
The purpose of this laboration is to determine what kind of cultural environment has taken 
place on a site in Falun in the 18th century. The building plot is very small and is based in a 
crowded block called Westen Falun. The building plot itself is therefor called West Falun 8. It 
is located on one of the oldest state-of-the-art warehouses in Falun and is very well preserved. 
According to archaeological investigations, the place has been inhabited by various craftsmen 
over time, for example a clerk. In 1761 Falun suffered a fire and noone is sure if Western 
Falun 8 was hit. By means of soil samples and macroscopic analysis, one can obtain a relative 
true interpretation of what actually happened on the site and the question reads: what 
happened at the place Västra Falun 8 in the 18th century? A divorced question is about a 
black stock of charcoal floating around the site x1. Is it a form of cultural heritage? Can the 
place be an old blacksmith? In the results it can be seen that soil samples x1 are clearly 
affected by the high temperature, either a fire, a forge or a kitchen. Soil sample x2, on the 
other hand, must have been used for horticulture or livestock. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med denna laboration är att bestämma vilken typ av kulturmiljö som utspelat sig på en 
tomt i Falun under på 1700-talet. Tomten är liten och befinner sig i ett trångt kvarter som 
kallas Västra Falun och därför benämns den specifika tomten som Västra Falun 8. Den 
befinner på en av de äldsta stadshuslagren i Falun och är mycket väl bevarad. Enligt 
arkeologiska förundersökningar har platsen bebotts av olika hantverkare genom tiden, till 
exempel en klensmed. År 1761 drabbades Falun av en brand och man vet inte säkert om just 
Västra Falun 8 också blev drabbat. Med hjälp av jordprover och makroskopisk analys 
kommer man kunna få fram till en relativ sann tolkning av vad som egentligen hände på 
platsen och frågeställningen lyder: vad representerar jordproverna och vilka slutsatser kan 
man dra angående vad som hände på Västra Falun 8 under 1700-talet? En avskild 
frågeställning är om ett svart kollager som överskuggar runt platsen 𝑥𝑥𝑥𝑥1. Är det en form av 
kulturlager? Kan platsen vara en gammal smedja? I resultaten kan man se att jordprov x1 är 
tydligt påverkad av höga temperaturer, antingen rör det sig om en brand, en smedja eller ett 
kök. Jordprov x2, däremot, bör ha använts till trädgårdsodling eller boskapsdjur. 
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Inledning 
 
Fokus Västra Falun 8 
 
På kvarteret där den arkeologiska undersökningen ska inträffa kallas för Västra Falun och 
omfattar olika tomter som tidigare har bebotts av olika slags typer av hantverkare. Kvarteret 
gränsar till gatorna Stigaregatan, Myntgatan, Engelbrektsgatan och Gruvgatan i Falun och har 
sedan 1960 använts som bilparkering. Eftersom kvarteret ligger i det historiskt viktiga 
området Falun 68:1, där de äldsta stadslagren befinner sig, är detta en intressant plats. År 
1761 var det en stadsbrand i de norra och centrala delarna av Falun och ingen vet säkert om 
detta kvarter blev drabbat. Efter bränderna ritades en karta med bokförda uppgifter över 
platser som blev utsatta, bland annat är byggnad 8 kartlagt och bokfört, vilket skulle kunna 
tyda på brand. Samtidigt finns det inga uppgifter söder om byggnad 8 vilket kan tyda på att 
den inte brunnit. Enligt uppgifter levde fyra handelsmän, två rådmän, en konstnär, en 
klensmed och en snickare på kvarteret. I de arkeologiska förundersökningarna som skett tyder 
det på att kvarteret varit bebyggt från och med senmedeltiden och att man hittat husgrunder 
till och med från 1646. I den norra delen av Västra Falun 8, vid en specifik tomt i kvarteret, 
har man både hittat en jordkällare som mäter ca två meter vilken dateras till ca 1700–1800-tal 
samt en spismur. I den nordöstra delen av Västra Falun 8 har man funnit husgrunder från 
1600–1800-tal, en latringrop och en dyngbinge.  
 

 
Figur 1: Västra Falun 8 syns på kartan 
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Teori 
 

Stadskulturlager 
 
I tätbebyggda orter byggs ofta de nya städerna upp ovanpå områdets tidigare, äldre städer. 
Fornlämningar som till exempel byggnader, gator och borttappade föremål blir därför kvar i 
jorden och bildar stadskulturlager. Dessutom finns det geologiska lämningar som till exempel 
frön och frukter som kan förklara vad man har brukat jorden till vid platsen. Eftersom 
städernas invånare under medeltiden var bönder, brukar man tala om en urbaniserad 
trädgårdsodling, en typ av miljö som har sin egna nisch inom geologin. I många städer 
brukade odlingen ske på bakgården och växterna användes till självförsörjning och i 
medicinskt syfte. På de tomter som inte hade utrymme för odling kan man istället hitta spår av 
frön, frukter eller andra material i latrinavfallen. På så sätt kan man också få en inblick i vad 
som åts. Å ena sidan är stadskulturlagren ofta svåra att tyda eftersom man inte vet vilka lager 
som är städade, det vill säga borttagna. Å andra sidan finns det gamla dokument om stora 
städers historia som kan hjälpa en att skapa en tolkning samt nya tekniker som kan hjälpa en 
att datera miljön, till exempel makroskopisk analys eller C14-metoden. Därför kombinerar 
man ofta arkeologi med andra typer av verksamheter såsom geologi och biologi.  
 

Makroskopisk analys 
 
En makroskopisk analys är en arbetsmetod som går ut på att man undersöker den geologiska 
miljön i ett område. Genom flottering och våtskiktning är det möjligt. Om man tror att det 
funnits en smed verksam vid platsen kan man till exempel hitta smidesloppor i den 
makroskopiska analysen. Smidesloppor är en gasfylld kula av järn som är 1 mm eller mindre 
och som skapas när järnet bankas och gnistor spridits i form av glödskal. Däremot om det 
skulle finnas djurhår betyder det till exempel att man garvat skinn eller haft boskapsdjur på 
platsen. Eftersom den makroskopiska analysen främst baserar sig på fröer (i detta fall) som 
ska identifieras måste en del litteratur kompletteras under analysen.  
 

Syfte och frågeställning 
 
Syftet med laborationen är att undersöka vilka typer av verksamheter, aktiviteter och 
kulturmiljöer som speglas i jordprover som tas runt tomt Västra Falun 8 i ett schaktlager som 
är daterat 1700-tal. Frågeställningen blir därför: 

• Vad representerar jordproverna och vilka slutsatser kan man dra angående vad som 
hände på Västra Falun 8 under 1700-talet?  

• En avskild frågeställning är om ett svart kollager som befinner sig runt en speciell 
plats. Är det en form av kulturlager? Kan platsen vara en gammal smedja? 

Metod 
 

Provtagning 
 
Material 
 

• Skyddsutrustning (skor, jacka, byxor, hjälm) 
• Spade 
• Metalldetektor 
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• Plastpåsar 
 

Utförande 
 
Under den arkeologiska provtagningen studerades först platsen och sedan grävdes 
tillsammans med några arkeologer från Dalarnas museum. Flera stora fynd hittades men inget 
var intressant för den makroskopiska analysen. Till sist plockades 2,9 liter jord ur ett kollager, 
𝑥𝑥𝑥𝑥1, och sedan 1,8 liter jord från ett kulturlager, 𝑥𝑥𝑥𝑥2. 

 
Figur 2: På bilden kan man se olika schakt från olika tider av stadskulturlager. Det lager som 
proverna togs ifrån är det som syns längst ner i bilden och är det lager som är från 1700-talet. 
Man ser även att det finns en del kol i den miljön. 
 

Makroskopisk analys 
 
Material: 
 

- Hink 
- Filter: 2 mm, 1 mm och 0,5 mm 
- Mikroskop 

 
 

Utförande 
 
En tredjedel från x1-påsen hälldes över i en stor hink som placerades på diskbänken för att 
förberedas inför flottering och våtskiktning. Först studerades materialet för att få en 
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övergripande bild av det stora materialet som fanns i proverna. Sedan fylldes hinken med 
vatten och med hjälp av händerna blandades innehållet runt så att det mindre, intressanta 
materialet, bland annat fröerna, flöt upp till ytan och resten ner på botten. Sedan hälldes det 
översta skiktet i hinken, det vill säga fröerna och annat smått material, ner över en stapel av 
tre olika stora filter i storleksordning. Det översta filtret hade avstånd på 2 mm, det andra 1 
mm och det längst ner på 0,5 mm. Således delades olika stora material upp. Därefter sköljdes 
materialet för att filtrera ytterligare. Detta repeterades för resterande i påsen samt för prov x2. 
En andel av materialet lades sedan under mikroskopet för ett identifieras med hjälp av 
litteratur. En förstoring på 10 gånger användes för att leta runt och ta sig fram i mikroskopet 
och en förstoring på upp till 63 gånger användes för att bestämma materialet. Alla fröer 
räknades och antecknades. 
 

 
 

Figur 3: Illustration flottering 

Resultat 
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Figur 4: I tabellen framgår antalet fröer. De saker som inte kan kvantifieras, som till exempel 
mossa, uttrycks istället i stjärnor ”*” där tre stjärnor symboliserar att mossan dominerat provet 
och en stjärna symboliserar att det fanns lite mossa i provet.  
 
I analysen såg man också att x2 var daggmaskpåverkad, och att mycket slagg och kulor 
förekom i jordproverna. Dessutom fanns en del latrin i provet. I x1 var de flesta fröerna 
förkolnade. 
 

Fröer: 
 

Bilder på de fröer som identifierades i mikroskopet: 
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Alfrö: 

 
Bergssyra: 

 
Blodrot: 

 
Blåmålla: 

 
Fikon: 

 

 
 

Granfrö: 

 
 
 

Krusskräppa: 
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Gräsfrö: 

 
 

Grässtjärneblomma: 

 
Hallon: 

 
 

Jordrök: 

 
 

Penningört: 

 
Rödplister: 

 
Smörblomma: 
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Svinmålla: 

 
 

Starrfrö Carex 
 

 
 

Trampört: 

 
Vitplister: 

 
Våtarv: 

 
Ängsyra: 

 
 

Våtarv: 

 
 



Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2020:6134

Undersökning av arkeologiska kulturlämningar med makroskopisk analys 
 

 12 

Ängsyra 

 
 

 
Diskussion 

 
X1 Kollager: 

 
Eftersom det finns spår av mineralsmältor och slagg med kulor i, kan det innebära att provet 
innehåller smidesloppor. Dock är det svårt att veta om området blivit påverkad av smide eller 
en annan typ av metallhantering. Eftersom andelen mineralsmältor är ganska liten kan man 
dock inte räkna med det. Istället skulle det kunna vara så att tomten blivit påverkad av en 
brand, där till exempel mineral som kalk har smält. Eftersom man kan se att många fröer är 
förkolnade kan en annan tolkning vara att platsen fungerat som ett typ av kök eller en spis, 
som faktiskt har hittats av tidigare arkeologer på platsen. Samtidigt skulle den spisen också 
kunnat användas till både matlagning och smidjehantering. Ytterligare en aspekt är att det 
förekommer hö i provet, vilket skulle kunna betyda att djur befunnit sig på plats. Å ena sidan 
förvaras hö på en separat plats, å andra sidan måste en del ha tappats på marken. Det skulle 
kunna förstärka teorin om att det skett matlagning på platsen. Eftersom provet innehåller en 
stor andel kol måste någon av dessa tolkningar vara trovärdiga.  
 

X2 Kulturlager: 
 
Troligtvis är detta en odlingsjord. Om man till exempel jämför andelen växter i prov x2 med 
x1 ser man att kulturlagret innehåller mycket mer frön, trots att volymen endast är 2/3 av 
kollagret. Eftersom det också förekom en del latrin (frön som kommer från äng- och 
betesmarkväxter från djuren) kan man anta man har använt det till gödning på området. 
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