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Inledning
Under tre veckor i september 2015 genomförde arkeologer från Dalarnas
museum en arkeologisk undersökning inom fastigheten Stigaren 1 i Falu stad
enligt Länsstyrelsen Dalarnas beslut, dnr 431-6233-2015 (figur 1).
Gamla Brandstationen AB planerar att uppföra ett flerbostadshus inom fastigheten vid den nuvarande parkeringen intill Hyttgatan (figur 2). Fastigheten
ingår i fornlämningen Falun 68:1 som består av Faluns äldre stadslager med
ursprung i medeltiden (FMIS). Fastigheten hör även till Världsarvet Falun
och riksintresset Falu stad.
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet (UO) markerat med rött inom den blå
cirkeln. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med blått. Skala 1:1000

Kunskapsbild
Brandstationen byggdes 1911 och samtidigt uppfördes en bostadskasern. Den
stod inom den tilltänkta exploateringsytan utmed Hyttgatan fram till 1972 då
den revs (Meiton 2007:6). På Skarins karta över Falun från 1886 syns ett större
stenhus samt tre mindre trähus invid Hyttgatan inom det aktuella exploateringsområdet, men strax utanför det planerade schaktet. På ett översiktsfotografi taget från Kristine kyrka 1888 syns stenhuset men också de mindre
byggnaderna invid Kristinegatan (figur 3). Husen finns även fotograferade
från år 1900, stenhuset benämns då ”Fattighuset”.
På 1628 års karta över Falun (figur 4) syns långsmala bebyggda områden
som sträcker sig i en solfjädersform från en öppen yta intill Faluån och västerut mot Hyttbäcken och fördämningen av Hyttbäcken söder om Prästtäkts
hyttor. Söder om och parallellt med Hyttbäcken går en gata som troligen
motsvarar Hyttgatan. Där, sydöst om dammen, vid Hyttgatan verkar platsen
för den aktuella undersökningen ligga. Stigaregatan söder om kvarteret hette
sedan dess anläggande i mitten av 1600-talet Falu köpmangata (Hemström
1991: 18), vilket eventuellt kan säga något om de verksamheter som bedrevs
i området. Det är dock problematiskt att placera de nutida stadsstrukturerna
på den tidiga kartan då den har stora vinkelfel. Det saknas punkter för en mer
exakt rektifiering eftersom stadsbilden grundligt har förändrats. Det går dock
att se att bebyggelsen sträcker sig upp mot den nu kulverterade Hyttbäcken
som låg väster om undersökningsområdet.
År 1641 fick Falun fulla stadsprivilegier och med anledning av detta utarbetades en stadsplan som blev färdig 1646. Den renässansinspirerade stadsplanen
6
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Figur 3. Utsikt från Kristine kyrka 1888. Till höger syns stenhuset, markerat med rött, men också de
mindre byggnaderna invid Kristinegatan. Foto: August Wahlström, Dalarnas museums arkiv.

innebar att staden skulle delas upp i rätvinkliga kvarter och gator som i stort
sett överensstämmer med dagens gatustruktur i det aktuella området (Olsson & Sundström 2012: 13-14). Ursprungligen skulle området direkt väster
om kvarteret Stigaren ägnas till kolupplag för hyttorna längs Hyttbäcken,
vilket senare revideras år 1650 då det bestäms att tomter ska utläggas även
i detta område, i första hand åt de som haft sina gårdar där sedan tidigare
(Sahlström 1961: 31).
Sommaren 1761 drabbades stora delar av centrala Falun, som i huvudsak
bestod av trähus, av två stora bränder. Den sista av bränderna ska ha startat

Figur 4. Undersökningsområdet ungefärligt markerat med en blå cirkel på Faluns äldsta karta från år
1628 (Planteboken 21b, Riksarkivet). Norr är till höger.
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Figur 5. 1761 års stadskarta visar avbrända tomter vid stadsbranden. Den är rektifierad mot dagens
fastighetskarta. Undersökningsområdet är markerat med rött. De rosa rektanglarna på kartan markera
källare. Skala 1:1 400.

strax intill det aktuella kvarteret. Området tillhörde de delar av centrala Falun
som påverkades av branden. På den karta som upprättades över de drabbade
tomterna finns inom undersökningsytan en källare i ytans norra del (figur 5).
Stigaren 1 bestod då av en större tomt, nummer 25, i söder och två mindre
tomter, nummer 26 och 27, i norr. Tomterna ligger inom området ”Fahlun å
Wästra sidan åen” märkt X på kartan. En källare fanns på tomt nummer 27
vilken under denna tid ska ha ägts av Gruvarbetare Ingel Danielson enligt
den ägarförteckning som hör till kartan. På tomt nummer 26, som ägts av
”Grufarb. And. Danielson Trönströms änka”, finns en liknande källare som
dock inte berörs av den aktuella exploateringen. På tomt nummer 25, som har
ägts av Bergsman Eric Danielsson finns inga byggnader inritade.
Kvarterets utsträckning vid 1641 års stadsplan gick från Stigaregatan i
söder. Den var tidigt en infartsväg till Falu stad från Leksands- och Stora
Tunahållet och anslöt österut till den äldre Falugatan. Efter stadsbranden
bytte gatan namn till Västgötagatan, ett namn som bestod fram till 1850-talet
(Hemström 1991: 18).

Tidigare undersökningar
Vid förundersökningen 2014 drogs fem sökschakt upp. De upptog cirka 111 m2
av den tilltänkta exploateringsytans 700 m2. Det område med äldre bevarade
lämningar som återstod innehöll flera kulturlager, en källargrund samt spår
efter äldre bebyggelse och gårdsytor. En syllstock daterades dendrokrono8
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logiskt och har troligtvis avverkats någon gång 1602–1642. Det äldsta lagret
som framkom 14C-daterades och härrör troligen från mitten av 1500-talet.
Makrofosilanalyserna som gjordes visar på en varierad djurhållning med
bland annat getter, höns, nötkreatur och häst, men även andra aktiviteter så
som tröskning, linberedning och ölbryggning. Vid förundersökningen kunde
även källargrunden till den bostadskasern som stått på platsen sedan 1911,
följas och avgränsas (Sunding 2015).
Inga arkeologiska utgrävningar har företagits i kvarteret Stigaren innan
förundersökningen 2014, men några undersökningar har gjorts i närheten. De
undersökningar som gjorts väster om kvarteret har uppvisat flera generationer
av lämningar efter hyttverksamheten vid Prästtäkts hyttor i anslutning till
Hyttbäcken, samt spår efter vattenregleringar av bäcken. Bland annat framkom en dammanläggning som uppförts omkring år 1450 (DM dnr 234/92).
Vid en schaktningsövervakning längs Yxhammargatan framkom, under de
yngre industrilämningarna, västra delen av Prästtägtshyttorna. Dateringar
från en av ugnarna visade på en användning från mitten av 1400-talet fram
till tidigast 1680-talet. Även ett troligt kolupplag hittades som daterades till
1500-1600-tal. (Hägerman & Sandberg 2008)
En schaktningsövervakning har genomförts på Stigaregatan från Hanröleden till Hyttgatan och vidare mot Gruvgatan. Vid korsningen Stigaregatan,
Hyttgatan noterades nio anläggningar i anslutning till området med bevarade
hyttkammarstugor samt en äldre vägbeläggning och en kulvert längre österut.
På sträckan mellan Gruvgatan och Stigaregatan hittades arton anläggningar
kopplade till hyttverksamheten i området. Längre söderut fanns också rester
av en vattenränna och tre kvadratiska timmerkonstruktioner, en kolbädd invid
rännan daterades till perioden 1450-1640 (Lögdqvist 2012).

Syfte
Syftet med undersökningen var att undersöka, analysera och dokumentera
de verksamheter som försiggått på platsen före 1850 och hur de organiserats
och strukturerats. De stratigrafiska förhållandena skulle undersökas och dokumenteras liksom alla anläggningar och relevanta äldre kulturlager. Bebyggelselämningar från 1600-talet och tidigare var prioriterade av länsstyrelsen
för att kunna förstå bebyggelseetableringen på platsen med efterkommande
bebyggelsefaser och deras funktioner. Undersökningen skulle speciellt belysa
hur förundersökningens lager A25, som ligger på den naturliga marken, hade
tillkommit. Den naturliga marknivån skulle dokumenteras.
De strukturella skillnaderna i marknyttjande före- och efter stadsregleringen 1641 är en viktig utgångspunkt i förståelsen av Faluns urbaniseringsprocess. Undersökningen skulle därför om möjligt påvisa hur tomtgränser
manifesterats, tomternas inre struktur samt andra uppdelningar inom området
och hur de ändrats över tid.

Metod och genomförande
Utifrån förundersökningens resultat drogs ett schakt på ca 29x4,8 meter upp
i nordväst-sydöstlig riktning. Det förlades intill den tidigare bostadskasernen
källare och ca 1 meter från brandstationens vägg. Efter avbaning schaktades
moderna bärlager och utfyllnader bort med hjälp av grävmaskin med planskopa ned till den nivå där kulturlager påträffades. Därefter rensades lager
Arkeologisk undersökning – Stigaren 1
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och konstruktioner fram för hand samt bortgrävdes med grävmaskin när så
behövdes. I fältarbetet användes en modifierad så kallad ”single context”metod för att gräva och dokumentera kulturlager och konstruktioner, vilket
går ut på att isolera spåren av enskilda händelser för att kunna bygga upp ett
händelseförlopp baserat på stratigrafiska relationer.
Metoden bygger på att utgrävningen utförs som en helhet, men eftersom
risk fanns för sättningsskador i brandstationsbyggnaden fick utgrävningens
metodik anpassas efter detta och mindre sektioner fick efter hand fyllas ut
för att stödja upp schaktkanten. Då ett flertal recenta störningar i form av
schakt för VA- och elledningar skar schaktet fick kontexterna avgränsas och
undersökas mellan dessa, varpå stödfyllnad kunde tillföras efter hand.
Dokumentationen utfördes med digital inmätning av kulturlager, konstruktioner och schaktens utbredning med hjälp av en GNSS-mottagare med
Nätverks-RTK. All inmätning gjordes i SWEREF99 TM. Även underliggande
stratigrafiska relationer dokumenterades. Konstruktioner och kulturlager kategoriserades utifrån deras materiella karaktär samt fotograferades. Samtliga
kontexter beskrevs och tolkades löpande på dokumentationsblanketter under
fältarbetet. Kontexterna gavs individuella id-nummer, A1, A2 etc.
Samtliga påträffade kontexter kunde sorteras under rubrikerna lager/fyllning, konstruktion eller nedgrävning. I det efterföljande skedet kategoriserades de olika kontexterna efter tolkad funktion och tillkomstsätt, varför de
innehåller det de gör och ser ut som de gör. Det ryms alltså ett antal underkategorier inom de tre kontexttyperna lager, konstruktion och nedgrävning.
Samtliga kulturlager tolkades utifrån en utarbetad kulturlagertypologi vilket
innebär en indelning i ett antal lagertyper som dels utgår från depositionstypen, det vill säga om lagret är primärt, sekundärt eller tertiärt deponerat och
dels en tolkning av funktion (Tagesson 2003:31).

Faser och Kontextgrupper
Metodiken som användes vid undersökningen av Stigaren 1 var en modifierad
single context metod vilket kortfattad innebär att samtliga kontexter undersöktes för sig i omvänd stratigrafisk ordning. Med kontexter avses i detta fall ”stratigrafiskt urskiljbara och kulturhistoriskt meningsbärande enheter” (Stibéus
& Tagesson 2007:17 se även i Tagesson & Nordström 2012:19). Indelningen
baseras på olika kontextgruppers samtidighet och utgår från en strukturell
förändring av bebyggelsen, exempelvis nya hus eller en ny gårdsyta. Fasens
utsträckning i tid behandlas som en period bestående av konstruktion med
efterföljande brukning och som sträcker sig fram till nästkommande fas (se
även Tagesson 2014.) Undersökningsområdet var kraftigt påverkat av sentida
störningar, vilket hade lett till att visa områden var isolerade. På grund av att
områdena låg isolerade och inte hade någon fysisk koppling till varandra, har
de tolkats var för sig. Dock har ambitionen varit att försöka underlätta och
förenkla förståelsen av undersökningsresultaten. Avsnittet Undersökningsresultat innehåller en detaljerad fasindelning över varje område. I avsnittet
Tolkning och diskussion har områdenas faser och kontextgrupper delats in i en
mer schematisk fasindelning för att få en övergripande uppfattning över tid.
Inom undersökningsområdet 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-,
10
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Figur 6. Utdrag ur fastighetskartan med de fyra områdena markerade, de äldsta markhorisonterna
A100 med grått och A1000 med brunt, timmerkistorna och trägolv A80. Betonggrunden markerad med
ljusgrått. De gröna trianglarna visar var de aktuella höjderna mättes in. Skala 1:250.

•
•
•
•
•

golv- eller gatulager.
Ombyggnation (komplettering), omfattar tillkomsten av nya byggnader
och/eller gårdsytor, men där den tidigare fasens bebyggelse lever vidare.
Brukning.
Ödeläggelse/destruktion, omfattar en förstörelse av tidigare bebyggelsefas.
Förnyelse (konstruktion), omfattar ny bebyggelse och/eller gårdsyta, som
omfattar en nybyggnation gentemot äldre faser.
Yngre lämningar, omfattar lämningar som tolkas vara yngre än 1850.

Undersökningsresultat
Undersökningsområde
Schaktet var cirka 29 meter lång och 4,8 meter brett och löpte i nordvästsydostlig riktning. Det tangerade tre av förundersökningens schakt, S2,
S3 och S4, där äldre lämningar framkommit. Efter avbaningen av asfalten
var hela ytan överlagrad av ett bärlager A1, därunder raseringsmassor A2,
troligen härrörande från bostadskasernen som stått på källargrunden, och
därefter ett utfyllnadslager av slagg som även det täckte hela ytan. Troligtvis
hör slagglagret till anläggningsfasen av huset med betongkällaren, eller en
tidigare nyetablering på platsen. De övre lagren kommer inte att beskrivas
Arkeologisk undersökning – Stigaren 1
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Figur 7. Delområde 1-3, de bevarade kulturlagren är framrensade. Lodfoto: Jimmy Axelsson Karlqvist.

närmare då de bedöms vara av sen tillkomst och av låg prioritet för den
aktuella undersökningen. Det fanns flera sentida störningar inom undersökningsområdet. Dessa tömdes på omrört material. Då återstod fyra områden
med bevarade äldre kulturlager och anläggningar (figur 6 och 7). Kontexter
och kontextgrupper beskrivs närmare i bilaga 1.
Schaktet grävdes ned till den naturliga avsatta silten/leran för att synliggöra
den naturliga topografin på platsen innan bebyggelseetableringen. I botten på
schaktet fanns en beige till grå lera som är ett naturligt avsatt lager och ovan
detta ett kolsvart lager innehållandes mycket organiskt material. Den naturliga marknivån sluttade
kraftigt åt nordväst med
en höjdskillnad på omkring 2,5 meter på en
20 meter lång sträcka
(figur 6). I nordvästra
delen låg den naturliga
markhöjden på 110,80
m.ö.h. Sluttningen var
dock som skarpast ca
19–22 meter från den
nordvästra schaktväggen. Där låg den naturliga markhöjden på
112,2 m.ö.h. för att seKontexter
dan plana ut. Bebyggelseetableringen har
A80
föregåtts av utjämnande
åtgärder i form av flera
A85
slaggfyllda timmerkisA81
tor A90–91. Längst åt
A84
sydost steg den naturliga nivån åter och utiA82
från förundersökningA83
ens inmätningar låg den
0
1
2 Meter
naturliga markhöjden
A1000
på 112,9 m.ö.h.

¯

Figur 8. Område 1, fas 1:1, bebyggelseetablering runt sekelskiftet
1600, KG1000 och KG1001. Skala 1:100.
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Område 1
Fas 1:1 Tomt- och bebyggelseetablering i slutet av 1500- början av 1600-talet

Till den äldsta fasen räknas KG1000 med marklager A1000 vilken låg ovan den
naturliga leran, och har sannolikt varit den äldsta markhorisonten (figur 8).
Tillsamman med A100 diskuteras båda dessa lager mer ingående i avsnittet
”Lager A25”. Under denna fas sker också en bebyggelseetablering i form anläggandet av byggnad KG1001. Byggnaden låg ovan marklager A1000 samt
konstruktionslager A83. Byggnaden bestod av reglar A82, syllsten A84, samt
ovanliggande trägolv A80 och träsyll A81 (figur 8 och 12). En stående stolpe
A85, var belägen vid nordöstra delen av byggnaden.

Fas 1:2 Brukning

Fasen innefattar brukning KG1002 av tomtens äldsta byggnad, KG1001.
Brukningen utgörs av ett golvlager A79. Byggnaden tolkas som en ekonomibyggnad/bod, där man hanterat hö och möjligtvis lin. Makrofossilanalysen
påvisade även rester från djurhår och granris. Möjligtvis är granriset spår
från att ha täckt över marken vid fuktiga och sörjiga förhållanden och under
vintern som halkskydd. Materialet har man dragit med sig när man gått in i
och ut ur i byggnaden.

Fas 1:3 Komplettering/Förnyelse

Fasen omfattar destruktion av KG1001, samt en förnyelse i form av gårdsyta
KG1003, och anläggandet av stolpar KG1004. Kontextgruppen 1003 bestod
av ett gårdslager A74, som låg ovan byggnad KG1001. Kontextgruppen 1004
bestod av två stolpar med tillhörande fyllning och nedgrävning A95, A96 och
A97 med oklar funktion och tillkomst.

¯
Kontexter
A45
A44
A43
A69
A68
A78
A72=A24 från FU
A35
A77
A34
A36
A37
A59

0

1

2 Meter

A60
A76

Figur 9. Område 1, fas 2:1, förnyelse under 1640-talet med byggnad KG1006 och gårdsyta KG1007.
Skala 1:100.
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Fas 2:1 Förnyelse under 1640-talet

Efter fas 1:3 påbörjas en förnyelse. Fasen inleds med påförandet av flera utfyllnads- och utjämningslager, A76, A73 och A70 i utjämning KG1005. Fasen
omfattar även en ny byggnad KG1006 och gårdsyta KG1007.
Byggnaden var anlagd ovan KG1003 och KG1005 och bestod av slaggsyll
A60, samt olika konstruktionslager A59, A68 och A69 (figur 9). Ovan slaggsyll
A60, låg träsyll A43, som bestod av 2–3 stockvarv samt näver mellan stockvarven. I den nordvästligaste och sydostligaste delen av byggnaden fanns
två tvärgående syllstockar, som låg i ostnordostlig-västsydvästlig riktning,
och som fortsatte in i schaktväggen. Den nordligaste syllstocken tolkas vara
yttersta delen på byggnaden, medan den södra eventuellt skulle kunna vara
en mellanvägg. Två stycken stolpar A44 och A45 tolkas höra till byggnaden.
Bägge var runda och var belägna i norra delen av byggnaden. Troligtvis
skedde denna förnyelsefas innan år 1646, då beslutet om stadsreglering togs.
Det skulle kunna förklara byggnad KG1006 indragna läge på tomten.
Gårdsyta KG1007 består av ett flertal lager som anses representera en förnyelse av gårdsytan som sker i samband med byggnad KG1006. Där fanns
bland annat en stenläggning, A35, vilken tolkas vara fortsättningen på den
stenläggning som framkom i förundersökningsschaktet, A72 och A78 (då
benämnda A22 och A24). Till dessa hör även utfyllnads- och utjämningslager
A61 och A37, samt ett sättsandslager A36. En planka A77 påträffades, vilken
eventuellt har fungerat som spont/gångbräda.

Fas 2:2 Brukning

Fasen omfattar brukning KG1007 som utgjordes av ett brukningslager A38
på stenläggning A35 och gårdslager A34. Lager A38 innehöll bland annat en
stor mängd björkfröer. Troligtvis har det inte funnits något trädbestånd av
björkar, snarare har man hanterat grenar med löv och fröer. I gårdslager A34
fanns inslag av fjädrar vilket stärker tolkningen av en gårdsyta, möjligtvis
kan ytan ha brukats som en hönsgård. Även en smidesloppa påträffades i
A34 vilket kan indikera att en smedja legat i närheten.

Fas 2:3 Destruktion

Fasen omfattar destruktion KG1009 och innefattar förstörelse av byggnad
KG1006 i fas 2:1. Brandlager A67 var beläget innanför byggnad KG1006 och
tolkas vara lämning av ett golv eller aktivitetsyta. Släcksand A58 tolkas ha
tillkommit i samband med släckning av branden. Lagret innehöll mycket
fyndmaterial, bland annat stora skärvor av keramik som till stor del var eldpåverkade.

Fas 3:1 Ombyggnation/komplettering, 1670–1700-tal

Under denna fas sker en ombyggnation KG1010 i byggnad KG1006 från fas
2:1. I samband med det sker också en komplettering av gårdsytan KG1011
(figur 10). Troligtvis sker detta i samband med att nya tomtgränser dras i fas 1:1
i område 2, för att därefter vara i bruk fram till mitten eller slutet av 1700-talet.
Ombyggnationen av byggnad KG1006 inleds med att konstruktionslager A49
och A50 förs på. Sannolikt har de tillkommit för att höja golvnivån samt stödja
upp syllen (A43 från KG1006). Ovan konstruktionslagren låg två grövre plankor/reglar och en halvstock A48 som fortsatte in i schaktväggen. Stock/planka
A64 var belägen ovan syll A43 och dåligt bevarad. Det fanns dock skillnader
i både form och utseende jämfört med den underliggande syllen. Ovan A64
låg konstruktionslager A42, vilket bestod av grovkornig beige sand med svavelgula horisonter. Lagret tolkas som ett konstruktionslager till den ovanlig14
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gande tegelkonstruktionen
A41. Tegelkonstruktionen
var rektangulär till formen
och belägen inom byggnad
KG1006 och fortsatte in i
schaktväggen. Troligtvis har
det varit ett fundament till en
spis eller eldstad.
Gårdslager A33 var brunt,
heterogent sammansatt, och
bestod av träflis samt humös silt. Även inslag av strö
fanns, den härrör troligen
från djurhållning. Lagret
var tydligast mot byggnad
KG1006 i öst, i övrigt diffust
och infiltrerat mot underliggande gårdslager KG1007.

¯
Kontexter
A48
A64
A41
A50

Område 2

A42
A49

Fas 1.1, Förnyelse 1670-talet

I mitten av schaktet fanns
två mindre områden, 2 och 3,
som var isolerade på grund
av recenta störningar. Under
de två områdena fanns en
timmerkista som delvis hade

A33

0

1

2 Meter

Betongkällare

Figur 10. Område 1, fas 3:1, ombyggnad 1670-1700-tal,
ombyggnation KG1010 och gårdsyta KG1011. Skala 1:100.

¯

A

KG2001
A92
A88
A90
A91
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A100

Figur 11. Område 2, fas 1:1 förnyelse 1670-tal, timmerkista KG2001. Skala 1:150.
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Område 2
Område 1

Figur 12. I område 1 och 2 undersöks A80. Lodfoto: Jimmy Axelsson Karlqvist.

blivit skadad av de recenta störningarna. Kontextgruppen med timmerkistor
sträckte sig även bort och in under område 4. På grund av att lämningarna
ovan timmerkistan låg isolerade och inte hade någon fysisk koppling till vare
sig varandra eller till kulturlager i nordväst och sydost, har dessa tolkats var
för sig. Dock har en trolig stratigrafisk relation gjorts med koppling till andra
faser och kontextgrupper.
Under denna fas sker en förnyelse på tomten i och med att timmerkista
KG2001 (figur 11) anläggs, därmed utvidgas också tomten. Timmerkistan låg

¯

Område 2 Fas 1.1
A12
A13
A22
A21

0

1

2 Meter

A75
A86

Figur 13. Område 2, fas 1:1, detalj, byggnad KG2004. Skala 1:50.
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Område 3
Område 4

Figur 14. I område 3 har stensyllen frilagts och i 4:an syns källarmurarna. Lodfoto:: Jimmy A Karlqvist.

ovan utfyllnadslager A100 och bestod av flera knuttimrade stockar och stolpar
A90 och A92. I och ovan låg utfyllnads- och utjämningslager A91 samt A88
som tillkommit för att stabilisera och höja marknivån.
Därefter har markplanering skett, genom att man fört på utjämningslager
A86 samt anlagt gårdslager A75. Ovan gårdslagret var byggnad KG2004
uppförd som bestod av träsyll A12, trägolv A13, konstruktionslager A21 samt
regelstenar A22 (figur 13). Makrofossilanalysen från utjämningslager A86
visade att lagret innehöll stora mängder träflis, men också mindre mängder
djurhår jämfört med andra gårdslager. Lagret innehöll även rester från mossa
som bland annat har använts som isoleringsmaterial i byggnader. Spår av
bryggeriavfall i form av humle och pors samt frö från krydd- och medicinalväxten isop påträffades också i materialet. Eventuellt är fasen samtida eller
något före fas 3:1 i område 1.

Fas 1.2, Destruktion, 1760-talet

Fasen utgörs av destruktion KG2005 vilken bland annat innefattar ödeläggelse
av byggnad KG2004 i fas 1.1 genom brandlager A9 och raseringslager A8.
Troligtvis har brandlagret tillkommit vid stadsbranden år 1761. Raseringslager
A8 var beläget direkt under slagglager A3, KG5001. Fyndmaterialet i A8 var
blandat och innehöll fajans, rödgods, kritpipor och flintgods vilket talar för
en datering mellan slutet av 1700-talet och början på 1800-talet.

Område 3
Fas 1.1, Förnyelse 1670-talet

Område 3 var beläget ca 1,5 meter nordväst om område 2. Underst låg norra
delen av timmerkistan KG2001. Fasen omfattade därefter gårdsyta KG3001
med gårdslager A87 (figur 16). Lagret bestod av bark samt näver och var
mycket kompakt. Troligtvis har lagret tillkommit för att höja marknivån och
användas som gårdsyta. Brukning KG3002 består av avfallslager A89 och
innehöll mycket förmultnat organiskt material, t.ex. hår och ben. För att få en
indikation om A86, A87 och A89 hade samma komponenter inom område 2
och 3 togs makrofossilprov. Analysen visade att innehållet i stor grad liknar
Arkeologisk undersökning – Stigaren 1
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varandra, genom att lagren
innehöll stora mängder
träflis och betydligt mindre mängder djurhår. Det
fanns dock vissa variationer, A87 innehöll stora
mängder björknäver och
A89 en stor mängd kreatursdynga. Avfallslager
A89 var koncentrerat upp
mot, samt mellan stenarna
i stenkonstruktion A14,
vilken har tolkats som
stensyll vid tomtgräns.
Lagrets placering och innehåll indikerar att man gjort
sig av med avfall invid
tomtgränsen.
Stenkonstruktion A14
KG3003 var ”L”-formad
och belägen i nordvästra
delen av undersökningsområdet. Den sydöstra
delen var kraftigt påverkad av sentida störningar,
vilket gör konstruktionen
svårtolkad. Tomtgränsen
som åsyftas är den som är
synlig på 1761 års stadskarta (LMV U9-1:1). Troligen
har stensyllen hört till en
illa bevarad byggnad. Det
kan dock inte uteslutas att
det har varit en vret eller
en stenmur som markerar
en tomtgräns.

Figur 15. Område 3 och 4 med stensyll och källarmur. Lodfoto:
Jimmy Axelsson Karlqvist

¯

Fas 1.2, Destruktion,
1760-talet?

Fasen utgörs av destruktion som innebär att gårdsyta KG3002 och byggnad/
vret/tomtgräns KG3003 i
fas 1.1 ödeläggs. Kontextgruppen består av brandlager A6 vilket innehöll
sot- och kolrester. Lagret
låg direkt under slagglager
A3 (KG5001) och tolkas
vara rester efter en brandhärjad gårdsyta. Lagret är
sannolikt samtida med A8,
KG2005 i område 2, fas 1:2.
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Kontexter
Betongkällare
A14
A89

0

1

2 Meter

A87
A90

Figur 16. Område 3, fas 1.1, förnyelse 1670-tal, gårdsyta
KG3001, brukning KG3002 och stenkonstruktion KG3003.
Skala 1:100.
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A90

¯
Kontexter
Betongkällare
A11
A56
A57
A65
A66/93
A94
A99
A101
A102
A103

0 0,5 1

2 Meter

A104
A90

Figur 17. Område 4, fas 1.1, förnyelse 1680-tal - sekelskiftet, utjämning KG4001 och källare KG4002.
Skala 1:100.

Område 4
Fas 1.1, Förnyelse 1680-talet - sekelskiftet 1700

Fasen representerar en förnyelse av tomten i och med timmerkistan KG2001
och att en källare sedan uppfördes (figur 15 och 17) Detta område ligger i
nordvästra delen av undersökningsområdet. På den historiska kartan från
år 1761 (LMV U9-1:1) finns en källare utritad i detta område och den påträffades under förundersökningen. Det äldsta spåret efter källaren utgörs av
utjämning KG4001 som består av konstruktionslager A99 och utfyllnadslager
A101, A102 samt nedgrävning A103. Källare KG4002 var uppförd på ett konstruktionslager A94. Lagret innehöll lera blandat med underliggande lager
A100 (KG2001). I lagret fanns också stenblock uppåt 0,5 meter i diameter.
Ovan lagret var flertal kontexter uppförda, bland annat källarens stenmurar
A11, tröskel A93, och trägolv A65. Den äldsta nedgången till källaren var
två trappsteg A57, A56. Dessa bestod av rektangulärt huggna stenar och var
belägna i källarens sydvästra del.

Fas 1:2 Brukning

En ny gårdsyta anläggs norr om källaren i samband med att källaren uppförs,
gårdslager A98. Fasen representerar brukning av gårdsyta KG4003.

Fas 1:3 Destruktion 1761?

I fasen sker en destruktion av källare KG4002 från fas 1.1. KG4004 består av
tre kontexter, brandlager A62 vilket hade inslag av träflis, kol och sot blandat
med sand, lera och aska som sträckte sig över hela källarens yta. Plankor och
golv A63 och A55 bestod av flera raserade och eldpåverkade oregelbundna
plankor.

Arkeologisk undersökning – Stigaren 1
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Fas 2:1 Ombyggnation/Komplettering 1860-tal

Fasen representerar en ombyggnation/komplettering av källaren på tomten,
i form av en ombyggnation KG4005.

Fas 2:2 Brukning

Fasen omfattar brukning av konstruktionerna i fas 2.1. Brukning KG4006
fanns i källare KG4002.

Fas 3:1 Ombyggnation/Komplettering

Fasen representerar en ombyggnation/komplettering av källaren på tomten,
i form av en ombyggnation KG4008.

Fas 3:2 Brukning

Fasen omfattar brukning KG4009 av konstruktionerna i fas 3.1.

Fas 5 Destruktion/yngre lämningar

Fasen består av destruktion, KG5001, av hela undersökningsområdet.

Analyser
Makrofossil analys
Totalt samlades 40 jordprover in för makrofossilanalys, för att på så sätt kunna
få en bild av hur kulturlagren användts. Dessa togs i första hand från kulturlager som bedömdes vara primär- alternativt sekundärdeponerade och på
så sätt kan återge en bild av hur platsens använts. Av de insamlade proverna
valdes senare 20 stycken ut för analys.
Dessa prover kom från de kulturlagren som bedömdes ligga in situ utefter
lagrens kontaktytor, vilket utgjort en viktig aspekt vid provtagningen i fält.
Analyserna genomfördes av Fil Dr Jens Heimdahl, arkeobotaniker vid SHMM
Arkeologerna Mitt.
Länsstyrelsen efterfrågade speciellt hur kontext A100 tillkommit och dess
funktion. Kontexten består av fyllnadsmassor av omlagrad jord från en urban/
agrar hushållsmiljö i vilken djurhållning, tröskning, ölbryggning och kålgårdsodling förekommit. Jorden har omlagrats som utfyllnad men sannolikt
tillkommit i samband med omstrukturering av bebyggelsen.
Sammanfattningsvis kan sägas att de analyserade kulturlagren hade material i sig som bedöms komma från tomtens ekonomibyggnader och gårdsytor.
Där fanns även spår efter garvning och skinnberedning. Bevaringsförhållandena inom undersökningsytan var överlag mycket goda. Det fanns till och
med fjädrar och djurhår bevarat i vissa prover.
Som tidigare nämnts kategoriserades konstruktioner och kulturlager
utefter deras materiella karaktär, samt beskrevs och tolkades löpande under fältarbetet. De benämningar på lager och konstruktioner som nämns i
bilagan kan därmed ha omtolkats under rapportarbetet när resultaten från
analyserna blivit klara. Resultaten från analyserna integreras delvis i fas och
kontextgruppsavsnitten. För vidare presentation av metod och resultat hänvisas till bilaga 2.

Osteologisk analys
Totalt samlades cirka 1,076 kilo ben från sju olika kontexter in för osteologisk
analys, alla ben som hittades togs in, både från primära, sekundära och tertiära
kulturlager. Detta för att få en uppfattning om bevarandegrad men också för
20
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att få en uppskattning av kvantiteten inom undersökningsområdet. Analysen
skulle även ge indikationer om förhållandet mellan mat- och slaktrester. Totalt
har 1,07 kg obrända och 6,2 gram brända ben analyserats av Agneta Flood
vid Arkeoosteologi.
Analysen är en basregistrering som identifierat art och benslag. Sammanfattningsvis utgör nötboskap den största andelen, sedan förekommer även får/
get. Övervägande delen av benmaterialet kommer från matavfall (67 %). Bland
de tertiära lagren var bendelarna inte särskilt fragmenterade. I de primära
kontexterna däremot var fragmenteringsgraden större. Bevaringsförhållandena för benen var överlag dålig då dessa exponerats för yttre nedbrytande
processer. För vidare presentation av metod och resultat hänvisas till Floods
rapport, bilaga 3.

Dendrokronologisk analys
Från de träkonstruktioner som påträffades sågades, i de fall det var lämpligt,
prover ut för dendrokronologisk datering. Dessa togs från de konstruktioner
som bedömdes kunna ha en äldre datering. Sammanlagt samlades 15 prover
in från 7 olika konstruktioner. Från dessa valdes sedan 13 prover ut för analys,
Av dessa kunde 9 prover dateras.
Samtliga prover saknade vankant, därmed har en årsexakt datering inte
gått att fastställa. Den äldsta dateringen hamnade mellan åren 1589 och 1599,
provet togs från byggnad KG1001 som hör till den äldsta fasen i område 1. I
samma område fanns byggnad KG1006 som troligtvis uppförts någon gång
1640–1650. Totalt sex prover togs från timmerkista KG2001. Stockarnas beräknade fällningstid samstämmer ganska väl, så de kan vara avverkade för
en gemensam konstruktion. Analysen pekar mot att timmerkistorna blev
uppförd 1673 eller möjligen något år senare. Källaren KG4002 har byggts på
med träkonstruktioner som t.ex. trappa, golv tröskel, i flera generationer. En
av dessa ombyggnationer KG4005 daterades till perioden 1850–1860. Proveniensen för flertalet prover har inte preciserats mer än att träden har vuxit i
Dalarna och kan därmed vara helt lokala, två stockar är från träd som har vuxit
i Mora-området. För analysen svarar Hans Linderson, Nationella laboratoriet
för Vedanatomi och Dendrokronologi, Lunds Universitet, rapport bilaga 4.

Fynd
Den förväntade mängden fynd överskreds i ett tidigt skede av undersökningen
varvid ett urval gjordes allteftersom. Fynden samlades in och registrerades
per kontext och har basregistrerats i museets föremålsdatabas Sofie, avseende
sakord, material, antal etc. Fyndmaterialet består av 264 fyndposter (figur 14).
Fynden som hittades är representativa för den tidigmoderna perioden. Elva
fynd har konserverats på Studio Västsvensk konservering (Phillips 2016).
Samtliga fynd redovisas i fyndlistan i bilaga 6. Fynden har delats in i grupperna byggnadsmaterial, hantverk, husgeråd och personliga tillhörigheter.
Keramikmaterialet har bearbetats av Mathias Bäck SHMM Arkeologerna och
kritpiporna har analyserats av Arne Åkerhagen, Tyresö.

Byggnadsmaterial
Till kategorin byggnadsmaterial har fynd som kan knytas till byggnader
samt dess fasta inredning förts. Fyndkategorierna är kakel, byggnadsdetaljer,
fönsterglas och tegel.

Arkeologisk undersökning – Stigaren 1
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Fyndkategorierna relativa fördelning
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Figur 18. Fynd delas ofta upp i sex huvudkategorier, varav fyra fanns representerade vid denna
undersökning, husgeråd dominerade.

Kakel
Vid undersökningen återfanns 65 kakelfragment. Totalt framkom 3 grönglaserade respektive 26 svartglaserade reliefkakel med blom- eller växtornamentik.
Resterande 36 fragmenten har registrerats som slät- eller reliefkakel.
Byggnadsdetaljer
Sammanlagt 3 fyndposter innehållande spikar och ett dörrbeslag av järn har
knutits till föremålskategorin byggnadsmaterial. Endast ett fåtal av det totala
antalet järnfragment samlades in vid undersökningen.
Fönsterglas
Fyndposter innehållande fönsterglas uppgick till 42 och har knutits till
föremålskategorin byggnadsmaterial. Endast ett fåtal av det totala antalet
fönsterglas samlades in vid undersökningen. Ingen närmare genomgång av
materialet har gjorts.
Tegel
Tegel utgör en fyndpost, en
tegelsten med kantlinje och
bågformad överdel, eventuellt
formtegel. Möjligen utskjutande dekorationsdel av vägg.
På den rundade delen finns
ristmärken efter verktyg, alternativt märken efter textil från
pressformen.

Hantverk
Antalet tillvaratagna fynd med
direkt koppling till hantverk är
få. I fält påträffades ett större
antal spillbitar av skinn samt
22

Figur 19. En eventuell plös i sämskskinn, F251. Foto:
Jimmy Axelsson Karlqvist.
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Figur 20. Tunntapp med träplugg, F255, 23 cm. Foto: Jimmy
Axelsson Karlqvist.

Figur 21. Snidat träföremål, F260, 8
cm. Foto: Jimmy Axelsson Karlqvist

skodelar och förarbeten till skor, dock gjordes ett urval redan i fält och endast
ett representativt antal samlades in. Eftersom det inte har gått att avgöra om
skodelarna och förarbetena verkligen är spill från skomakeriverksamhet har
dessa sorterats in under rubriken Personliga tillhörigheter. I kategorin hantverk
har två spillbitar från skinn sorterats in. Endast en spillbit av sämskskinn (F251)
påträffades. Biten var tunn och kan komma från en getkilling eller något annat mindre djur. Sämskskinn användes bland annat till handskar, byxor och
uniformer. Eftersom spillbiten är veckad (figur 19) kan den även varit en plös.
Den andra spillbiten kommer troligtvis från oxe och är ca 3 millimeter tjock
i torkat tillstånd (F250). Spillbitar av nyss nämnda typ var de allra vanligaste
vid undersökningen.

Husgeråd
Husgeråd avser föremål som kan kopplas till aktiviteter som rör bostadsmiljön
som matlagning, förvaring och servering. Den största fyndposten är hushållskärl och den redovisas nedan i avsnittet om keramik. Förutom keramiken kan
endast ett fåtal fynd sorteras in under husgeråd. Sex fynd, främst träföremål,
tillvaratogs; två tunnlock, F257 och 263, en kniv, F219, samt två bearbetade
träföremål, 260 och 261. Även en snidad tunntapp, F255 med träplugg påträffades (figur 20). Tunntappen påträffades i källaren KG4002 och bör senast vara
från mitten av 1800-talet. Den ena av de bearbetade träföremålen (F261) kan
möjligtvis ha fungerat som en enklare tunntapp, det andra bearbetade träföremålet (F260) var snidad med en ögla (figur 21). Fynd 260–263 påträffades i
utfyllnadslager A100. De har troligtvis tillkommit i samband med timmerkista
KG2001 anlades, därmed är de sannolikt tillverkade innan 1670-talet.

Keramik

Mathias Bäck

En översiktlig analys med kommentar har gjorts av det keramiska materialet
från undersökningen på tomten Stigaren 1. Därtemot har inga fördjupade
studier gjorts av materialet.
Material
Keramiksamlingen från undersökningen omfattar 407 skärvor till en samlad
vikt av 8412 gram. De sex identifierade godstyperna fördelar sig enligt figur
22 och 23. Andelen rödgods är i princip alltid störst vid undersökningar som
Arkeologisk undersökning – Stigaren 1
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Antal
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n=407

Figur 22. Diagram som visar den relativa fördelningen av identifierade godstyper räknat på antal
skärvor per godstyp.

berör tidigmodern tid. I den keramiska profilen från Stigaren 1 ligger dock
andelen yngre rödgods under 80 %, vilket är relativt lågt i relation till ett
större referensmaterial (jfr Bergold & Bäck 2006:93, 2009:9; Bäck 2013, fig. 207,
2014). Motsvarande andel fajans och majolika är påtagligt stor i förhållande till
genomsnittet från undersökningar av tidigmodern tid i Svealand. Som jämförelse är andelen fajans och majolika från den närliggande undersökningen
i kvarteret Västra Falun 11 mindre än 5 % (Bäck 2018).
I sammanhanget kan man också notera den begränsade mängden stengods
och totala avsaknaden av porslin. Stengods förekommer i liten mängd på de
flesta platser från tidsperioden men i kvarteret Stigaren är den mindre än

Vikt
2%
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0%
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0%
Fajans
Flintgods
Majolika
Stengods
Vitgods
Yngre rödgods

90%

n=8412

Figur 23. Diagram som visar den relativa fördelningen av identifierade godstyper räknat på vikt per
godstyp.
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Antal kärlformer yngre rödgods
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Figur 24. Diagram som visar den relativa fördelningen av kärlformer i yngre rödgods.

genomsnittet. Att porslin varken finns i Stigaren 1 eller i Västra Falun 11 är
anmärkningsvärt då denna godstyp vanligen förekommer i liten skala i miljöer
av den typ som dessa undersökningar representerar. Detta har implikationer
för diskussionen om vilka som ägt/bebott de aktuella tomterna i Falun. Stadsdelen hyste under en tidigare del av 1600-talet, ett stort antal borgare med
tyska och i mindre skala holländska namn. Frågan är varför porslinet inte når
Falun – särskilt med den befolkningssammansättningen? Denna fråga kan inte
besvaras inom ramen för den här analysen men den bör lyftas i framtiden, då
det sannolikt handlar om sociala kontaktnät, lokala/regionala modetrender
och de enskilda borgarnas intressesfärer. Generellt är förekomsten av porslin
större ju längre västerut och ju närmare Göteborg man kommer. Även i en
stad som Kalmar är andelen porslin relativt sett liten i förhållande till fajans
och majolika (Bäck 2014; Bäck, Heimdahl & Vretemark 2016).
Den relativa andelen av de sex godstyperna i materialet förändras något
om man istället jämför den per vikt än antal skärvor. Som vanligt blir andelen yngre rödgods betydligt större på bekostnad av de porösare och lättare
godsen, som framförallt fajans och majolika.
Bland kärlen finns också ett fat av serpentinsten. Detta är ett ytterst ovanligt
fynd i en stadsgårdsmiljö. En av få paralleller från denna tid finns i Skokloster, vilket säger något om i vilken typ av miljö sådana kärl kan förekomma.
Kärlet måste i sammanhanget betraktas som mycket exklusivt och visar att
ägarna eller de som bott på tomten sannolikt har en djupgående förankring i
en nordeuropeisk sfär. Ett fat som är mycket likt fatet från kvarteret Stigaren
härrör från Sachsen och dateras till andra hälften av 1600-talet (http://www.
blumkagallery.com/kunstkammer-1/). I ljuset av detta framstår fyndet av ett
kärl med tydlig anspelning till Sachsen från kvarteret Västra Falun än mer
intressant (Bäck 2016, 2018). Vi kan inte utesluta att dessa tomter ägts av
samma person, alternativt understryker det bilden av befolkningssammansättningen i denna del av Falun under 1600-talet. Vidare undersökningar i
stadsdelen kommer att vara mycket intressanta ur demografisk aspekt och
vilka kontaktytor borgarna i gruvstaden Falun hade.
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Figur 25. Diagram som visar den relativa fördelningen inhemskt och importerat gods. De blå nyanserna
är inhemskt tillverkad keramik och de gröna importgods.

Formtyper
Det finns ett tydligt samband mellan formtyper och godstyper i keramik från
tidsperioden. Fajanser och majolika finns oftast i form av fat eller tallrikar,
men ibland även som skålar och apotekskärl (albarello). Stengodsets formtyper
i de svenska miljöerna utgörs nästan uteslutande av krus, stop, flaskor och
krukor av olika slag medan vitgodsen påtagligt ofta förekommer i form av
minityrgrytor men även skålar och ibland fat. Flintgodset, när det tillvaratas
i något större mängd, uppvisar vanligen den största morfologiska spännvidden. Detta beror på att godstypen sammanfaller med servisens genombrott i
bordskulturen. Här finns allt från såssnipor till kaffekoppar och sanitetskärl.
Det yngre rödgodsets formtyper domineras vanligen av kärl som antingen kan
relateras till matlagning/matberedning eller till servering och förtäring. Figur
24 illustrerar det relativa förhållandet mellan dessa funktionella aspekter av
ett hushåll. Som framgår av diagrammet domineras det yngre rödgodsmaterialet av serverings- och bordskärl i form av fat och skålar. I många keramiksamlingar från tiden är förhållandet mellan köks- och bordskärl relativt jämn
såvida man inte undersökt en ren köksmiljö eller annan avgränsad del av ett
hus. Den aktuella undersökningen omfattar inte ett helt hushåll varför det
inte går att avgöra hur förhållandena mellan kategorierna egentligen är och
vad materialet representerar. Som det framstår här är det i alla fall en ovanligt
stor dominans av bords- och serveringskär. Vissa av faten har sannolikt även
fyllt en funktion som prydnadspjäser i hemmet.
Proveniens
Det kanske mest intressanta med materialet från kvarteret Stigaren 1 framträder när man analyserar keramikens proveniens och keramikprofilens
geografiska referenser. I figur 25 visas förhållandet mellan inhemskt (lokalt
26
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Figur 26. Exempel på yngre rödgods med sannolikt nordtyskt ursprung. Överst till vänster (F3) ett fat
med girlanddekor och hemring. Kärlet kan stratigrafiskt dateras till 1600-talet andra hälft eller 1700-talets
början. Överst till höger (F92) ett fat med sgraffitodekor i form av en häst eller hjort (liknar dock mest en
dromedar) från ett lager som stratigrafiskt kan dateras till mitten av 1600-talet vilket understryker att
det bör var ett importerat kärl. Denna typ av dekor är ytterst ovanlig i inhemskt material och dateringen
är dessutom för tidig för att kärlet skall kunna vara inhemskt. Nederst en skärva (F77) med hornmålad
dekor från ett lager som stratigrafiska dateras till efter 1760 vilket innebär att det rör sig om residualt
material. Dekor och gods talar för att det är ett importerat tyskt kärl. Foto: M. Bäck, Arkeologerna, SHMM.

11%

Holland
Tyskland

89%

n=175

Figur 27. Diagram som visar proveniensen för den importerade keramiken från kvarteret Stigaren. Från
Holland/Nederländerna kommer i första hand fajans och majolika, men enstaka kärl av rödgods kan också
ha holländskt ursprung. Stengodset är i huvudsak tillverkat i Rhenområdet medan det införda rödgodset
härrör från keramikverkstäder i norra Tyskland (Niedersachsen).
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Figur 28. Botten av ett fat (F231) av majolika, 14 cm bred skärva, sannolikt tillverkad i någon av de
majolikaproducerande städerna i Holland. Majolika bevaras ofta i denna form, ganska stora skärvor, då
den kraftiga bottenringen håller ihop skärvan. Keramiken kan dateras till 1600-talet första hälft. Foto:
M. Bäck Arkeologerna, SHMM.

och regionalt) tillverkad keramik och keramik som införts till Falun från
andra länder. Inte mindre än ca 58 % av all keramik från kvarteret Stigaren 1
är importerad och således drygt 40 % är av inhemsk produktion. Detta är
ungefärliga siffror då inga kemiska analyser har gjorts på materialet. Stengods, vitgods, fajans och majolika är alltid av främmande ursprung under
1600-talet. Från 1720-talet finns inhemsk produktion av fajans i och med att
porslinsfabriken i Rörstrand, i Stockholm, startar sin experimentverksamhet
i syfte att lösa porslinets gåta. Inhemskt flintgods börjar tillverkas i slutet av
1700-talet, men har något tidigare även införts från ursprungslandet England.
Bedömningen av vad som är lokalt/regionalt respektive importerat vad gäller det yngre rödgodset baseras på lermatrisens struktur, godsets färg, kärlen
form (mynningsprofiler, proportioner mm) och dekorens utformning. Det skall
genast påpekas att dekorstilar och motivtrender är mycket likartade i norra
Europa under stora delar av den tidigmoderna perioden även om det finns
mer eller mindre subtila skillnader över tid och i tid mellan olika geografiska
regioner (Bergold & Bäck, manuskript). Tillsammans med övriga parametrar
är det emellertid möjligt att använda även dekoren i en bedömning av proveniens (figur 25). Det mest anmärkningsvärda med det yngre rödgodset från
kvarteret Stigaren 1 är det faktum att drygt 50 % är av främmande ursprung.
Detta är en mycket hög siffra i relation till den normala bilden. Såvitt
möjligt att bedöma okulärt härrör merparten (omkring 90 %) av dessa kärl
från Tyskland (figur 26). En stor del kan säkerligen tillskrivas den omfattande produktionen och exporten från keramikverkstäder i Weserområdet i
Niedersachsen (och möjligen även från verkstäder i Hessen). Som framgått
tidigare utgör det yngre rödgodset den vanligaste godstypen i nästan alla hushållskontexter som undersökts i Mälardalen. I några städer, som Norrköping,
Kalmar och Stockholm, finns exempel på material där andelen importerat
yngre rödgods är stor (Bäck 2014; Johansson 2006, 2012a, 2012b, 2014), men
inte ens i dessa viktiga kuststäder är andelen importerad vardagskeramik så
stor som i kvarteret Stigaren i Falun. I Norrköping är det främst importen från
Nederländerna (i huvudsak Holland) som är framträdande (Johansson 2014,
bilaga 1). Även i Stockholm är det nederländska materialet framträdande
även om det här också finns en tydlig närvaro av tysk keramik. En intressant
parallell med materialet från kvarteret Gubben i Norrköping är att det finns
ett tydligt samband mellan den stora mängden nederländsk keramik och det
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Figur 29. Diagram som visar den kronologiska fördelningen i det daterade materialet räknat på antal
skärvor. Dateringarna ska ses som riktlinjer för inom vilken övergripande period keramiken producerats.
Det rör sig således inte om exakta dateringar, de fungerar snarast som vägledning i den stratigrafiska
analysen och skedesindelningen.

faktum att kvarteret var bebott av holländska familjer, de Geer och Reenstierna
(Johansson 2014, bilaga 1). Därmed öppnar den keramiska profilen återigen
för en diskussion om varför man i ett hushåll i Falun under 1600-talet finner så
(relativt) stora mängder vardagskeramik från Tyskland? Är det gårdsägarna
(knutna till Berget?) som tagit med sig sitt husgeråd från hemlandet vid en
flytt till Falun, eller är keramiken införd/importerad av andra borgare i staden?
Datering
Materialet spänner över en period från 1500-talets slutskede till 1900-talets
början. Detta är en helt naturlig kronologisk bredd i ett tidigmodernt, stadsarkeologiskt material.
Som framgår av figur 29 ligger ungefär en tredjedel av materialet före
1650, en tredjedel i mitten av 1600-talet och resterande del i senare delen av
1600-talet och 1700-tal. Den begränsade mängden 1800- och 1900-talskeramik
är inte medtagen i diagrammet.
Ser man till de enskilda godstyperna kan vi konstatera att majolikan och
de få holländska fajanserna är koncentrerade till 1600-talets första hälft där
enskilda kärl kan gå ner i 1500-talets slut. De två stengodskärlen kan föras till
den tidigaste keramikperioden då de torde vara tillverkade omkring år 1600,
plus minus något årtionde. Vad gäller det yngre rödgodset är dateringarna inte
lika precisa även de övergripande tidställningarna stämmer. Det är tydligt att
de kärl som förts till produktionen från Werra är koncentrerade till ett tidigt
skede i materialet – 1590-1620. Det importerade yngre rödgodset kan sägas
fördela sig i två grupper; en tidig med werra/wesergods som representerar
perioden fram till omkring 1650 och en andra med sgraffitodekor som snarast
torde föras till 1600-talets andra hälft och 1700-talets början. I princip är det
samma period där denna dekortyp förekommer på den inhemska keramiken
även om startpunkten är tidigare i det tyska materialet. Det yngre rödgods
som här klassificerats som import skulle behöva studeras närmare för att
justera dateringarna men det finns inte utrymme att göra det inom ramen
för detta projekt.
Arkeologisk undersökning – Stigaren 1
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Sammanfattning
Den keramiska profilen från Stigaren 1 innefattar endast sex olika godstyper
(precis som materialet från tomt nr 11 i det intilliggande kvarteret Västra
Falun). Man kan sammanfatta denna bild som att det är ett snävt utbud av
olika keramiktyper, trots att andelen importerat material är relativt stort. Detta
ställer frågor om samhället Falun och öppnar för en diskussion om de mellansvenska städernas olika karaktär under tidigmodern tid. Som jämförelse
kan nämnas att det fanns tio olika godstyper i kvarteret Gesällen i Kalmar
(Bäck 2014). Städernas geografiska lokalisering, ekonomiska grund och demografi förefaller avspeglas i det keramiska materialet. Kontaktytorna är delvis
desamma i bägge städerna – Nederländerna/Holland, norra Tyskland – men
kanalerna är smalare och mer riktade i Falun än i Kalmar där det verka finnas
en större dynamik i spännvidden och typen av möten. Reflekterar detta Falun
som utpräglad ”industristad” och Kalmar som en gammal metropol i Sverige?
En bred handel är inte vad borgarna i Falun i huvudsak var sysselsatta med
eller beroende av. Det var snarare specialiserade bergsmän och handelsmän
med inriktning på koppar som lockades hit och bosatte sig här.
Med utgångspunkt i keramikprofilen är det därför mycket troligt att hushållsmaterialet från kvarteret Stigaren 1 representerar ett tyskt hushåll.

Personliga tillhörigheter
Under kategorin personliga tillhörigheter har klädedräkt och skor sorterats
in tillsammans med kritpipor.

Klädedräkt

Eva Carlsson

Bland fynden finns 16 poster med textilier, varav två med stickat material.
Fynden kommer från alla bebyggelsefaser, från 1600-tal fram till början av
1900-talet. De flesta textilierna var bara småbitar, undantaget två strumpskaft.
De ursprungliga plaggen har förmodligen slitits ut och delar återbrukats.
Några bitar kan vara tillskärningsspill. På några fragment syns spår av fåll,
andra delar ser mer ut att vara sönderklippt tyg som använts för att lappa
slitna kläder, där fanns spår av stygn.
Flertalet textilier är från 1600-talet och början av 1700-talet. Det äldsta
lagret med textilfynd bedöms ha tillkommit på 1640-talet. En tredjedel av
fynden är valkat tyg i finare och grövre kvalitéer. Tygerna är vävda i tuskaft
eller liksidig kypert på fyra skaft, vilket ger diagonala ränder. Ett tyg är vävt
i treskaftskypert. De tunnare tygerna i tuskaft och kypert kan ha använts
till t.ex. halskläden, medan de valkade tygerna, kläde och vadmal kan ha
använts till byxor, jackor m.m. Det är i stort sett bara ylletyger som bevaras,
linneskjortor och särkar m.m. har förstörts. En bit tyg som förmodligen haft
lin i varpen har bara inslagsgarnet kvar. En av de tunnare tygerna har 16
varp- och inslagstrådar per centimeter.
En av fyndposterna, F254, innehöll två slätstickade strumpskaft, och ett
antal mindre bitar (figur 30). Det ger intryck av att det funnits minst en strumpa
till och att den klippts i bitar, förmodligen för att lappa något annat plagg.
Stickade plagg från 1600-talet är inte så vanligt och det är oklart hur vanlig
stickning var då och hur sticktekniken spridits. Strumpor syddes också av
tyg och det brukar anses som ett äldre sätt att tillverka strumpor, men sydda
strumpor användes parallellt med stickade fram till 1800-talet. Utsmyckningen
påminner om vartannat.
Stickning förekom i Europa under medeltiden. Hur omfattande den var
är svårt att bedöma, men tillräckligt känt för att avbilda stickande madon30
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Figur 30. Strumpskaft F254, slätstickade med söm där bak och kilar markerade. Den nedre är ca 50 cm
lång. Foto: SVK

nor i kyrkor i t.ex. Italien och Tyskland på 1300-talet (Black 2012). Strumpor
kom mer i blickfånget på 1500-talet då det manliga modets korta byxor bars
tillsammans med exklusiva silkesstrumpor. Sådana strumpor utgör också det
äldsta belägget i Sverige, Erik XIV:s import av 27 par silkesstrumpor. Utifrån
det har en traditionell tolkning gjorts, att först importerades silkesstrumpor
och senare började den inhemska stickningen. Men i de angränsande nordiska
länderna finns lite andra källor. I Norge finns skriftligt belägg för ”ett par
gamla stickade färöiska strumpor” i räkenskaper från 1566-76. De bör vara
strumpor stickade av ull på Färöarna. Även i Danmark nämns bl.a. ullstrumpor och vantar importerade från Island och Färöarna under 1500-talets sista
decennier. Exporten från Island 1624 var 72 000 par strumpor och drygt 12 000
par vantar (Kjellberg 1987). Enligt ett lite yngre belägg från 1659 stals ett par
stickade strumpor från en piga i Leksand (Dandanell & Danielsson 2010).
Handstickning av strumpor blev i flera länder en hemindustri ofta organiserad i förlagssystem. Under 1600-talets senare del vet vi att det i Halland, på
Öland och kanske på Gotland stickades för avsalu. Den första stickmaskinen
är från 1589 men maskiner fick allt större betydelse från mitten av 1600-talet.
De kunde dock bara sticka slätstickning, inga mönster och inga intag och
utlägg för att forma plagget kunde göras (Lundin 2016).
De två mer eller mindre sammanhängande strumpskaften var 46-50 cm
långa. Skaftet var 22-24 cm i omkrets vid ankeln och 28-30 cm i övre kanten.
Masktätheten var 4,5-5 maskor/cm och ca 6 varv/cm, men även tätare partier
förekommer, strumporna har hanterats mycket. Strumpskaften var avklippt i
övre delen. Spår fanns av att strumpan varit skarvad i ovankanten. I nederkant
var strumporna avskurna vid kilen eller omedelbart under.
Strumpskaften har en ”söm” markerad med två aviga maskor där bak. På
sidorna finns kilar av aviga maskor, längs kanterna markerade med en rad
räta och en rad aviga maskor. Ovanför kilen syns en romb med varannan avig
och rät maska ca 11 maskor stor. De två strumpskaften är dock inte exakt lika.
Två av de avklippta bitarna har också en stickad ”söm” två maskor i
bredd med aviga maskor mot rätsida. Spår av stygn som tyder på att de varit
sammanfogade med något, troligen återanvändning. Bitarna är medvetet
Arkeologisk undersökning – Stigaren 1
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sönderklippta strumpor. Ovankanten har klippts bort på minst en strumpa.
De tre bitarna är ca 1,5 cm breda 16-22 cm långa. De består av upplägg och
ett mönster som ser ut som 10 varv rätstickning. Det är dock inte rätstickning,
för på baksidan syns bara tätt med aviga maskor.
Det kan diskuteras hur mönstertraditionen har utformats. Den traditionella
tolkningen är att de stickade strumporna utformats utifrån de sydda. Likhet
med sydda strumpor är flera, söm bak och kilar på var sida vid ankeln. Området vid kilen är ofta dekorerat. Senare när kil inte längre stickades fortsatte
området att prydas med mönsterstickat eller broderi.
Regalskeppet Kronan förliste 1676. Det är något årtionde senare än strumporna i Stigaren hamnade i jorden. Vid den undersökningen tillvaratogs en del
stickade strumpor som kan tjäna som jämförelsematerial. Stickade strumpor
bars av officerarna på Kronan medan manskapet främst hade sydda strumpor
(Lundin 2016). Vid en jämförelse framgår att strumporna på Kronan är något
mer utsmyckade än Faluns, både vid sömmen och vid kilen, med nejlikor,
zickzackränder och andra geometriska mönster. Men annars finns flera likheter
mellan strumporna som söm och kil. Även om garnet varierar mellan 2,5 och
8 maskor per cm, är en masktäthet med ungefär 5 maskor per cm vanligt. Det
skulle kunna betyda att stickade strumpor med liknande utseende på 1600-talet snarast begagnades av bergsmän tillhörande medelklassen/socialt skikt.
Skor
Sammanlagt 11 fragmentariska skor och skosulor har registrerats (figur 31).
Alla sulorna är troligtvis av eftermedeltida modell, med klack och en form
som kännetecknas av ett svagt inåtsvängt mittparti med svag rundad tå. Bland
skofynden kunde två barnskor identifieras (F201 och F259), vilka hade sula av
näver och fragmentartade läderrester. F201 hittades i konstruktionslager A69
och bör senast vara från mitten av 1600-talet. F259 påträffades i utfyllnadslager A91, därmed är den som senast från 1670-talet. I vissa av skosulorna
kunde trådrester noteras i håltagningen, och på en näversula var klacken
järnbeslagen (F135).

Figur 31. Skosulor av näver för barn och vuxna, F259 och 262. Foto: Jimmy Axelsson Karlqvist.
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Figur 32. Kritpipa från 1640-1660, F154. Foto: Fredrik Hegert

Kritpipor
Att ”supa tobak” blev vanligt under första hälften av 1600-talet och fortsatte
att vara populärt fram till början av 1900-talet. Svensk tillverkning av kritpipor
startades i början av 1700-talet och i Falun 1754. Då var det Daniel Friederich
Theel med hjälp av pipmakare Peter Wallmo och ett par andra anställda som
börjar tillverka kritpipor. Leran importeras främst från Tyskland och Holland.
Bruket i Falun hade tre pipskruvar och den årliga tillverkningen låg på ca 1230
gross (Åkerhagen 2012:33). Tidigare och även senare importerades kritpipor
från framförallt England och Holland. Kritpipor var synnerligen sköra och
gick ofta sönder, varför de är vanliga fynd från 1600– 1800-talsmiljöer. Totalt
har 34 fyndposter registrerats varav en mycket välbevarad kritpipa (figur 32)
från 1640-1660 med skaft och huvud (F154). Ett annat ovanligt fynd var en
skaftbit med klackmärke krönt “A” daterad till 1660-1690 (F146). För detaljer
se bilaga 5.

Tolkning och diskussion
Undersökningsområdet var kraftigt påverkat av sentida störningar, vilket
hade lett till att visa områden var isolerade. På grund av att dessa områden
inte hade någon fysisk koppling till varandra, har de tolkats var för sig. Dock
har ambitionen varit att försöka underlätta och förenkla förståelsen av undersökningsresultaten. Därför presenteras kontextgrupperna i en övergripande
fasindelning (figur 33). I avsnittet Undersökningsresultat finns en ingående
fasindelning för varje område.

Fas I

Den äldsta fasen återfanns i undersökningsområdet sydvästra del. Där framkom delar av en ekonomibyggnad som daterats till slutet av 1500- början av
1600-talet. I ekonomibyggnaden har man sannolikt förvarat hö och möjligtvis
lin. Intill byggnaden har det funnits en gårdsyta som uppvisade spår efter
stora mängder dynga, samt djurhår och fjädrar. Analysen gör det troligt att det
varit en yta där man bl.a. hållit getter och sannolikt höns, samt förmodligen
nötkreatur och/ eller häst. Mängden djurhår som påträffats i makrofossilproverna från både för- och slutundersökningen är överlag mycket höga. Detta
skulle kunna indikera en plats för skinnberedning eller garveri.
I Kung Hans privilegiebrev från år 1499 nämns ett antal hantverkare, bland
annat garvare, skräddare och skomakare (Östberg 1973:10). Ungefär 150 meter
öst om undersökningsområdet ligger kvarteret Garvaren. En mindre arkeoArkeologisk undersökning – Stigaren 1
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Figur 33. Förhållandet mellan fasindelningarna i de olika delområdena.

logisk undersökning gjordes år 1983, i samband med att Dalarnas museum
byggdes ut. Vid undersökningen fann man lämningar från en garvartomt och
bl.a. ett silvermynt från år 1574. Man fann också diverse träkonstruktioner i
ett mörkt kulturlager under garverilagret (DM Arkiv 17932).
Garverier var i vissa städer placerade i utkanten eller inom ett specifikt
område i staden. Anledningen var att vid processen att garva skinn framkom
en illaluktande doft. Historiska källor om garvare i det äldre Falun är relativt
sparsamma. I de källor som finns att tillgå nämns bland annat en uppgift
om att garvare Matts Johansson fick ett mindre lån från staden. Initiativet
togs från de tyska skomakarna som ville göra en ansats till att få fram bättre
material i Falun. Johansson hamnade dock i tvist med skomakare i staden.
Tvisten gällde Johanssons anspråk på ensamrätt i garveriet. Under andra
hälften av 1600-talet fanns ålderman faluskomakare Hans Eriksson, som av
de mindre skomakarna anklagades för att driva en alldeles för stor rörelse.
Hans personal bestod av fem gesäller och tre lärpojkar. En av gesällerna var
specialist på garvning, ett yrke som också mäster Hans var kunnig i (Hildebrand 1946:419–420). Garvarna har haft ett tätt samarbete med skomakare, och
i flera fall verkar garvning varit en del av skomakarens verksamhet snarare
än ett fristående yrke (Strid 2010:10).
Genomgången av det keramiska materialet pekar mot tydliga kopplingar
till Tyskland. Det bör framhållas att av det dominerande materialet yngre
rödgods ligger andelen under 80% vilket är relativt lågt i relation till ett större
referensmaterial, medan fajansen och majolikan ligger över genomsnittet.
Detta indikerar att det aktuella området företrädesvis beboddes eller ägdes av
någon från det sociala mellanskiktet, med kontaktnät som sträcker sig ned i
Nordeuropa. Det keramiska materialet talar därför snarare för att en borgare
eller bergsman har ägt, alternativt bebott tomten i den äldsta fasen. Makrofossilanalysen indikerade en plats för skinnberedning eller garveri. Vid mitten
av 1600-talet gick det åt stora kvantiteter oxhud vid tillverkning av gruvlinor.
Årligen skulle var fjärdepart i gruvan bistå en halv hud, alltså sammanlagt
sexhundra hudar (Hildebrand 1946:364). Kan resultatet från makrofossilanalysen istället visa på en bergsmans årliga bidrag av skinn, eller kan det rentav
vara en inflyttad garvare/skomakare från Tyskland?
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Figur 34. I lager A58 (KG1009) påträffades flertal större keramikskärvor. Ett fat var nästintill komplett
efter att delarna pusslats ihop (F225). Fatet var engoberat och hade ett ristat trädmotiv, 27 cm i
diameter. Fatet är troligen tillverkat i Tyskland mellan 1620–1650 och importerat till Sverige. Då fatet
var nästintill komplett gjordes några kopior av Karlsbyhedens krukmakeri. Trädet som symbol går
tillbaka flera årtusenden och har haft olika betydelser inom mytologi, folktro och religion. Trädet är en
mångtydig symbol världen över och i Sverige finns till exempel Livets träd som bland annat nämns i
Bibeln, vikingarnas världsträd Yggdrasil och vårdträd vid äldre släktgårdar. De anses ha en mystisk
samhörighet med de boende på gården. Trädstammen har olika mönster men går upp i en gemensam
trädkrona. Eventuellt är det ett bröllopsfat och trädet symboliserar två människor som ska förenas i
giftermål. Bröllopsfat var vackra dekorerade fat och tallrikar som gavs till bruden, faten kunde även
vara till för andra gåvor och särskilda ceremonier (Axelsson Karlkvist 2017b). Foto: David Fahlberg.

Garveri?

Lena Strid visar i sin uppsats om garverier att djurhår är en av flera indikatorer
för att ett garveri kan ha legat på platsen (Strid 2010). Större delen av de hudar
och skinn som användes till garvning, transporterades intakta till garverierna
och avhårades på plats innan garvning. Detta ledde till mängder av avskavt
hår som inte hade någon direkt funktion för garvarna (Strid 2010:22). Andra
indikatorer som nämns är ben, läderspill, kalk och aska, insekter och parasiter,
redskap och andra artefakter samt bark.
När det gäller djurben som indikator vid ett garveri är det främst skelettdelar som satt kvar i de skinn som köptes av garvarna. Sådana skelettdelar är
hornkvicken, metapoder, tåben och svanskotor (Strid 2010:20). Illustrationer
från mitten av 1500-talet från Tyskland visar att skinn transporterades från
slaktarna till garverierna med svans och horn kvar (Strid 2010:6). Vid förundersökningen påträffades endast ett enstaka horn, och slutundersökningen
ett litet antal ben som skulle kunna vara skelettdelar som suttit kvar i skinn.
De påträffades dock inte i någon avfallskontext, som t.ex. avfallsbinge eller
avfallsgrop. Det ska dock nämnas att bevarandeförhållandena för ben var
dåligt, varav majoriteten inte kunde samlas in då de var förmultnade eller
söndervittrade. Majoriteten av benen, 58 %, kom från nötboskap och 39 %
kunde inte identifieras. Just nötboskap är starkt associerat med barkgarvning,
även skinn från får och getter barkgarvades (Strid 2010:6). I Stigaren var dock
övervägande delen av benavfallet matavfall (67 %).
Läderspill är enligt Strid en något tvivelaktig metod för att identifiera garverier, då den i princip endast kan användas för vegetabilisk garvning (Strid
2010:22). Inom undersökningsområdet kunde endast en bit läder identifieras
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som spill, däremot kunde en bit skinn definieras som sämskskinn. Desto mer
påtagligt var rester av skor, sammanlagt gjordes 11 fynd av skor, varav två
är barnskor. Det påträffades flera rester av skor som inte samlades in, då de
var i för dåligt skick eller alltför fragmenterade.
Vid undersökningen påträffades inget tydligt lager bestående av kalk och
aska, eller för den delen några redskap kopplade till garveri. Någon analys för
insekter och parasiter har inte gjorts. Den tydligaste indikatorn för garveriverksamhet är nedgrävda runda träkar, sådana har inte heller påträffats. Förvisso
finns exempel från andra platser att mindre träkar ovan mark användes inom
vegetabilisk garvning (Strid 2010:16).
Den sista indikatorn är bark, vilket är en viktig råvara för vegetabilisk
garvning. Främst var det ekbark som nyttjades, men även andra trädslag som
gran, vide, pil och björk användes (Strid 2010:23). I område 1 fas 2:2 (KG1008)
togs ett makrofossilprov som påvisade stor mängd björkfröer. Även ett utfyllnadslager påträffades i område 3, fas 1:1 (KG3001) vilket bestod av bark
och björknäver. Ett makrofossilprov togs i lagret och analysen visade på stora
mängder björknäver, men innehöll betydligt mindre mängder djurhår. Lagret
är inte primärt avsatt utan snarare har lagret påförts för att höja marknivån.
Det utesluter visserligen inte att man har hämtat materialet från närområdet,
eller att man kasserat material som funnits inom tomten innan regleringen.
Regleringen sker under fas II. En av de äldre gårdsytorna i område 1 fas 1:3
(KG1003) innehöll björknäver, djurhår och fjädrar men inget träflis vilket är
ovanligt. Detta skulle kunna stödja hypotesen att det har funnits ett garveri.
Förekomsten av fjädrar gör det rimligt att tolka det som att man hållit höns
på platsen, vilket också skulle kunna indikera en garveriverksamhet. Vid processen som kallas pyrning tog man bort rester av kalk och aska samt gjorde
huden mjukare. Processen innebar att den avhårade huden fick ligga i ett bad
med upplöst avföring från fåglar eller hund (Strid 2010:6).
Eftersom processen krävde stora mängder vatten var det vanligt att de var
placerade nära eller i direkt anslutning till vattendrag (Strid 2010:18). Om man
studerar den historiska kartan från 1628 (figur 4) så ligger undersökningsområdet förhållandevis nära en damm. I nordvästra delen av undersökningsområdet hade man fyllt ut och anlagt timmerkistor (KG2001). Om det har varit
en garverigrop, del av den närliggande dammen, eller om det varit en bäck
har inte gått att fastställa.
Om man går efter Strids indikatorer finns det inte tillräckligt med stöd för
att fastställa garveriverksamhet. Indikationer på skomakeriverksamhet i form
av restavfall som exempelvis stora mängder näver och skofragment m.m. var
betydande i relation till undersökningsytan. Som nämnts ovan kombinerades
skomakeri ofta med garveri, vilket kan förklara den stora mängden djurhår
och bark. Dessa indicier gör det sannolikt att det funnits garveri/skomakare i
närområdet, möjligtvis inom kvarteret. Det går dock inte att koppla verksamheten till det aktuella undersökningsområdet. Det arkeologiska materialet är
för sparsamt och kommer mestadels från tertiära och sekundära lager.

Fas II

Det är under fas II som kvarteret regleras. Timmerkistorna som påträffades
(KG2001) och som allra senast uppförs under 1680-talet tolkas som en del
av stadsregleringen som beslutades år 1646. Under denna fas sker en förnyelse av bebyggelsen i området, i form av att byggnad KG1006 och gårdsyta
KG1007 anläggs. Sannolikt uppförs även källaren (KG4001-KG4003) under
denna period.
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Markscheider i Falun Thomas Christiersson fick uppdraget att genomföra
regleringen. Till en början gick regleringen i rask takt. Från och med år 1650,
gick arbetet med regleringen allt långsammare, och vid år 1672 var den ännu
inte avslutad (Sahlström 1925:57–58).
Christiersson var även den som fick uppdraget att ändra stadsplanen vid
området som begränsades av norra Gruvbäcken och Hyttgatan samt vid
Stigare- och Kristinegatorna år 1650. På den historiska kartan från år 1714
(Valerius B-4030) finns en antydan till att regleringsarbetet hade påbörjats i
och med att dammen som syns på kartan från år 1628 har försvunnit (figur
4). På stadskartan från år 1761 finns en tomtgräns utmarkerad. KG3003 var en
stenmur alternativt en stensyll, konstruktionen som sådan tolkas representera
en tomtgräns som tillkommit under regleringsperioden.
Enligt stadsplanen hade området som begränsades av norra Gruvbäcken
och Hyttgatan samt vid Stigare- och Kristinegatorna först avsetts till ”kohletorgh och kohlbedderum” för hyttorna. Christierssons uppdrag var att istället
lägga ut tomter till de som haft sina gårdar där. Omkring år 1680 upphörde
regleringen långsamt (Sahlström 1925:60).
De mantalslängder som finns att tillgå från år 1720 vittnar om att det inom
kvarteret (kv. 22) fanns 60 personer fördelat på 21 hushåll. Kvarteret präglades
av att där bodde personer knutna till gruvan och hyttorna. Antal bergsmän
var 9, där bodde också 4 gruvarbetare och 2 hyttarbetare. Där bodde en av
stadens ämbets- och tjänsteman och två av Bergslagets. Endast en hantverkare finns angiven och det är en beklädnadshantverkare med mästartitel.
Beklädnadshantverkare är en generell beteckning för yrken som skräddare,
skomakare och skinnare m.m. En intressant vinkling är hushåll med anställda,
för en beklädnadshantverkare med mästartitel bör ha haft både lärlingar och
gesäller. 1720 fanns 4 hushåll med 1 anställd, 3 hushåll med 2–4 anställda
och 2 hushåll med mer än 5 anställda. Tolv av kvarterets hushåll saknade
anställda (Ericsson & Hall 1992).

Fas III

Fas III inleds 1761 då stadsbranden förstörde stora delar av centrala Falun.
Sannolikt uppförs ny bebyggelse relativt snart efter branden. Stadskartorna
från år 1886 samt 1911 som upprättades innan brandstationen och kasernhuset
anlades uppvisar en småskalig bebyggelse i kvarteret. Lämningar efter den
småskaliga bebyggelsen var ytterst fragmentariska. Främst var det olika typer
av destruktionslager, samt mindre konstruktionsdetaljer i källaren i område
4 fas 1:3 som påträffades.
Stenhuset som syns på figur 3 hör sannolikt till denna fas. Inga spår av
byggnaden påträffades då den sannolikt revs i samband med att bostadekasernen uppfördes.

Fas IV

Perioden från 1860 fram till början av 1900-talet har benämnts Fas IV. Lämningar från denna period var ytterst begränsade och framkom endast i källaren
i område 4, fas 2:1–3:2. Efter att källaren anlades har den varit i bruk ända
fram till att bostadskasernen och brandstationen anlades. I källaren påträffades flitngods och porslin som kunde dateras till 1910-talet.

Fas V

Den sista fasen är lämningar från år 1912 och framåt, främst bestående av
störningar och utfyllnadslager kopplade till anläggandet av brandstationen
och bostadskasernen.
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Lager A25
Undersökningen hade ett speciellt fokus på hur lager A25 från förundersökningen hade tillkommit. Lager A25 var den äldsta kontext som påträffades
vid förundersökningen. Vid den nu aktuella undersökningen kunde delar av
A25 återfinnas i områdets norra del, (A100), och ett äldre marklager (A1000)
identifierades i södra delen av området. När det gäller tillkomsten av dessa
verkar det ha skett vid två olika tillfällen. Lager A100 tolkas som utfyllnad och
innehöll mycket välbevarade makrofossilrester som till exempel granris som
behållit sin gröna färg, stora mängder djurhår och ogräs. Den makrofossilanalys som gjordes stödjer också tolkningen att A100 är en utfyllnad. Analysen
visade på att innehållet är omlagrad jord från urban/agrar hushållsmiljö i
vilken djurhållning, tröskning, ölbryggning och kålgårdsodling förekommit.
Topografin sluttade starkt åt nordväst med en höjdskillnad på omkring
2,5 meter på en 20 meter lång sträcka. Flera hypoteser kan ställas upp, som
till exempel garverigrop, eller spår efter en igenfylld äldre bäck eller vattendamm. Eftersom undersökningsområdet var så pass begränsad går det inte
att klargöra utbredningen och om dessa 2,5 meterna representerar en naturlig
topografi eller en händelse där man grävt bort den naturliga silten.
Lager A1000 har tolkats som ett marklager, det låg ovan den naturliga
silten, i södra delen av undersökningsområdet. Lagret påminde mycket om
lager som framkommit på flertal andra platser inom Falu stad. Bland annat
vid kv. Posten och kv. Västra Falun. Dessa med flera undersökningar i staden
har visat att den mörka jorden ovan den naturliga silten i många fall är ett
kulturlager. Lagret har haft varierande tjocklek (0,05-0,2 m) men beskrivits
som svart, sotig, svartbrun, och ibland humöst med horisonter i. Om man
sätter A1000 i ett större sammanhang med andra undersökningar i staden
och med andra städer, finns flera likheter.
Uttrycket svarta jorden eller mörka jorden används ofta för att beskriva ett
mörk 0,2–0,7 meter tjock, illa stratifierat stratigrafiskt lager, rikt på organiskt
material. Termen ”mörka jordar” anses inte längre ha tillkommit under en
specifik tidsperiod, i en specifik stadsmiljö, eller vid specifik mänsklig aktivitet.
I Skandinavien har man generellt sett denna kulturlagerbildning som ett tecken
på en ny utveckling, som föregick den urbana medeltida stadsbildningen.
Senare års forskning har också visat på att mörka jorden ofta avslöjar en mer
komplex stratigrafi (Heimdahl 2005:16,17).
I Falun har mycket fokus legat på när gruv- och hyttdriften påbörjades. Man
har bland annat gjort studier och dateringar utifrån myr- och sedimentprover
som visar att gruvdriften kan ha börjat någon gång 650–1080 e.Kr. (Geijerstam
& Nisser 2011:60, Olsson 2010:11). Nyare forskning visar att en stor expansion
skett under mitten på 1200-talet (Bindler & Rydberg 2015:1–17). En sådan
expansion har säkerligen krävt en hel del arbetskraft, vilka bör ha lämnat
spår i form av kulturlager efter sig, är det mörka lagret ovan den naturliga
marken spår efter det senmedeltida Falun, eller är det endast ett överlagrat
vegetationsskikt?
Flertal teorier om den mörka jorden har förts fram från forskare för olika
städer. Anders Andrén lyfter fram några teorier i sin artikel I städernas undre
värld från 1986. Visserligen har stadsarkeologin utvecklats sen dess, men fortfarande är den relevant för diskussionen kring kulturlagerbildningen under
senmedeltiden i städer som Falun. Generellt är kulturlagren som tjockast
under tidig- och högmedeltid för att under senmedeltid minska eller helt
försvinna. Detta oberoende städernas ålder, och geologiska förutsättningar
(Andrén 1986:262). Detta stämmer väl in på det mörka kulturlagret som påträffats i Falun, som fått dateringar till senmedeltid. Från Falun finns ännu inga
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tidigmedeltida eller högmedeltida stadslämningar att jämföra med.
Andrén lyfter fram flera teorier från ett exempel i Lund. Bland annat att
avfallet minskade, renhållningen blev mer omfattande eller att både avfallet
minskade och renhållningen ökade. Förutom att avfallet minskade, sjunker
även spåren av gödseln under senmedeltiden. En teori är att det sker en
förändrad syn på avfall och gödsel som uppkommer under senmedeltiden.
Stadsjordarna utvidgades, spår efter åkrar, kålgårdar, trädgårdar och hagar
blir mer tydliga under senmedeltiden än tidigare. Har anläggandet av dessa,
gett upphov till en efterfrågan av avfall och gödsel, eller uppfattades avfall och
gödsel som smuts och orent för att därmed flyttas ut ur staden. Sedan finns
sociala och organisatoriska förändringar att ta hänsyn till, vilket kan ha gjort
det enklare att hålla rent såsom strukturering av tomter, anläggandet av gator,
inhägnader för boskaps- och odlingsområden etc. (Andrén 1986:263–264).
Från Uppsala finns ett exempel av en genomgång av tre kvarter, resultaten från den visade på en kontinuitet av ackumulation av kulturlager och att
det fanns belägg för flera men proportionerligt tunnare senmedeltida lager
(Beronius-Jörpeland 1992:144–145). På frågan hur lagret har tillkommit i
Falun och vad detta förhållandevis anonyma kulturlager representerar, är
desto mer svårtolkat.
Medeltida arkeologiska lämningar är relativt få i Falun trots att kopparbrytningen expanderar under mitten på 1200-talet. Kopparbrytningen
nämns i historiska källor från år 1288. I biskop Peters bytesbrev framgår att
kungamakten och köpmän från Lübeck hade stora intressen och andelar i
driften. Från hanseatiska Lübeck kom det kapital som behövdes och det var
till denna hansestad som en stor del av kopparen exporterades. (Lindkvist &
Sjöberg 2006:121–122).
Privilegiebrevet från år 1347 utfärdat av Magnus Eriksson reglerade förhållandena vid Falu gruva. Sannolikt krävdes det eftersom det runtomkring
gruvan växte fram ett samhälle. I privilegiebrevet reglerades bland annat
torghandeln. Det står till exempel att Kopparberget skall ha två torgdagar i
veckan, onsdag och lördag och det framgår att det gäller partihandel, d.v.s.
att det var tillåtet för köpmän utifrån att handla (Söderberg 1932:431). Det
står dock inte var någonstans torghandeln ska bedrivas och ordet ”Kopparberget” är en tämligen vid avgränsning. En särskild brytningsordning från
1360 reglerade förhållandena, då den storskaliga produktionen krävde dels
föreskrifter om arbetets organisation men också om bosättningen i området
(Lindkvist & Sjöberg 2006:121–122).
Makrofossilanalysen visade på att A100 inte var rikt på kol, utan den svarta
färgen kommer från sulfider som fällts ut till följd av syrefattig nedbrytning
vilket är en effekt av lagrets bevarande under syrefria förhållanden i kombination med dess höga ålder (bilaga 1). Detta mörka lager har vid tidigare
undersökningar haft en låg prioritet då de framkommer mot undersökningens
slutskede. Lägg därtill att lagret till sitt utseende och textur är så pass likt över
hela staden, så finns det en stor sannolikhet att man inte uppfattat eventuella
tunna horisonter. Den makroskopiska sammansättningen, kan däremot skilja
sig ansenligt från olika platser. En kontinuerlig provtagning av makrofossil
och 14C-analys av lagret och av eventuella horisonter, skulle kunna indikera
tidsmässigt skilda skeenden av Faluns allra tidigaste bosättning. Värdefull
kunskap om när bebyggelselägen togs i anspråk samt när man gick från en
agrar till en mer urban livsstil, skulle kunna erhållas, vilken idag till större
del är bristfällig.
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Utvärdering av undersökningsplanen
Utvärderingen av undersökningen har gjorts i förhållande till den av länsstyrelsens reviderade undersökningsplan; tidplan, förutsättningar och metod,
analyser, fynd och förmedling. 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 i huvudsak hållits, fältarbetet startade hösten år 2015, men basrapporten blev något fördröjd
på grund av att alla analyser inte hade inkommit i tid.
Den metod som angivits i undersökningsplanen var också den metod som
kom att användas i fält. Undersökningens mål var att fastställa och beskriva
områdets etableringsfas samt bebyggelsefaser och aktiviteter. Den naturliga
marknivån skulle dokumenteras i form av angivelse av höjd över havet,
vidare skulle undersökningen belysa hur lager A25, som påträffades vid
förundersökningen, hade tillkommit. De stratigrafiska förhållandena skulle
undersökas och dokumenteras liksom alla anläggningar och relevanta äldre
kulturlager. Resultat och tolkning av dessa frågor har följaktligen presenterats
i basrapporten, trots att en mer realistisk undersökningsplan blev refuserad
av länsstyrelsen samt svårigheterna med ett begränsat och långsmalt undersökningsområde.
Vissa avvikelser har dock funnits, i undersökningsplanen antogs att 40
kontexter skulle påträffas. Detta antagande var felaktigt och istället påträffades
104 kontexter. Vidare ändrade exploatören byggplanerna mellan förundersökningen och slutundersökningen samt att de recenta störningarna var mer
omfattande än vad förundersökningen visade. Resultaten blev därmed ännu
mer problematiska att tolka än vad som förutsågs i undersökningsplanen.
Analyserna har utförts enligt undersökningsplanen.
Den förväntade mängden fynd överskreds i ett tidigt skede av undersökningen. Detta berodde till stor del på att betydligt fler kontexter än förväntat
påträffades.
Redovisning av utförd arkeologisk undersökning med tillhörande shapefiler har skickats till länsstyrelsen samt Riksantikvarieämbetet. Rapporten
har även anpassats till de av länsstyrelsen prioriterade målgrupperna, Länsstyrelsen Dalarna, Gamla Brandstationen AB, samt forskarsamhället och
allmänheten.
Länsstyrelsen bedömde att förmedling och populärvetenskaplig sammanfattning inte var aktuellt för undersökningen. Dalarnas museum har dock som
länsmuseum ett ansvar för en långsiktig kunskapsuppbyggnad vad gäller
Dalarnas historia. Flera inlägg lades därför ut på Instagram och Facebook.

Sammanfattning
Då Gamla Brandstationen AB planerar att uppföra ett flerbostadshus inom
fastigheten Stigaren 1 i Falu stad har arkeologer från Dalarnas museum genomfört en arkeologisk undersökning. Fastigheten Stigaren 1 ligger inom
fornlämningen RAÄ Falun 68:1 som består av Faluns äldre stadslager med
medeltida ursprung. Arbetet utfördes i september månad 2015 efter beslut
av Länsstyrelsen Dalarna. Undersökningsytan var 139 kvadratmeter stor. Ett
schakt togs upp på västra sidan av Gamla Brandstationen i vilket flera äldre
tidigmoderna lämningar påträffades. Däribland kan nämnas bebyggelselämningar och gårdsytor, trä- och stenkonstruktioner samt rester efter en källare.
40

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2018:2

Ambitionen har varit att i så god utsträckning som möjligt, ge en bild av en
strukturell förändring av bebyggelsen.
Fas I representerar tiden från slutet på 1500-talet fram till 1680-talet. Analyserna som gjorts visar att under denna period har denna del av tomten
möjligtvis inhyst en mindre ekonomibyggnad med tillhörande gårdsyta.
Eventuellt har det bedrivits garveri/skomakeri eller något hantverk kopplat
till skinnberedning inom tomten eller åtminstone i närområdet. En mindre
omstrukturering sker också under denna period då ekonomibyggnaden rivs
och en annan byggnad med tillhörande gårdsyta tillkommer under mitten av
1600-talet. Sannolikt hör detta samman med stadens reglering som beslutades
och påbörjades år 1646. Byggnaden låg i sydvästra delen av undersökningsområdet, intill östra schaktväggen och fortsatte in i under brandstationen. Då
endast ett fåtal av byggnadens syllar påträffades inom schaktet går det inte
att avgöra byggnadens utbredning, orientering eller funktion.
Fas II representerar perioden från 1680 fram till stadsbranden 1761. Under
denna period anläggs timmerkista KG2001 samt gårdsytor och bebyggelse
KG2003, KG2004 samt KG3002 och KG3003. Det sker sannolikt en reglering
av tomten i samband med att dessa kontexter anläggs. Vilket stöds av att tomten får den tomtgräns som syns på 1761 års stadskarta. Under denna period
uppförs troligtvis även källaren.
Fas III representerar perioden från 1761, sannolikt uppförs ny bebyggelse
relativt snart efter branden, men lämningar efter dessa var ytterst fragmentariska. Främst var det olika typer av destruktionslager som påträffades.
Stadskartan från år 1886 samt 1911 visar på småskalig bebyggelse.
Fas IV är perioden från 1860 fram till början av 1900-talet. Lämningar från
denna period var ytterst begränsade och framkom endast i källaren. Efter att
källaren anlades verkar den ha varit i bruk ända fram till att bostadskasernen
och brandstationen anlades.
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Bilaga 1

Kontextgrupper

Flera av undersökningens kontexter undersöktes delvis vid förundersökningen. I de fallen
anges även förundersökningens kontextnummer med prefixet FU. Det gäller även analyser
och daterinar. Förundersökningsrapport DM
2015:4 (Sunding 2015).

Område 1
Fas 1:1 Tomt- och bebyggelseetablering i
slutet på 1500- början på 1600-talet
Den äldsta aktiviteten inom undersökningsområdet utgörs dels av ett marklager KG1000.
Under denna fas skedde också en bebyggelseetablering i form av anläggandet av byggnad
KG1001 i södra delen av undersökningsområdet (figur 7 sid 12).

KG 1000 Gårdsyta

Gruppen består av ett marklager som tolkas
återspegla den äldsta aktiviteten på ytan. Lagret
var begränsat till södra delen av undersökningsområdet och sluttade mot nordväst, där
lagret begränsades av lager A100. Lagret var
homogent och bestod av svartbrun sandig silt,
med inslag av en del organiskt material. Lagret
var ca 0,05-0,1 meter tjockt och kontaktytan
var inom vissa partier ojämnt, men mot den
underliggande naturliga beigea lersilten var
kontaktytan distinkt. Eventuellt kan marklagret
ha brukats som en gårdsyta till ovanliggande
byggnad KG1001.
Ingående kontexter

A1000 Marklager

Stratigrafiska relationer
Belägen under KG1001

KG 1001 Byggnad

Gruppen består av konstruktionsdelar till en
byggnad beläget i södra delen av undersökningsområdet. Byggnaden låg i nordvästligsydostlig riktning, intill västra schaktväggen.
I dess norra del har byggnaden blivit avgrävd
av en recent nedgrävning. Troligtvis har den
även blivit avgrävd i väst av betongkällaren
vilket gör att dess ursprungliga utbredning ej
går att avgöra.
Byggnaden var uppförd delvis ovan KG1000
samt på ett konstruktionslager A83. Lagret var
ca 0,1 meter tjockt och bestod av grå lera som låg

Figur 1. Byggnad KG1001 i område 1 med golv A80
och syllar A81. Syllstockarna låg framför golvet och till
vänster. Foto från NO, Jimmy Axelsson Karlqvist

upp mot, samt mellan reglar A82. Lagrets funktion har varit att fylla upp och bilda en plan yta
för ovanliggande trägolv A80 samt träsyll A81.
Syllsten A84 var en oval natursten ca 0,1
meter hög, och 0,35x0,2 meter stor, vilken låg
ovan utfyllnadslager A83 i mitten under östra
syllstocken i uppstöttande syfte. Reglar A82
låg främst i nordvästra delen av byggnaden,
sannolikt för att få en plan yta för trägolv A80.
Vissa av reglarna kan vara av återanvänt virke.
Reglarna var ca 0,05-0,1 meter breda samt 0,1-0,3
meter höga med tillhuggna ändar.
Träsyll A81 bestod av 2 stycken syllstockar,
varav den ena låg åt nordost och var 2,2 meter
lång. Den andra syllstocken låg i södra delen
och var 1,5 meter lång. Bägge syllstockarna var
mellan 0,1–0,2 meter breda och 0,07-0,1 meter
höga. På den nordöstra sidan låg stockarna i
två varv och på den södra i ett. De har troligtvis
blivit avgrävda vid anläggandet av betongkällaren då stocken ligger ur läge och dyker mot
sydväst (figur 1).
Golv A80 bestod av 6 stycken liggande
kluvna stockar i nordväst-sydöstlig riktning,
vardera omkring 0,25–0,35 meter breda. Stockarna hade urtag och tapphål och verkar ha varit
konstruerat av återanvänt virke och vilade på
syllstockar A80. Golvet skars av en recent störning i nordväst.
Även en stolpe A85 framkom vid nordöstra
sidan av byggnaden, denna låg stratigrafiskt under gårdslager A74 och bör höra till byggnaden.
Ingående kontexter
A83
Konstruktionslager
A82
Reglar
A85
Stolpe
A84
Syllsten
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A81
A80

Träsyllar
Trägolv

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG1000 och under KG1002,
KG1003, KG1004.
Datering

Kontext
A80
A82
A82

Typ
Stolpe
Stolpe
Stolpe

Dat. Fynd
Dendro
Dendro
Dendro

Nummer
Datering
PD1373 Ej daterbar
PD1409 Ej daterbar
PD1481 1589–1599

Fas 1:2 Brukning
Fasen innefattar brukning av tomtens äldsta
byggnad, KG1001. Brukningen utgörs av golvlager KG1002.

KG1002 Brukning

Golvlagret A79 påträffades ovan trägolvet A80
(KG1001) och bestod av gråbrun sand med
inslag av silt, träflis och kvistar. Lagret var
ca 0,05–0,06 meter tjockt. Ett makrofossilprov
samlades in för att kunna ge en indikation på
vad för slags funktion byggnaden haft.
Ingående kontexter
A79
Golvlager
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG1001 och under KG1003 och
KG1004.

Fas 1:3 Komplettering/Förnyelse
Fasen omfattar destruktion av KG1001, samt
en förnyelse i form av gårdsyta KG1003, och
anläggandet av stolpar KG1004.

KG1003 Gårdsyta

Gruppen består av gårdslager som var begränsat
till södra delen av undersökningsområdet och
låg ovan begränsningarna för byggnad KG1001
och tolkas höra till destruktionen av densamma.
Gårdslager A74 tolkas ha varit två gårdslager,
varav det äldsta kan ha hört till fas 1:2. På grund
av att kontaktytan var alltför infiltrerad, och inte
gick att separera slogs dessa kontexter ihop, och
gårdslagret hör till denna fas.
Gårdslager A74 bestod av skiftande material
som näver, bark, pinnar, slagg och silt med
horisonter av kol och tegel. Antagligen har
material förts på i omgångar och trampats runt
varför den äldre fasen inte gick att skilja från
den yngre. Därför slogs dessa ihop och fördes
till den yngre fasen. Vid den västra kanten intill betongkällare fanns en koncentration med
tegelbrockor, kol och slagg.
Vid förundersökningen tolkades lagret som
ett gårdslager (A21). Makrofossilprovet från
förundersökningen visade spår av stora mäng46

der dynga, samt djurhår, spillning av get och
fjädrar. Analysen gör det troligt att det varit
en yta där man bl.a. hållit getter och sannolikt
höns, samt förmodligen nötkreatur och/ eller
häst (Sunding 2015:40).

KG1004 Stolpar

Gruppen består av två stolpar A95 som var
tillhuggna i botten och toppen samt nedgrävda
genom KG1003. Vilken typ av konstruktion de
kan ha tillhört gick inte att tolka i fält, de har
en oklar funktion. Stolparna var rektangulära
0,35x0,13 meter breda, 0,39x 0,17 meter tjocka
samt 0,11–0,3 meter höga och låg under KG1005.
Ingående kontexter
A74
Gårdslager/destruktionslager, FU A21
A95
Stolpar
A96
Fyllning
A97
Nedgrävning
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG1000, KG1001, KG 1002 och
under KG1005
Datering

Kontext Typ
Fynd
A74
Gårdslager Kritpipa
A74
Gårdslager Kritpipa

Fynd nr Datering
F145 1600-1650
F146 1660-1690

Fas 2:1 Förnyelse under 1640-talet
Efter fas 1:3 inleds en förnyelsefas. Fasen inleds med påförandet av flera utjämningslager
Utjämning KG1005. Fasen omfattar även en ny
byggnad och gårdsyta, Gårdsyta KG1007 och
Byggnad KG1006.

KG1005 Utjämning

Gruppen består av flera utjämningslager som
läggs ut i och med en förnyelse inom tomten.
Utjämningslager A76 tolkades under förundersökningen som ett konstruktionslager till en
gårdsyta/stenlagd yta, bestående av ljusbeige
silt (FU A19). Under slutundersökningen mättes lagret in som A76 och definierades som ett
utjämningslager.
Utfyllnad/släcksand A73 omfattar en mer
lokal händelse som inte har någon motsvarighet i övriga delar av tomten. Lagret bestod av
rödaktig sand ca 0,5 meter tjockt och tolkas
som utfyllnad till ovanliggande stenläggning
KG1007, alternativt som släcksand vid brand i
underliggande gårdslager KG1003.
Utjämningslager A70 bestod av gråbeige
lerig silt som var mellan 0,05-0,1 meter tjockt.
Lagret hade inslag av sand och kalkbruk, och
tolkas ha varit det första utjämningslagret nordost om byggnad KG1006 (figur 8 sid 13).
Ingående kontexter
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A76
A73
A70

Utjämningslager, FU A19
Utfyllnad/släcksand
Utjämningslager

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG1003, KG1004 och under
KG1007 samt KG1006
Datering

Kontext Typ
A73
Utfyllnad
A70
Utjämning

KG1006 Byggnad

Fynd
Kritpipa
Kritpipa

Fynd nr Datering
F150 1650-1750
F166 1650-1750

Gruppen består av konstruktionsdelar till
en byggnad belägen i södra delen av undersökningsområdet. Byggnaden låg intill östra
schaktväggen och fortsatte in i schaktväggen,
under gamla brandstationen (figur 8 sid 13 och
figur 2). Då endast ett fåtal av byggnadens syllar
påträffades inom schaktet går det inte att avgöra
byggnadens utbredning eller dess orientering.
Eventuellt låg byggnaden i ostnordostligvästsydvästlig riktning. Byggnaden var anlagd
ovan KG1003 och KG1005.
Ovan dessa var konstruktionslager A59
anlagt, lagret bestod av gråbrun sand som låg
under och sydväst om träsyllen A43. Lagret
tunnade ut mot sydost vilket indikerar att man
fyllt ut och höjt marknivån i samband med anläggandet av byggnaden.
Slaggsyll A60 tolkas som grundläggning
till byggnad KG1006. Lagret bestod mestadels
av kopparslagg, men även småsten och svavelfärgat gruvavfall förekom. Lagret var mellan
0,1-0,25 meter tjockt och blev tjockare mot
nordväst.
Träsyll A43 bestod av 2-3 stycken oregelbundet rundade syllstockar ca 2-4,45 meter långa
och 0,06-0,2 meter i diameter liggandes i skift i
nordväst-sydöstlig riktning med näver mellan
varven, varav den översta delvis grävdes fram
vid förundersökningen (FU A29). Den översta
stocken var nästintill förmultnad i nordväst
medan de två undre var bättre bevarade. I den
nordvästligaste samt sydostligaste delen av
byggnaden, fanns två tvärgående syllstockar,
som låg i ostnordostlig-västsydvästlig riktning,
och som fortsatte in i schaktväggen. Den nordligaste syllstocken tolkas vara yttersta delen på
byggnaden, medan den södra eventuellt skulle
kunna vara en mellanvägg. Den norra syllstocken var 0,8 meter lång och 0,2 meter i diameter,
medan den södra stocken var 0,6 meter lång
och 0,2 meter i diameter. Under träsyll A43 låg
slaggsyll A60 vilket bestod av kopparslagg som
antagligen använts till grundläggning.
Två stycken stolpar tolkas höra till byggnaden A44 och A45. Bägge var runda och stod

Figur 2. Byggnad KG1006 i område 1 med syll A43 som
daterades till 1640-tal. Till vänster i bild ligger en mindre
syllstock som skulle kunna vara till en mellanvägg. Foto
från NO, Jimmy Axelsson Karlqvist.

sydväst respektive nordost om syllens norra del.
Stolpe A44 var ca 0,17 meter hög och 0,1 meter
i diameter och stolpe A45 var ca 0,4 meter hög
och 0,1 meter i diameter.
Konstruktionslager A68 bestod av grå sand
och var mellan 0,1–0,19 meter tjockt. Lagret låg
nordost om träsyll A43 och dikt an konstruktionslager A69 som var mellan 0,1–0,15 meter
tjockt. Lagret bestod av tegelkross, kalkbruk
och beige lera. Troligen hör bägge lagren till
den tidigaste byggnadsfasen och de olika sammansättningarna hos konstruktionslagren beror
sannolikt på att A69 fyllt ut sluttningen mot norr
och därför behövt mer stabilitet.
Ingående kontexter
A43
Träsyll, FU A29
A44
Stolpe
A45
Stolpe
A59
Konstruktionslager
A60
Slaggsyll
A68
Konstruktionslager
A69
Konstruktionslager
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG1005, KG1004 och samtida med
KG1007 och under KG100??
Datering

Kontext Typ
A43
Syllstock
A43
Syllstock
A68
Konstr.lager
A69
Konstr.lager

Dat.Fynd
Dendro
Dendro
Kritpipa
Kritpipa

Nummer Datering
A29 (FU) 1602-1642
PD1279 1640-1650
F154
1640-1660
F202
1650-1700

KG1007 Gårdsyta

Gruppen består av ett flertal lager som anses representera en förnyelse av gårdsytan i samband
med att byggnad KG1006 är uppförd.
Stenläggning A35 var en illa bevarad stenläggning som var mellan 1,8–2,5 meter lång och
0,1-0,6 meter bred samt 0,02-0,06 meter hög.
Sannolikt har stenläggningen blivit delvis bort47

tagen, för inom vissa partier fanns stenlyft. De
stenar som ansågs ligga in situ var ca 0,05-0,1
meter stora och mellan dem knaddersten och
slaggkross. Stenläggningen tolkas vara fortsättningen på den stenläggning som framkom vid
förundersökningen (FU A22). Vid undersökningen fick FU-stenläggningen ett nytt id A78.
Stenläggning A35 hör också sannolikt ihop med
stenläggning A72 som även den framkom vid
förundersökningen (FU A24) och som bestod
av stenlyft.
Sättsandslager A36 bestod av 0,05-0,1 meter tjock gulbrun sand som legat under den
fragmentariska stenläggningen. Lagret fanns
fläckvis över ytan för stenläggningen, tydligast
åt sydost.
Utjämningslager A37 bestod av slagg, sten,
silt, sand samt tegelkross och var 0,1-0,2 meter
tjockt. Sannolikt har det tillkommit i samband
med stenläggning A35. Lagret låg under stenarna och sättsand A36 men även bitvis under
gårdslager A34. Åt sydväst blev lagret tjockare
och har eventuellt varit fyllning i en sättning
eller svacka.
Under utjämningslager A37 framkom ett
svårtolkat ojämnt utfyllnadslager A61 av brun
lera och silt som endast förekommer invid mitten av träsyllen A43. Alternativa tolkningar är
att lagret har tillkommit vid byggnationen av
KG1006 eller ett gårdslager.
Planka A77 var en rektangulär träplanka 0,78
meter lång och 0,36 meter bred samt 0,04 meter
hög med oklar funktion och tillkomst. Plankan
låg mellan utjämningslager A76 och gårdslager
A34, delvis överlagrad av stenläggning A78.
Eventuellt har den fungerat som spont/gångbräda alternativt att det är byggnadsrester från
anläggandet av byggnad KG1006.
Ingående kontexter
A35
Stenläggning
A36
Sättsandslager
A37
Utjämningslager
A77
Planka
A78
Stenläggning, FU A22
A72
Stenlyft, FU A24
A61
Utfyllnadslager
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG1005, och samtida med KG1006
samt under KG1010

Fas 2:2 Brukning
Fasen omfattar brukning av konstruktionerna
i KG1007 som utgjordes av ett brukningslager
på stenläggning A35 och gårdslager A34.

KG1008 Brukning

Gruppen består av Gårdslager A34 vilket låg
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upp mot byggnad KG1006 och bestod av gråsvart/gråbrun sand och småsten och var ca 0,1
meter tjockt. Toppen på lagret var heterogent
för att längre ned bli mer homogent. Lagret har
eventuellt varit ett utjämningslager från början,
som successivt infiltrerats med diverse avfall
från ovanliggande lager A33. Brukningslager
A38 var 0,01-0,05 meter tjockt och återfanns
ovan stenläggning A35 i KG1007 alldeles invid
byggnad KG1006. Lagret bestod av mörkbrun
lerig silt och låg på och mellan de stenar i den
södra delen av stenläggningen A35 som tolkades ligga in situ.
Ingående kontexter
A34
Gårdslager
A38
Brukningslager
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG1007, och samtida med KG1006
samt under KG1010
Datering

Kontext Typ
A34
Utfyllnad
A34
Utjämning

Fynd
Kritpipa
Kritpipa

Fynd nr Datering
F182 1660-1680
F181 1700-1750

Fas 2:3 Destruktion
Fasen omfattar destruktion KG1009 som innefattar förstörelse av byggnad KG1006 i fas 2:1.
Eventuellt kan destruktionsfasen ha ett samband med omregleringen av tomten, i och med
att kassun KG2001 anläggs i nordvästra delen
av undersökningsområdet.

KG1009 Destruktion

I gruppen ingår två lager som anses representera en destruktion. Brandlager A67 tolkas vara
rester efter det äldsta golvet eller aktivitetsytan
till byggnad KG1006. Lagret var 0,05 meter
tjockt, och återfanns i sydöstra delen inom
A43. Lagret tunnade ut och försvann längst åt
nordväst. Lagret bestod av förkolnade och eldpåverkade träbitar uppåt 0,1x0,15 meter stora.
Lagret utgör troligen rest efter en bortstädad
lokal brand eller eldning på platsen, då det var
homogent och välavgränsat.
Släcksand A58 var 0,05-0,07 meter tjockt och
tolkas ha tillkommit i samband med släckning
av branden, dock återfanns lagret endast i
den sydöstra delen inom byggnad KG1006.
Kontaktytan mellan brandlagret A67 och släcksandslagret A58 var infiltrerad och innehöll
mycket fyndmaterial. Bland annat stora skärvor
av keramik som till stor del var eldpåverkade.
Vilket också skulle kunna indikera en mindre
brand i byggnad KG1006.
Ingående kontexter
A67
Brandlager
Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2018:2

A58

Släcksand

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG1006, och under KG1010
Datering

Kontext Typ
A58
Släcksand

Fynd
Kritpipa

Fynd nr Datering
F236 1600-1650

Fas 3:1 Ombyggnation/komplettering,
1670–1700
Under denna fas sker en ombyggnation/komplettering inom byggnad KG1006 från fas 2:1 i
och med KG1010. I samband med det sker också
en komplettering av gårdsyta KG1011. Sannolikt sker detta i samband med omregleringen
av tomten i fas 1:1 i område 2, för att därefter
vara i bruk fram till mitten/slutet av 1700-talet
(figur 9 sid 14).

KG1010 Ombyggnation

Gruppen består av konstruktionsdelar till en
ombyggnation av hus KG1006. Ombyggnationen inleds med att konstruktionslager A49
och A50 förs på. Eventuellt är dessa två lager
del av samma händelse, då de var infiltrerade
med varandra. Tjockleken uppmättes till ca
0,2 meter. Konstruktionslager A50 bestod av
pinnar, granbarr, näver och annat organiskt
material, medan A49 bestod av slagg. Marken
sluttade betydligt mot norr varav lagren troligen
utgjort en konstruktionsdetalj för att höja golvnivån samt stödja upp syllstockarna (A43) som
återanvänds. Ovan konstruktionslagren låg två
grövre plankor/reglar A48 och en halvstock som
fortsatte in i schaktväggen (figur 3). Den klyvda
stocken var ca 0,3 meter lång och 0,18 meter
bred. De två plankorna/reglarna var mellan
0,2-0,4 meter långa och 0,05-0,15 meter breda.
Stock/planka A64 var belägen ovan syll A43
(KG1006). Stocken var ca 2,3 meter lång och 0,1
meter bred samt 0,02-0,05 meter hög. Den var
dåligt bevarad men man såg skillnader i både
form och utseende jämfört med de underliggande syllstockarna. Stocken/plankan tolkas
vara samtida med reglar A48 som sticker ut ur
nordöstra schaktväggen.
Ovan A64 låg konstruktionslager A42 som
bestod av grovkornig beige sand med svavelgula horisonter och var mellan 0,05-0,09 meter
tjockt. Lagret var belägen nordost samt sydväst
om A64 och tolkas som ett konstruktionslager
till den ovanliggande tegelkonstruktionen.
Tegelkonstruktion A41 var rektangulär till
formen och var ca 2 meter lång och 0,6 meter
bred samt 0,15 meter hög. Tegelkonstruktionen
var belägen inom byggnad KG1006 och fortsatte
in i schaktväggen ostnordost om syllstock A43.
Eventuellt kan det vara ett fundament till en

Figur 3. Sydöstra schaktväggen i område 1. Där syns
KG1010 med tegelkonstruktion A41 och plank/reglar A48.
Foto från SV, Jimmy Axelsson Karlqvist.

spis eller eldstad.
Ingående kontexter
A41
Tegelkonstruktion
A42
Konstruktionslager
A48
Reglar/plankor
A49
Konstruktionslager
A50
Konstruktionslager
A64
Stock/planka
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG1009, och under KG5001
Datering

Kontext
A50
A50
A50

Typ
Utjämning
Utjämning
Utjämning

Fynd
Kritpipa
Kritpipa
Kritpipa

Fynd nr
Datering
F9
1650-1700
F9
1650-1750
F10
1650-1750

KG1011 Gårdsyta

Gruppen består av ett lager som anses representera en förnyelse av gårdsytan i samband
med att ombyggnationen av byggnad KG1006.
Gårdslager A33 låg under slagglagret A3 och
framkom delvis vid förundersökningen (FU
A28). Lagret var brunt och var mellan 0,05-0,1
meter tjockt samt heterogent i sin sammansättning. Lagret bestod av träflis och humös silt.
Även inslag av strö fanns som troligen härrör
från djurhållning. Lagret var tydligast mot
byggnad KG1006 i öst, i övrigt diffust och infiltrerat mot underliggande gårdslager KG1007.
Ingående kontexter
A33
Gårdslager
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG1007, och under KG5001
Datering

Kontext Typ
Fynd
Fynd nr
Datering
A33
Gårdslager Kritpipa F9
1650-1750
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Figur 4. Översikt över undersökningsområdet och
utfyllnadslager A100. Foto från SO, Jimmy Axelsson
Karlqvist

Figur 5. Översikt över område 2 och 3 där timmerkistor
A90 påträffades. Timmerkistorna låg ovan utfyllnadslager
A100 och var fylld med utfyllnadslager A91. Foto från SO,
Jimmy Axelsson Karlqvist.

Område 2

begränsat i nordväst och sydost men fortsatte
även in under den nuvarande brandstationen
och betongkällaren.
Timmerkistor A90 hade lagt ovan A100 och
bestod av två knuttimrade kvadratiska kistor.
De var 0,75-1 meter höga och bestod av runda
ca 0,25–0,35 meter tjocka stockar (figur 5). Tillsammans bildade de en kassun som var delvis
skadade av recenta störningar. Eftersom det
underliggande lagret var ojämnt, var stockarna lagda med fler eller färre varv beroende
på topografi och störningar. Som minst fanns
ett varv och som mest fyra varv med stockar.
Eventuellt har konstruktionerna suttit samman
med ytterligare konstruktioner eftersom vissa
stockar fortsatte in i schaktväggarna.
Timmerkistorna fortsatte in under betongkällaren. En schaktningsövervakning gjordes
senare i syfte att utröna om timmerkistor A90
fortsatte ut i gatumark. Vid rivningen av betongkällaren noterades fler timmerkistor under
betongkällaren. De provgropar som togs upp
närmast gatumark visade att timmerkistorna
troligtvis inte fortsätter ut i gatumark i sydvästra
delen av området. Möjligtvis kan timmerkistor
fortsätta ut i gatumark i nordvästra delen (Axelsson Karlqvist 2017a).
Även två runda stolpar A92 tolkas höra till
kassunen. Dessa var 0,1-0,15 meter tjocka och ca
0,5 meter höga. De var nedstuckna i utfyllnadslager A100 och låg under utfyllnadslager A91.
Utfyllnadslager A91 bestod av ett rödfärgat
slagglager som var mellan 0,3-0,6 meter tjockt.
Lagret låg inom timmerkistor A90 för att höja
och ge bärighet åt ovanliggande markyta. Slagglagret har varit vattenpåverkat varför järnutfällningar har färgat slaggen röd.
Ovan A91 låg utjämningslager A88 som bestod av krossad slagg och var mellan 0,15–0,25
meter tjockt. Lagret var omgärdat och delvis
bortgrävt av recenta störningar.

Fas 1.1, Förnyelse 1670-talet
I mitten av schaktet fanns två mindre områden
2 och 3 som var isolerade på grund av recenta
störningar. Under de två områdena fanns en
kassun som delvis hade blivit skadad av de
recenta störningarna. På grund av att områdena
låg isolerade och inte hade någon fysisk koppling till vare sig varandra eller till kulturlager
i nordväst och sydost, har dessa tolkats var för
sig. Dock har en möjlig stratigrafisk relation
gjorts med koppling till andra faser och kontextgrupper.
Under denna fas sker en förnyelse inom tomten i och med att kassun KG2001 (figur 10 sid
15) anläggs inom undersökningsområdet. Förutom att tomten utvidgas, tolkas tomtgränsen
ha reglerats. Tomtgränsen som åsyftas är den
som finns med på 1761 års stadskarta.
Utifrån tomtregleringen, tolkas fasen ske före
fas 3:1 där det sker en ombyggnation av byggnad KG1010 och gårdsytan KG1011.

KG2001 Timmerkistor

Gruppen består av utfyllnadslager, stolpar och
timmerkistor som representerar en ombyggnation av tomten i form av en utvidgning. Marken
var i nordväst betydligt djupare än i sydöstra
delen. På grund av att undersökningsområdet
var begränsat, går det i dagsläget inte att avgöra
om nedgrävningen eller svackan som A100 låg
i tillkommit naturligt eller ej. Nedgrävningen
eller den naturliga svackan var utfylld med
utfyllnadslager A100. Lagret var sotsvart och
innehöll pinnar, kvistar, plankor, ben, djurhår,
näver och bark med horisonter av lera och silt
(figur 4). Det var 0,1-0,15 meter tjockt. Lagret låg
ovan den naturliga bottenleran och var tydligt
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Ingående kontexter
A100 Utfyllnadslager, FU A25
A90
Timmerkistor
A92
Stolpar
A91
Utfyllnadslager
A88
Utjämningslager
Stratigrafiska relationer
Belägen under KG2002 och KG3001
Datering

Kontext Typ
Dat. fynd
A100 Utfyllnad
Dendro
A90
Timmerkista Dendro
A90 D Timmerkista Dendro
A90 E Timmerkista Dendro
A90 F Timmerkista Dendro
A90 G Timmerkista Dendro
A90 H Timmerkista Dendro
14
FU A25 Utfyllnad
C
			

Nummer Datering
83271 1657-1677
83270 1667-1673
83265 1647-1670
83266 Ej daterbar
83267 1672-1682
83268 1623-1673
83269 1651-1671
1523-1572 (38,6%)
1630-1661 (29,6%)

KG2002 Utjämning

Gruppen består av ett utjämningslager A86
vilket var beläget i sydöstra delen av område 2.
Lagret bestod av organiskt material blandat
med slagg och silt och var ca 0,1 meter tjockt. I
detta lager togs också ett makrofossilprov för att
kunna jämföra med gårdslager A87 i område 3
samt andra gårdslager.
Ingående kontexter
A86
Utjämningslager
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG2001 och under KG2003, tolkas
vara samtida med KG3001.
Datering

Kontext Typ
Dat. fynd
Fynd nr Datering
A86
Utjämning Kritpipsskaft F162 1650-1750
A86
Utjämning Kritpipsskaft F163 1650-1750

KG2003 Gårdsyta

Gruppen består av ett brunt gårdslager A75
i huvudsak bestående av träflis som låg under resterna av en byggnad (KG2004). Lagret
skars av recenta störningar åt alla väderstreck,
gårdslagret hör sannolikt samman med KG3001
beläget i område 3.
Ingående kontexter
A75
Gårdslager
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG2002, och under KG2004, tolkas
vara samtida med KG3002.
Datering

Kontext Typ
Dat. fynd
Fynd nr Datering
A75
Gårdslager Kritpipsskaft F73 1650-1700
A75
Gårdslager Kritpipsskaft F74 1650-1750

Figur 6. Översikt över byggnad KG2004 belägen i område
2. Där fragmentariska byggnadslämningar påträffades
bl.a. golv A12. Foto från SV, Jimmy Axelsson Karlqvist.

KG2004 Byggnad

Gruppen består av två stycken syllstockar A12
vilka var ca 1 meter långa, 0,5 meter breda samt
0,2-0,3 meter höga (figur 6). Träsyllen hade en
knut i öster. Under träsyllen låg regelstenar
A22, som bestod av tre naturstenar och en
tegelbrocka. Stenarna va omkring 0,8–0,15 x
0,08-0,10 meter stora, och 0,06-0,1 meter höga.
Dessa har troligen lagts ut för att ge stabilitet
åt syllstockarna. Invid syllstockarna låg ett
förmultnat trägolv A13 vilket var ca 0,03 meter
tjockt. Trägolvet fanns endast bitvis kvar och
var bäst bevarat invid syllstockarna. Trägolvet
och regelstenarna låg på konstruktionslager
A21 som bestod av sand och småsten och var
0,06–0,1 meter tjockt (figur 11 sid 16).
Ingående kontexter
A12
Träsyll
A13
Trägolv
A21
Konstruktionslager
A22
Regelstenar
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG2003 och under KG2005
Datering

Kontext Typ
Dat. fynd Fynd nr Datering
A21
Konstr.lager Kritpipsskaft F14 1650-1750

Fas 1.2, Destruktion, 1760-talet
Fasen utgörs av destruktion vilken inbegriper
ödeläggelse av byggnad KG2004 i fas 1.1.

KG2005 Destruktion

Gruppen består dels ett brandlager A9 vilket
bestod av trä, tegelkross och kol och var 0,05
meter tjockt. Sannolikt är detta ett brandlager
som tillkommit vid stadsbranden år 1761. Lagret var avgrävt åt alla vädersträck av recenta
störningar.
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Raseringslager A8 var 0,15–0,17 meter
tjockt och beläget direkt under slagglager A3
(KG5001). Lagret bestod av grå sand med enstaka småstenar och skars åt alla vädersträck
av recenta störningar. Lagret hade ett blandat
fyndmaterial av fajans, rödgods, kritpipor och
flintgods vilket talar för en datering mellan slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
Ingående kontexter
A8
Raseringslager
A9
Brandlager
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG2004, och tolkas vara samtida
med KG3004

Område 3
Fas 1.1, Förnyelse 1670-talet
På grund av att områdena låg isolerade och
inte hade någon fysisk koppling till vare sig
varandra eller till kulturlager i nordväst och
sydost, har dessa tolkats var för sig. Området
var beläget ca 1,5 meter nordväst om område 2.
Dock har en trolig stratigrafisk relation genomförts med koppling till andra faser och kontextgrupper (figur 12 sidan 17).

KG3001 Gårdsyta

Gruppen består av gårdslager A87 som hör till
område 3 Lagret bestod av bark och näver och
var ca 0,15 meter tjockt. Troligtvis har lagret
tillkommit för att höja marknivån och fungerat
som ett gårdslager under en period. Lagret var
hårt och kompakt och representerar troligtvis en
trampad yta. Lagret låg ovan utjämningslager
A88 (KG2001), och hade en sammansättning
som skiljde sig jämfört med tidigare påträffade gårdslager, ett makrofossilprov samlades
därför in.
Ingående kontexter
A87
Gårdslager
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG2001, och under KG3002, tolkas
vara samtida med KG3001, KG1010.

Figur 7. Tomtgräns KG3003 i område 3, där tomtgräns
A14 påträffades. Lodfoto Jimmy Axelsson Karlqvist

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG3001, och under KG3003

KG3003 Byggnad/Tomtgräns

Gruppen består av A14 en ”L”-formad stenkonstruktion med upp till 0,3x0,3 meter stora
stenar som dels låg i nordostlig-sydvästlig
riktning (figur 7). I nordost vek konstruktionen
av åt sydost. Den sydöstra delen var påverkad
av sentida störningar, vilket gör konstruktionen svårtolkad. Stenkonstruktionen låg på
utjämning A87. I nordost-sydvästlig riktning
var längden på konstruktionen ca 4,5 meter.
I nordväst-sydostlig riktning ca 2 meter lång.
Bredden var mellan 0,2–0,5 meter och höjden
0,2–0,4 meter. Flera tolkningar är möjliga, men
troligtvis är det en illa bevarad stensyll till en
byggnad som legat precis på eller invid tomtgränsen. Det kan dock inte uteslutas att det varit
en stenmur som markerar tomtgränsen
Ingående kontexter
A14
Stenkonstruktion
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG3001, KG3002 och under
KG3004

Fas 1.2, Destruktion, 1760-talet?
Fasen utgörs av destruktion som inbegriper
ödeläggelse av gårdsyta KG3002 och tomtgräns/
vret/byggnad KG3003 i fas 1.1.

KG3004 Destruktion

Gruppen består av gårdslager A89 som var
ca 0,2 meter tjockt. Lagret låg delvis mellan
stenarna i stenmur A14 (KG3003) vilken har
tolkats som tomtgräns. Lagret placering och
innehåll såsom silt, träflis, organiskt material
t.ex. hår och ben indikerar att man gjort sig av
med avfall invid tomtgränsen.

Gruppen består av ett 0,08–0,15 meter tjockt
brandlager. Lagret låg direkt under slagglager
A3 (KG5001) och tolkas vara rester efter en
brandhärjad gårdsyta. I lagret fanns sot- och
kolrester vilket tolkas att gården har utsatts för
brand. Gårdslagret låg upp mot en stenmur
A14 norr, sedan är lagret skuret av recenta
störningar i form av ledningsschakt A10 i mitten och i söder.

Ingående kontexter
A89
Gårdslager (avfallslager)

Ingående kontexter
A6
Brandlager

KG3002 Brukning
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Figur 8. Översikt över nordöstra schaktväggen i område 4,
med nedgrävning A103. Nedgrävningen tillkom i samband
med anläggandet av källare KG4002. Foto från SV, Jimmy
Axelsson Karlqvist.

Figur 9. I källare KG4002 i område 4 påträffades A65,
vilket var två träluckor med beslag samt en underliggande
planka som troligtvis fungerat som golvyta. Foto från SV,
David Fahlberg.

Stratigrafiska relationer
Belägen över KG3003, och tolkas vara samtida
med KG2005

Lagret tunnade ut mot nordväst. Lagret tolkas
ha tillkommit i samband med uppförandet av
källaren.
Utfyllnadslager A101 bestod av ett mycket
kompakt lager med krossad slagg och var ca
0,1 meter tjockt (figur 10). Lagret framkom i
undersökningsområdets nordvästra del. Lagret
liknande en knadderstensläggning som kan ha
kompakterats vid användning. Lagret fortsatte
in i den nordvästra schaktväggen. Konstruktionslager A99 var 0,05-0,1 meter tjockt och
bestod av ett rödbrunt slagglager vilken tolkas
som en utjämning.

Datering
Kontext
A6
A6
A6
A6
A6

Typ
Brandlager
Brandlager
Brandlager
Brandlager
Brandlager

Dat. fynd
Kritpipsskaft
Kritpipsskaft
Kritpipsskaft
Kritpipsskaft
Kritpipsskaft

Fynd nr Datering
F44 1650-1750
F45 1650-1750
F46 1650-1700
F47 1650-1750
F81 1650-1750

Område 4
Fas 1.1, Förnyelse 1670-talet - sekelskiftet
1700
Fasen representerar en förnyelse av tomten i och
med att en källare uppförs. Detta område ligger
i nordvästra delen av undersökningsområdet.
På den historiska kartan från år 1761 finns en
källare utritad i detta område och den påträffades under förundersökningen. Deäldsta spåretn
efter källaren utgörs av Utjämning KG4001,
Källare KG4002, och Destruktion KG4003
(figur 13 sid 18).

KG4001 Utjämning

Gruppen består av flertal utfyllnadslager hörandes till anläggandet av källare KG4002.
Anläggandet inleds med nedgrävning A103,
vilket var en skålformad nedgrävning (figur 8).
Den syntes tydligt i nordöstra schaktväggen
samt i underliggande utfyllnadslager. Hela
nedgrävningen kom ej fram i plan, det som
framkom mättes in och längden uppmättes till
ca 1,4 meter, bredden 0,7 meter och djupet till
1,3 meter.
Utfyllnadslager A102 var 0,1-0,15 meter
tjockt och bestod av ett lager av beige lera med
enstaka inslag av tegelkross och kalkbruk.

Ingående kontexter
A99
Konstruktionslager
A101 Utfyllnadslager
A102 Utfyllnadslager
A103 Nedgrävning
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG2001, och tolkas vara samtida
med KG4002
Datering

Kontext Typ
Dat. fynd
Fynd nr Datering
A99
Utfyllnad Kritpipsskaft F170 1650-1750

KG4002 Källare

Gruppen består av konstruktionsdelar till en
källare beläget i norra delen av undersökningsområdet. Byggnaden låg i öst-västlig riktning,
intill östra schaktväggen. I dess västra del har
källaren blivit avgrävd av en recent nedgrävning, och i öst fortsätter konstruktionen in under
brandstationen.
Konstruktionslager A94 var ett omrört grått
och svart lager ca 0,1-0,15 meter tjockt. Utfyllnadslager A91 (KG2001), var bortgrävt under
källarytan varpå konstruktionslagret påfördes.
Konstruktionslagret bestod av lera blandat
med underliggande lager A100 (KG2001), i
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recent störning i västnordvästlig-ostsydostlig
riktning, källarens ursprungliga utbredning går
därmed ej att avgöra.
Längd: 2,5 m (nordvästra) / 2,1 m (sydöstra)
Bredd: 0,6 m (nordvästra) / 0,9 m (sydöstra)
Höjd: 1 m
Ingående kontexter
A11
Stenvägg
A56
Trappsteg
A57
Trappsteg
A65
Trägolv
A93
Tröskel
A94
Konstruktionslager
Figur 10. Översikt över utjämning KG4001 och gårdsyta
KG4003 i område 4. Till höger i bild ser man rester av
ett brunfärgat gårdslager A98 samt det svarta mycket
kompakta utfyllnadslagret A101. Till vänster i bild ser
man ett rödbrunt slagglager, konstruktionslager A99.
Under A99 syns utfyllnadslager A102 med sin beige lera.
Foto från SV, David Fahlberg.

lagret fanns också stenblock upp till 0,5 meter
i diameter. Ovan lagret var flertal kontexter
uppförda bland annat jordkällarens stenvägg
A11, den äldsta tröskeln A93, och trägolv A65.
Konstruktionslagret tolkas ha påförts inför
anläggandet av dessa kontexter. Tröskel A93
var en stock med urtag för stolpar i ändarna
och var ca 0,1 meter hög, 0,2 meter bred och
1 meter lång. A93 tolkas tillhöra den äldsta
byggnadsfasen för källaren då den är lagd ovan
konstruktionslager A94.
Ett eventuellt trägolv A65 framkom inne i
källaren (figur 9). Konstruktionen bestod av två
träluckor med beslag samt en underliggande
planka, längden var 1,65 meter och bredden 0,2
meter. Trägolvet/träkonstruktionen låg mot den
äldre tröskeln A93 från sydväst. Detta kan ha
varit en temporär trampyta eller har lagts dit i
utjämnande syfte över konstruktionslagret A94.
Även två trappsteg A57, A56 påträffades.
A56 var en huggen sten, rektangulärt till formen, belägen i källarens sydvästra del. Stenen
var 0,2 meter bred, 0,3 meter lång och ca 0,13
meter hög. A57 var belägen under A56 och var
0,3 meter bred, 0,5 meter lång och ca 0,12 meter hög. Även detta trappsteg var huggen och
rektangulär till formen. Detta är troligtvis den
äldsta nedgången i källaren då A57 låg ovan på
vad som tolkas som konstruktionslager A94 för
källarmurarna A11.
Stenvägg A11 var två kallmurade stenmurar,
dessa låg i nordostlig-sydvästlig riktning. De
bestod av som mest 0,4x0,3 meter stora stenar.
Murarna stod med ca 1 meters mellanrum. Den
sydligaste av murarna har en utstickare mot
sydöst. Källarmurarna skars diagonalt av en
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Stratigrafiska relationer
Belägen över KG4001, och tolkas vara samtida
med KG4003

Fas 1:2 Brukning
I samband med att källaren uppförs, anläggs
även en ny gårdsyta utanför källaren, längst åt
norr. Fasen representerar brukning av gårdsyta
KG4003.

KG4003 Gårdsyta

Gruppen består av ett gårdslager A98 som var
ca 0,05 meter tjockt (figur 10). Gårdslagret var
beläget nordväst om den nordvästra källarmuren A11 (KG4002) bestående av i huvudsak
organiskt material och slagg som låg under
Utjämningslager A3 (KG5001).
Ingående kontexter
A98
Gårdslager
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG4001, och tolkas vara samtida
med KG4002

Fas 1:3 Destruktion 1761
Fasen utgörs av rasering inom källare KG4002
och i fas 1.1.

KG4004 Destruktion

Gruppen består av tre kontexter som tolkats
ha tillkommit vid destruktion av KG4002.
Brandlager A62 var ca 0,15 meter tjockt. Lagret
var mörkgrått med inslag av träflis, kol och sot
blandat med sand, lera och aska. Det sträckte
sig över hela källarens yta och har tillkommit
vid brand. Plankor A63 bestod av flera eldpåverkade oregelbundna plankor av trä som
låg under A55. Plankorna var cirka 0,05 meter
höga, 1,1 meter långa och 0,04 meter breda. A55
trägolv är sannolikt del av samma händelse som
A63, trägolvet bestod endast av eldpåverkade
oregelbundna träplankor. Trägolvet uppskat-
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Figur 11. I källare KG4002 sker en ombyggnation KG4008
där man anlägger stolpar A24, spont/plankvägg A25 samt
regel A28. Lodfoto: Jimmy Axelsson Karlqvist.

tades ha varit ca 0,03 meter högt, 1,1 meter långt
och 1 meter bred.
Ingående kontexter
A55
Trägolv
A62
Brandlager
A63
Plankor
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG4002, och under KG4005

Fas 2:1 Ombyggnation/Komplettering
1860-tal
Fasen representerar en ombyggnation/komplettering av källaren på tomten, i form av en
ombyggnation KG4005.

KG4005 Ombyggnation

Gruppen består av ett konstruktionslager
A54 som var 0,05-0,15 meter tjockt. Lagret var
rödbrunt och bestod av organiskt material
och sand på vilket en stenläggning A53 lagts.
I den sydvästra delen överlagrades lagret av
ett brukningslager A32. Lagret innehöll träflis,
kol, kvistar och barr samt plankstumpar och
verkar vara sammansatt av rasering och avfall
samt ren fyllnadsmassa av sand. Konstruktionslagret begränsades av källarmurarna A11 och
recenta störningar, lagret fortsatte in i nordöstra
schaktväggen.
Stenläggning A53 sträckte sig över större
delen av den utgrävda källarytan. I den västra
delen låg den glest och ojämnt. Höjden var 0,050,1 meter och längden ca 1,8 meter medan bredden var 0,9 meter. Stenläggningen stöttade även
upp en golvkonstruktion av två golvplankor
A46-A47. Dessa var 1,1 meter långa, 0,5 meter
breda och 0,03 meter höga, och låg i nordvästsydostlig riktning. Golvplankorna tolkas höra

samman med stenkonstruktion A39 och tröskel
A27.
Stenkonstruktion A39 var ca 1 meter lång
och 0,4 meter bred samt 0,05 meter hög. Konstruktionen låg i sydväst, invid källarens tröskel
A27. Stenläggningen hade en oregelbunden
form och bestod av naturstenar av en storlek
mellan 0,1x 0,2 meter och
Konstruktionslager A51 var 0,1 meter tjockt,
och låg dels under tröskel A27 men också över
stenläggning A53 innanför källarens tröskel.
Lagret var blött, rödfärgat och bestod av lera/
silt blandat med sand och mycket glasskärvor.
Den röda färgen kan vara utfällningar från
järnföremål eller slagg då vatten har samlats
ovan stenarna. Lagret var sannolikt infiltrerat
med nedrasat material från användningen av
trägolv A7 (KG4008).
Tröskel A27 var 1,05 meter lång, 0,15 meter
bred och 0,15 meter hög. Tröskeln var lagd ovan
konstruktionslager A51 och hade urtag för A26
sidostolpar.
Stolpar A26 bestod av två kvadratiska stolpar
varav den nordvästra var 1,05 meter hög och
den sydöstra 0,4 meter hög. Storleken på bägge
stolparna var 0,12 x 0,12 meter. De har sannolikt
utgjort källarens dörrpost invid källarmurarna
och var nedsänkta i en tröskelstock A27. I den
sydligaste stolpen satt två gångjärnsbeslag av
järn på den nordöstliga sidan, vilket tyder på
att dörren öppnats åt det hållet.
Ingående kontexter
A26
Stolpar
A27
Tröskel
A39
Stenkonstruktion
A46/47 Plankor
A51
Konstruktionslager
A53
Stenläggning
A54
Konstruktionslager
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG4004, och under KG4006
Datering

Kontext Typ
A27
A51
A51

Dat. fynd Nummer

Datering

Tröskel
Dendro PD 1281 1850-1860
Konstr.lager Flintgods F222
1839-1860
Konstr.lager Flintgods F223
1860-1905

Fas 2:2 Brukning
Fasen omfattar brukning av konstruktionerna
i fas 2.1. Brukning KG4006 fanns i källare
KG4002.

KG4006 Brukning

Gruppen består av ett brukningslager A32 som
var 0,3 meter tjockt. Brukningslagret låg upp
emot tröskel A27 och tolkas ha tillkommit innan
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KG4007. Lagret låg bitvis infiltrerat mot det
underliggande utfyllnadslagret A54 men annars
direkt på stenläggning A39 närmast tröskeln och
plankor A46/A47. Lagret var brunt, 0,3 meter
tjockt och bestod av i huvudsak sand och träflis
med inslag av tegel, sot och kol.
Ingående kontexter
A32
Brukningslager
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG4005, och under KG4006

Fas 2:3 Destruktion
Fasen utgörs av destruktion/utjämning av den
tidigare brukningen KG4006 fas 2:2 inom källare KG4002.

KG4007 Destruktion

Gruppen består av två kontexter som tolkats ha
tillkommit vid destruktion av KG4006. Utjämningslager A23 var 0,01-0,15 meter tjockt och bestod av silt, sand, sot och kol med tegelbrockor
och kross samt inslag av träflis. Lagret låg över
brukningslager (KG4006) och tolkas ha tillkommit innan KG4008 byggdes. Lagret låg uppemot
källarens yngsta tröskel (KG4005) och tunnade
ut mot sydväst där det skars av en recent störning som gick diagonalt genom schaktet.
Planka A30 var en bred träplanka 0,5 meter
lång, 0,3 meter bred och 0,03 meter hög. Plankan
låg mellan utjämningslagret A23 och underliggande brukningslager, sannolikt är plankan en
del av utjämningen.
Ingående kontexter
A23
Utjämningslager
A30
Planka
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG4006, och under KG4008

Fas 3:1 Ombyggnation/Komplettering
Fasen representerar en ombyggnation/komplettering av källaren på tomten, i form av ombyggnation KG4008.

KG4008 Ombyggnation

Gruppen består av ett flertal konstruktionsdetaljer till en ombyggnation av källare KG4002.
Regel/Underliggare A15 var rektangulär till
formen och 0,9 meter lång och 0,15 meter bred,
samt placerad under trägolv A7, som ursprungligen kan ha varit en pall eller bock med fyra
snedställda ben tillsammans med stolpar A24.
Golvet är lagt över A15 samt en plankvägg eller
spontning (A25) som suttit fäst vid två gavelstolpar (A26) vid källarens äldre ingång. Bocken
kan eventuellt ha brukats som ett provisoriskt
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Figur 12. I källare KG4002 sker en ombyggnation KG4008
där man anlägger trappfäste A31 och trappsteg A16 och
A18. Trappstegen synsi förgrunden. Foto från SO, David
Fahlberg.

trappsteg.
Stolpar A24 bestod av fyra stycken snedställda kvadratiska stolpar som var 0,4 meter
höga och 0,05x0,05 meter tjocka (figur 11). Dessa
var sammanfogade med regel/underliggare A15
som tillsammans bildar en bockkonstruktion
som varit stöd åt golv A7. Stolparna stack ned i
brukningslager A20
Plankvägg A25 är svårtolkad men kan vara
en spont vilken stöttar upp golvet A7. Plankväggen var 1,2 meter lång, 0,5 meter bred och 0,3
meter hög. Plankväggen var fastspikad i källaringångens dörrpost A26 ovan tröskelstocken
A27 (KG4005), eventuellt ingår de i en konstruktion med en regel som går i nordöstlig riktning
från den nordvästra stolpen. Reglar A28 bestod
av två träreglar med kvadratiskt tvärsnitt,
dessa var 0,65 meter långa, 0,05 meter breda
och 0,05 meter höga. Reglerna var placerade
under trägolv A7 som gick i nordöstlig riktning
i höjd med plankvägg A25. Sannolikt ingår de i
samma konstruktion. Reglarna mötte i nordöst
en grövre stock som låg i nordväst-sydöstlig
riktning (ej inmätt p.g.a. rasrisk) och bildade en
jämnt kvadratisk konstruktion.
Trappfäste A31 var en kluven stock med
urtag för trappsteg fäst i den nordvästra källarmuren A11 (KG4002). Trappfästet var 1,4 meter
långt, 0,3 meter brett och 0,75 meter högt (figur
12). Sannolikt hör de nedrasade trappstegen
A16 och A18 till trappfästet. Trappsteg A16 och
A18 var 1 meter långa, 0,15–0,2 meter breda och
0,02-0,025 meter höga.
Trägolv A7 var 2 meter långt, 1 meter bred
och 0,02 meter hög. Golvet bestod av sex stycken
plankor ca 0,1x1 meter stora sågade plankor,
placerat mellan stenmurarna A11 (KG4002)
i nordöst-sydvästlig riktning. Det hade ett
smalare upphöjt mittparti som låg i nordvästsydostlig riktning (figur 13). Golvet representerar jordkällarens yngsta konstruktionsfas
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och bestod av ett kompakt svart/brunt lager
bestående av organiskt material, sot och kol.
Ingående kontexter
A7
Brukningslager
A20
Brukningslager
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG4008, och under KG5001.

Fas 5 Destruktion/yngre lämningar
Fasen består av destruktion, KG5001, av hela
undersöknings området.
Figur 13. I källare KG4002 sker en ombyggnation i
KG4008 där man anlägger ett flertal nya träkonstruktioner
allra högst upp låg trägolv A7. Foto från NO, David
Fahlberg

innan dess destruktion. Under golvet fanns två
Regel/underliggare A15 och plankvägg A25.
Eventuellt har trägolvet (A7) tidigare vilat på
trappsteget när det suttit i fästet. En hypotes är
att man tagit till vara på källarens stenmurar och
byggt en träkista i form av en bock i grovt timmer för att kunna ha en mindre skorstensstock
i det lilla huset som finns med på stadskartan
från år 1886.
Ingående kontexter
A7
Trägolv
A15
Regel/Underliggare
A16
Trappsteg
A18
Trappsteg
A24
Stolpar
A25
Spont/Plankvägg
A28
Regel
A31
Trappfäste
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG4006, och under KG4010

Fas 3:2 Brukning
Fasen omfattar brukning av konstruktionerna
i fas 3.1. Brukning KG4009 fanns i källare
KG4002.

KG4009 Brukning

Gruppen består av Brukningslager A20 var 0,05
meter tjockt och bestod av siltig sand, kvistar,
barr, slagg och tegelkross samt inslag av djurhår.
Materialet tolkas ha avsatts vid användningen
av trappan A16, A18 och A31 (KG4008). Lagret
var tjockare mot plankväggen/spontningen A25
i nordöst och under A15. Möjligen kan lagret
ha skyfflats upp mot planket i stödjande syfte.
I sydväst skar en recent störning diagonalt genom schaktet och lagret. Brukningslager A5 var
beläget ovan A7 och var 0,08-0,15 meter tjockt

KG5001 Destruktion

Gruppen består av raseringslager A4 utjämningslager A3, raseringslager A2 samt bärlager
A1. Raseringslager A4 var 0,02-0,1 meter tjockt
och bestod av lera, tegelkross, kalkbruk, träkol, glas och slagg. Lagret låg direkt under
FU-schakt 4 ovan KG4009 mellan två stensatta
källarmurar (KG4002), troligtvis har lagret tillkommit när källaren gått ur bruk.
Slagglager A3 var 0,3-0,4 meter tjockt och
belägen över hela undersökningsytan. Lagret
låg under A2 och antagligen hör samman med
anläggandet av betongkällaren. Alternativt har
lagret tillkommit som utfyllnad efter stadsbranden 1761.
Raseringslager A2 var mellan 0,3-0,4 meter
tjockt, och låg under A1. Sannolikt har lagret
tillkommit vid destruktionen av bostadshuset
som stått över betongkällaren. De huvudsakliga
beståndsdelarna var tegel, betong, silt, sand
samt inslag av vitt kakel och glas. Lagret var
tunnare mot öst och låg över hela undersökningsområdet men delvis bortgrävt av sentida
störningar.
Lager A1 var ett bärlager som låg under
asfalten och var mellan 0,2-0,25 meter tjockt.
Lagret bestod av beige sand, grus och stenar
utlagt över hela undersökningsområdet för att
få bärighet till ovanliggande asfalt.
Ingående kontexter
A1
Bärlager
A2
Raseringslager
A3
Utjämningslager
A4
Raseringslager
Stratigrafiska relationer
Belägen över KG4008, KG4009, KG3004,
KG2004, KG1010, KG1011
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Bilaga 2

Makroskopisk analys

Teknisk rapport
Jens Heimdahl, Arkeologerna SHMM
2016-07-01

Bakgrund och syfte

Under den arkeologiska undersökningen av
kvarteret Stigaren 1, Falun, RAÄ 68:1, hösten
2015, skickades 20 jordprover från olika kulturlager för makroskopisk analys. Lämningarna
består av urbana kulturlager från 1500–1800-talet. Inom den undersökta ytan påträffades huslämningar med intilliggande fähus som verkar
har uppförts under 1610-talet. Dessa är i sin tur
uppförda på en äldre gårdsyta.
Frågeställningen inför analyserna rör vilka
typer av verksamhet, aktiviteter och kulturmiljöer som speglas i huslämningarna och på
gårdsytan under de olika faserna. En särskild
frågeställning rör tillkomsten av ett svart lager
(här benämnt A100) som tycks återkomma på
flera platser i Falun. Vad representerar detta
lager? Är det tillkommet på naturlig väg, t.ex.
gen om avsättning i vatten, eller är det någon
form av kulturlager? Ytterligare ett syfte med
analysen har varit att utröna huruvida lager som
grävts av yngre nedgrävningar kan kopplas
samman genom sitt innehåll.

Metod

Provtagningen genomfördes av arkeologerna
under utgrävningen. Provvolymerna låg mellan
1 och 3 liter. Inkomna till laboratoriet preparerades proverna genom flotering och våtsiktning
(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
Jacomet 1987 och 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 mm
har eftersökts. I det följande anges alla typer av
fröer, frukter, delfrukter, acener etc. som ”fröer”
eller ”frukter”.
De flesta av de provtagna lagren är begränsade från senare markhorisonter i stratigrafin,
genom skarpa kontakter med överliggande
lager vilket visar att den postdepositionella
bioturbationen varit mycket begränsad. En
orsak till detta kan vara att slaggerna i marken
bidragit till att skapa en ogästvänlig miljö för

mikroorganismer, något som stödjs av materialets höga bevarandegrad. Dock finns i proverna
lämningar av rottrådar som främst antas representera floramiljöer i äldre tid, men som också
kan vara av yngre datum. De makroskopiska
resterna i lämningarna uppvisar dock en sådan
sammansättning 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.
Förkolnade och oförkolnade fröer/frukter är
separat presenterad i tabellen.
Det kvalitativa innehållet av makroskopiskt
material styrs i hög utsträckning av en handfull
tafonomiska faktorer kopplade till de avfallskällor 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
åkerbruk; 3: Träd; 4: Insamlade bär – ofta från
latrinavfall; 5: Odlade växter; 6: Importerade
växter). Notera att dessa är grova verktyg och att
det finns flera exempel på växter som kan passa
in i flera grupper (smultron är också ett vanligt
ogräs och många ogräs kan också förekomma i
betesmiljöer etc.).

Diskussion

Bevarandegraden av det organiska materialet är
hög. Bl.a. förekommer rikliga mängder av hår
och fjädrar – material som annars snabbt bryts
ner. Orsaken till detta är antagligen dels att
jorden varit vattenmättad, men också en följd av
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förekomsten av kopparslagger som gör marken
giftig för mikroorganismer.
Diskussionen har, liksom resultaten i det
följande delats upp kronologiskt och kontextuellt. De äldsta lämningarna diskuteras först, och
där efter yngre. Gårdslager och huslämningar
diskuteras för sig.

A100: Äldsta svarta lagret (PM 1640, 1790,
1840-1842)

Återkommande beskrivs från Falun ett mörkt/
svart lager som underlagrar andra kulturlämningar. Detta undersöktes i Kvarteret Posten
10 (se beskrivningen av A23 i Heimdahl Manuskript), och då konstaterades att lagret ifråga
utgjordes av en fyllnadsmassa som innehöll
hushållsavfall och möjligen spår av raserad/
nedbränd bebyggelse. I Stigaren 1 förekom detta
lagret på djup nivå och skulle av topografiska
skäl kunna tolkas som avsatt i ett vattendrag
som anslutit till Faluån. En grundläggande frågeställning är därför huruvida detta lager har en
naturlig eller kulturell tillkomst. I fält tolkades
lagret av arkeologerna som en utfyllnad.
Totalt undersöktes fem prover från olika
platser i lagret. Dessa är mycket likartade till
sina huvudsakliga beståndsdelar som utgörs
av träflis och granris. Generellt sett är lagret
inte särskilt rikt på kol och den svarta färgen
kommer från sulfider som fällts ut tillföljd av
syrefattig nedbrytning (jfr. med de svarta slingor
man hittar i djupare lager på sandstränder). Det
organiska materialet i proverna är mycket välbevarat och vissa av granbarren har behållit sin
gröna färg. Likheten i form av den mörka färgen,
i det så kallade ”Falulagret” förefaller inte vara
ett resultat av en likartad sammansättning, utan
är snarare en effekt av lagrets bevarande under
syrefria förhållanden i kombination med dess
höga ålder.
Vid sidan om gransriset och träflisen innehåller proverna djurhår, mossa och stora mängder
ogräs. Samtliga prover innehåller också fröer
från ängsväxter som kan tolkas som djurdynga
eller hö. I ett fall (A1841) finns spår av halm, agndelar från råg och humle, i ett annat (A1640) frö
av rova, i ytterligare prover brända och obrända
benfragment (A1790 och A1842). Sammantaget
är det tydligt att lagret är en fyllnadsmassa som
består av omlagrad jord från en urban/agrar
hushållsmiljö i vilken djurhållning, tröskning,
ölbryggning och kålgårdsodling förekommit.
Aktiviteterna som återspeglas i detta lager
liknar de som förekommer i de yngre stadslagren, och bekräftar en äldre urban miljö i
Falun. Även om spåren av denna i dessa fall
ligger omlagrade som utfyllnader (sannolikt
tillkommen i samband med en omstrukture62

ring av bebyggelsen) så tillför dessa värdefull
information om Faluns äldsta delar som annars
är fragmentariskt bevarade.

Gårdslager (nio prover)

Proverna som tagits på ytor som tolkats som
en gårdsplansmiljö har vissa stora likheter med
varandra, som kan tolkas som spår av liknande
aktiviteter, gemensamma i olika tider. Spåren
av dessa aktiviteter kan diskuteras gemensamt,
varefter avvikelser och särskiljda innehåll diskuteras separat för de olika gårdslagren nedan.
Vid sidan om vanligt markskräp som träflis,
träkol, ris, mossa, dynga och en riklig ogräsflora (spår av byggnation, dagligt liv i form
av vedhuggning, eldande, utfodring av djur
etc.) som återfinns i de flesta liknande miljöer förekommer i detta fall också mycket stora
mängder djurhår. Främst rör det sig om hår
från nötkreatur, och i någon mån om hår från
gris. Hår är annars ovanligt att hitta i så stor
mängd. Det är heller inget som särskilt präglar
stadskulturlagren i Falun generellt. I de nyligen
utförda undersökningarna i kv Posten, Geislerska parken och Västra Falun påträffades endast
mindre (normala) mängder av djurhår, som är
normalt att påträffa i miljöer som innehållit stallade djur. I detta fall rör det sig om hårmängder
av en helt annan magnitud. Håret kan med fog
sägas tillhöra de dominerande organiska materialen i marken och förekommer i en mängd
som vida överskrider det man normalt finner i
stallmiljöer.
Frågan som uppkommer är huruvida håret
speglar en särskild form av verksamhet. Ett
förslag är någon form av storskalig skinnberedning eller garveriverksamhet, där djurhår utgör
en biprodukt. Djurhårens status som biprodukt
skulle också förklara varför man inte tagit det
tillvara. En alternativ förklaring skulle annars
kunna vara att hår, just på denna gård, brukats
som isoleringsmaterial och att det vi ser i marken skulle spegla en form av byggnadsavfall.
Av dessa alternativ förefaller det första förslaget
(skinnberedning) mest rimligt, andra isoleringsmaterial som t.ex. mossa förekommer i betydligt
mindre mängder.
Tolkningen att skinnberedning präglat verksamheten på denna plats innebär då också att
denna verksamhet både kännetecknar de äldsta
lagren (även om de förekommer i något mindre
utsträckning i det allra äldsta lagret (A100), men
också både de äldre och yngre senare bebyggelsefaserna. Håret präglar inte bara materialet
i gårdsbebyggelsen, utan också de flesta prover
från bebyggelsen, där de ingår i fyllnadslager
och golvhorisonter.
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A74: Äldre gårdslager (PM 1299)

Detta lager består huvudsakligen av björknäver,
djurhår och fjädrar. Sammansättningen är ovanlig för ett gårdslager, i synnerhet avsaknaden av
träflis. Möjligen är näver utlagt som ett strömaterial. Förekomsten av fjädrar gör det rimligt att
tolka det som att man hållit höns på platsen. I
materialet finns också spår av vad som kan vara
latrinavfall (bär), frö från rova och hampa som
indikerar närhet till en kålgård/hampaodling
och humle som utgör spår av ölbryggning.

A86, 87 och 89: Gårdslager (PM 1471, 1480
och 1524)

Innehållet i dessa tre lager liknar i hög utsträckning varandra, men skiljer sig från A74 och övriga gårdslager genom att domineras av träflis
och innehålla betydligt mindre mängder av
djurhår. Inbördes finns vissa variationer, A 87
innehåller stora mängder björknäver och A 89
en stor mängd kreatursdynga (söndertuggade
örtdelar och fröer från ängsväxter). I materialet
finns också lite spår av bryggeriavfall i form av
humle och pors. Det är första gången som pors
påträffas som ölkrydda i den annars helt humledominerade staden. I A86 hittades också ett
frö av krydd- och medicinalväxten isop. Isopens
förekomst i jorden skulle kunna tolkas som att
jorden här odlats, eller att jord från en närligande kål-/örtagård hamnat på gårdsplanen.

A33 och 34: Gårdslager (PM 915 och 929)

Dessa gårdslager speglar en likartad miljö och
domineras av träflis med stora mängder djurhår,
med den tolkning som diskuterats ovan. Inslaget av fjädrar i materialet gör att ytan möjligen
kan tolkas som brukad som en hönsgård. Vid
sidan om kreatursdynga förekommer också ett
mindre inslag av latrinavfall i materialet, bl.a.
speglat genom bär och fikon. (Fikon påträffas
förövrigt i betydligt mindre utsträckning i Stigaren 1 än i tidigare undersökta stadsgårdar i
Falun, varför det förefaller som att denna stadsgård bebotts av folk med inte fullt så exklusiva
vanor som i tidigare undersökta stadsgårdar.) I
A34 påträffades en smidesloppa som kan tolkas
som att en smedja legat i närheten.

A98: Yngre gårdslager (PM 1789) och A61
byggnationslager/gårdslager (PM 1185)

Dessa lager innehåller kålfröer som gör det
rimligt att överväga huruvida jorden här består
av gammal kålgårdsjord in situ, eller kålgårdsjord som sekundärt återanvänts som fyllnad /
utjämning. Provets sammansättning av dynga
och ogräs är typisk för kålgårdsjord. A61 finns
också spår av inblandning av latrinavfall (bär).

A38: Brukningslager på och i stenläggning
(PM 986)

Sammansättningen i brukningsspåren på denna
stenläggning liknar de övriga brukningsmaterialet på gården (med mycket hår) men innehåller betydligt mindre spår av dynga och ogräs,
vilket brukar vara fallet på stensatta ytor. En stor
mängd björkfröer förekommer i stenläggningen
vilket är intressant med tanke på att äldre
stadsmiljöer ofta beskrivs som fullständigt
befriade från trädbestånd.

A9 och 79: Brukningslager i fähus (PM
718, 1309) samt A83: fyllnaden under detta
(PM 1754)

A9 och 79 lager är likartade A74 (brukningslager utomhus). Till innehållet är dessa lager lika
genom att de i hög utsträckning består av hår,
men där A9 består av träflis innehåller A74
björknäver och A79 av granris och hö. I alla
dessa materialet finns mycket lite spår av vad
som kan tolkas som kreatursdynga som brukar
känneteckna fähus – de örtstamdelar som finns i
materialet är långa och obrutna och representerar snarare hö. Om innehållet i detta prov A9 och
A79 verkligen representerar brukningen i husen/husdelarna så är det svårt att toka det som
fähus, istället bör det i så fall vara någon form
av bod med koppling till skinnberedningen
i vilket man också förvarat hö. A79 innehöll
även linfrö vilket möjligen kan indikera att man
hanterat lin i byggnaden. Alternativt kan lagret
tolkas som en fyllnad i fähuset som inte speglar
bruket i det. A9 skulle också kunna tolkas som
brukat som hönshus tillföljd av en riklighet med
fjädrar i materialet, men fjädrar är så allmänna
på platsen att denna tolkning är vansklig.
Lager A83 antas främst utgöra en fyllnad,
men kan också ha fångat spår av brukningen
i huset. Innehållet i detta prov är i viss mån
annorlunda än A79. Förekomsten av träkol,
träflis etc kan bekräfta att det rör sig om omlagrat material (träkol bör inte ha producerats
i ett hus utan spis). I detta prov förekom också
linkapselfragment som utgör spår av linrepning.
Huruvida detta är omlagrat eller skulle kunna
spegla bruket i huset går inte att avgöra. Provet
innehåller också mer spår av dynga än A79,
men denna andel är för liten för att huset ska
tolkas som ett fähus. Dyngan kan likaväl vara
omlagrad i fyllnaden.

A50 och 54: Utjämning/brukning i golv
(PM 1283, 1124) samt A67: Brandlager,
golv (PM 1236)
Lager med likartad sammansättning, innehållande granris, träflis och med betydligt mindre
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spår av de djurhår som präglar de andra delarna
av lämningen. Om dessa lager representerar
brukningar kan innehållet i dem sägas vara
förhållandevis annonymt och tycks bestå av
en blandning av allmänt markskräp (ogräs och
dynga). Liknande sammansättningar är vanliga
att påträffa i bodmiljöer med jord eller flisgolv.
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Bilaga 3

Djurben från Faluns äldre stadslager

Osteologisk analys
Agneta Flood, AO Arkeoosteologi, 2015

Material

Benmaterialet för den osteologiska analysen
insamlades vid förundersökning av Kv. Stigaren
1 i Falun. I kvarteret fanns bevarade bebyggelselämningar från Faluns äldre stadslagar.
Benmaterialet påträffades i utjämningslager,
utfyllnadslager och gårdslager, daterade från
1500-1700-tal.
Sammantaget uppgick benvikten till 1 076,4
gram varav mängden brända ben utgjorde 6,2
gram. Antalet bendelar och fragment uppgick
till 31 stycken. Medelvikt för alla kontexttyper
sammantagna var 34,7gram.
Övergripande var materialet sämre bevarat
och eroderat. Flera nästintill hela benslag förekom dock i utfyllnadslager (kranium och underkäke) men även där var fragmenten eroderade.

Metod
Kvantifiering

Vid kvantifiering av ett osteologiskt material
kan tre metoder användas, fragmenträkning
(NISP), viktförhållande och bedömning av
minsta antalet individer, där hänsyn tas till
benelement, sida, storlek och ålder (MNI).
Resultaten nedan redovisas främst genom
(NISP) fördelning genom antal fragment per
art, men även med vikt per art. NISP ger dock
inte det verkliga antalet djur på platsen. Fragmentering, liksom att vissa benslag förekommer
i flera uppsättningar i kroppen, t.ex. tåben, tänder och kotor, gör att antalet fragment inte kan
likställas med antalet djur. MNI-bedömning ger
däremot det minsta möjliga antalet individer
per art för platsen. Den verkliga siffran ligger
sannolikt någonstans mellan en fragment- och
MNI-bedömning.

1
kranium
2
bål
		
3
främre extremitet, övre
4
främre extremitet, undre
5
bakre extremitet, övre
6
bakre extremitet, undre
7
fötter (och händer), svans
		

Vid jämförelse av vikt och fragment per art
skiljer sig fördelningen, vilket framförallt beror
på att vikten för stora djur blir överrepresenterad i förhållande till mindre djur. En viss överrepresentation av nötboskap blir ofrånkomlig
på grund av den stora benvolym som resterna
av djuret ger.

Ålder och mankhöjd

Analys av slaktåldern genomförs för att bedöma
avsikten med djurhållningen. Huruvida syftet
varit att få maximal ekonomisk köttavkastning
eller om mjölkproduktionen varit viktigast (nöt,
får/get). Vid en inriktning på mjölkproduktion
förekommer ett äldre bestånd medan djuren är
relativt unga eller närmare fullvuxna för störst
ekonomisk köttavkastning. Nötboskap blir
normalt fullvuxna vid 4 års ålder, får/get och
tamsvin blir fullvuxna vid omkring 3 ½ års ålder. Skeletten hos tamboskapen utvecklas något
olika och tiden för när ledändarna växer samman med skaftet på de långa rörbenen (framoch bakben) varierar för arterna. För bedömning av slaktålder utifrån benslagens generella
utveckling och epifyssammanväxning har data
efter Silver (1969) använts i denna analys. För
bedömning av slaktålder efter tandframbrott
och slitage har Grant, & Bull & Payne använts
(1982).

Anatomisk representation

De identifierade bendelarna per art delades in
i kroppsregioner. Detta för att kunna jämföra
den anatomiska fördelningen bland tamdjur
(nöt, får/get och svin) och bedöma materialets
sammansättning av mat och slaktavfall, klassificerades skelett från kranium till fot i sju olika
grupper (1-7). Djurens köttfattiga delar utgörs
av region 1 och region 7 och de köttrika delarna
av region 2 till region 6 (se tabell 1).
Fördelningen köttrika respektive köttfattiga
delar i skelettet hos tamdjur är inte lika stor,

alla kraniedelar, underkäke, lösa tänder, atlas, axis
kotor, (utom atlas, axis och svanskotor), bröstben (sternum),
revben (costa)
skulderblad (scapula), överarmsben (humerus)
strålben (radius), armbågsben (ulna)
bäckenben (coxae), korsben(sacrum), lårben (femur)
skenben (tibia), vadben (fibula), malleolus, knäskål (patella)
alla ben i händer och fötter: carpi, tarsi, mesopodium, metacarpi,
metatarsi, metapodier, phalanx I-III, sesamben, svanskotor

Tabell 1. Anatomisk fördelning av kroppsregioner
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Art
Vikt (g)
Vikt %
Antal fr.
Antal %
stallade
djur också hållits för mjölkproduktion,
sannolikt
för eget husbehov.
De kontexter
Nöthållits
(Bos
taurus)
1043,6
97 De kontexter
18
58 som
allade djur också
för
mjölkproduktion, sannolikt
för eget husbehov.
som
utgöra gårdslager
från slaktavfall medan
utfyllnadslager/utjämningsFår/gettolkades
(Ovis aries/Capra
hircus) innehöll
5,9 endast delar0,5
1
3
lkades utgöra gårdslager
innehöll endast delar från slaktavfall
medan 2,5
utfyllnadslager/utjämningsOidentifierat
26,9
12(figur 2).
39
lager innehöll en sammansättning
av både slaktavfall
och matavfall
ger innehöll enSumma
sammansättning
av både slaktavfall och
matavfall (figur
2).
totalt:
1076,4
100
31
100
Tabell 2. Sammanställning av identifierade arter, vikt och antal.

Tabell 2. Sammanställning av identifierade arter, vikt och antal.
abell 2. Sammanställning av identifierade arter, vikt och antal.

de köttrika bendelarna utgör ca 40 % av djuret identifieras till art och benslag. Jämförande anbestämt
benmaterial
minskade
dock till
(beräkning
Art efter Sigvallius 1988). Detta innebär
Vikt (g)del av
Vikt
%
Antal fr. Antal
%
rt
Vikt (g)
Vikt %
Antal fr.61,2
Antal
% man jämför den relativa mängden
% om
att när den
Nöt procentuella
(Bos taurus) andelen köttrika delar1043,6
97
18
58
öt (Bos taurus) överstigen 40 %, dominerar
fragment som förekom.
1043,6
58
de köttrika97
delarna 18genom antalet
Får/get (Ovis aries/Capra hircus)
5,9
0,5
1
3
i ett material.
år/get (Ovis aries/Capra
hircus)
5,9
0,5
1 Förutom
3 nötboskap (Bos taurus) identifieraOidentifierat
26,9
12 av får/get
39 (Ovis aries/
des enbart 2,5
ett fragment
identifierat
26,9
2,5
12
39
Resultat
Capra
hircus).
Summa totalt:
1076,4
100
31
100
umma totalt:
1076,4
100vikten 31 Bendelarna
100
var generellt inte särskilt fragSammantaget kunde 97,5
% av den totala
menterade bland gårdslager eller utfyllnadslager/utjämnings-lager och sålunda inte utsatt
Nötför märkbar trampningseffekt av djur och mänNöt
niska. Fragmenteringsgraden var däremot något
större bland de brukningslager som förekom.
Emellertid var den yttre benstrukturen, bland
alla typer av kontexter, eroderad, sprucken och
smulig vid beröring. Materialet hade följaktligen påtagligt exponerats för yttre nedbrytande
33 %
33 %
processer såsom vind, kraftigt solsken eller
erosion
67 % av vatten.
67 %
Benmaterialet dominerades kraftigt av delar
som räknas till matavfall, så mycket som 67 %
av det material som identifierades till art och
benslag. På flera fragment förekom också hugg
och snitt från matberedning. Nötboskapen tycks
ha uppnått fullvuxen storlek innan de slaktades.
En tendens till att nötboskap också blivit äldre,
Matavfall upp
Slaktavfall
mot 8 år ålder antyddes också i materialet.
Matavfall
Slaktavfall
Sammansättningen utgjordes således av ett
Figur 1. Figur
Matavfall
och slaktavfall,
antal fragment
procent. i procent.
1. Matavfall
och slaktavfall,
antali fragment
benmaterial från djurhållning främst avsedd

gur 1. Matavfall och slaktavfall, antal fragment i procent.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

Gårdslager

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Nöt

Nöt
9

4

4
2

2

Gårdslager
Brukning

Matavfall

3

3

Brukning
Utfyllnad

Matavfall
Slaktavfall

Utfyllnad

Slaktavfall

Figur 2.
2. Matavfall
och slaktavfall
Figur
Matavfall och
slaktavfall fördelat
fördelat per
pertyp
typ av
av kontext,
kontext, (antal
(antal av
av nöt).
nöt).
gur 2. Matavfall och slaktavfall fördelat per typ av kontext, (antal av nöt).
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Tabell 3. Osteologisk sammanställning, slutundersökning av Kv. Stigaren 1, RAÄ 68:1, Falun, Dalarna.
Kontext

Vikt (g)

Status

Identifierat material

Kommentar

A6
Gårdslager

26,8

Obränt

Nöt (Bos taurus)
Horn 1 fr. (cornu)

Eroderad benyta.

A32
Brukning
källare

84,8

Obränt

Nöt (Bos taurus)
Revben 1 st. (costae)
Överarmsben 1 fr. (humerus proximal
diafys sin)

Eroderade fragment med hugg.
Revben 6,5 cm.

19,2

Obränt

Rörben 5 fr. (ossa longa)

3,9

Bränt

Rörben 3 fr. (ossa longa)

1,4

Bränt

Nöt (Bos taurus)?

Svanskota? 1 fr.

A37
Utjämningslager

33,5

Obränt

Nöt (Bos taurus)
Horn 1 fr. (cornu)

Eroderad benyta.

A54
Utfyllnadslager

5,9

Obränt

Får/get (Ovis aries/Capra hircus)
Halskota 1 fr. (ve. cervicalis, corpus ej
fusionerad)

Hugg genom halskota.

0,5

Obränt

Oidentifierat 1 fr.

0,9

Bränt

Rörben 1 fr. (ossa longa)

A74
Gårdslager

107,4

Obränt

Nöt (Bos taurus)
Horn 1 fr. (cornu)
Underkäke 2 fr. (mandibula sin med M1M3 och corpus sin/dx 1 fr.)

Eroderad benyta, tuggytan är
trasig.

A89
Gårdslager

10,1

Obränt

Nöt (Bos taurus)
Tänder 5 fr. (dentes: krona Molar i maxilla
som 1 fr, molar del av krona i
maxilla/mandibula 1 fr.)

Grönfärgade av växtlighet
Tänder som spjälkats upp.

A100
Utfyllnadslager

781

Obränt

Nöt (Bos taurus)
Höger kranium 1 st. (cranium dx, maxilla
och premaxilla samt del av parietale dx
saknas)
Vänster underkäke 1 st. (mandibula sin
med M1-M3,främre del med framtänder är
avhuggen)
Revben 2 st. (costae)
Bröstkota 1 fr. (ve. thoracalis, hugg
genom kotkropp)
Ländkota 1 fr. (ve. lumbalis, processus
transversus med hugg och snitt)

Revben 10,6-15 cm med hugg.
Hugg och snitt även på
underkäke, bröstkota och
ländkota.

Oidentifierat
Rörben 1 fr. (ossa longa)

Hugg

1

Summa:

Obränt

Åldersbedömning:
Tandslitage mandibula sin:
k+ k+ k = > 8 år
Underkäke eroderad och
ytstruktur uppsprucken.
Skelettförändring:
Hål genomnackbenets mittsöm.
1,1 cm stort och rundat.

1076,4
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för köttavkastning även om stallade djur också
hållits för mjölkproduktion, sannolikt för eget
husbehov. De kontexter som tolkades utgöra
gårdslager innehöll endast delar från slaktavfall
medan utfyllnadslager/utjämnings-lager innehöll en sammansättning av både slaktavfall och
matavfall (figur 2).
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Område: Falun Prov nr:83259-83271 Antal sågprov: 13
Prov nr: 83259-83271
Dendrokronologiskt
objekt:
Syll (59-60),
tröskel
Dendrokronologiskt
objekt: Syll (59-60), tröskel
(61), Rustbädd/regel
(62-64),
Timmerkista
Antal sågprov:
13 stock (71)
(65-70),
Bearbetad

Resultat:
Dendro
nr:

Prov
Nr :

Trädslag

(61), Rustbädd/regel (62-64), Timmerkista (6570), Bearbetad stock (71)

Antal år
(2 radier
om ej
annat
anges)

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

Datering
av yttersta
årsring i

provet

Beräknat
Fällningsår
E(Efter)

V(vinterhalvåret)

83259
83260

PD 1279
PD 1280

Tall
Tall

113
76

Sp=61, ej W
Sp=48, ej W

1640
Ej datering

1640-1650
-

83261

PD 1281

Tall

115

Sp=65, ej W

1850

1850-1860

83262

PD 1373

Tall

97

Sp=?, ej W

Ej datering

-

83263

DP 1409

Tall

102

Sp=43, ej W

Ej datering

-

83264

PD 1481

Tall

113

Sp=65, ej W

1589

1589-1599

83265

A90 D

Tall

127

Sp=62, ej W

1647

1647-1670

83266

A90 E

71

Ej W

Ej datering

-

83267

A90 F

Gran
Tall

81

Sp=56,nära W

1672

1672-1682

83268

A90 G

Tall

103

Sp=?, ej W

1623

E 1623

83269

A90 H

Tall

141

Sp=65, ej W

1651

1651-1671

83270

A90

Tall

67

Sp=43,nära W

1667

1667-1673

83271

A100

Tall

141

Sp=65,nära W

1657

1657-1677

Kommentarer
En mer vågad precision av
dateringar

1623-1673

Kommentarer
till ovanstående resultattabell
Kommentarer till ovanstående resultattabell Beskrivning av tabellen ovan

Samtliga prover saknar vankant så en årsexakt datering går inte att fastställa. Vi har använt virkets
Samtliga prover saknar vankant så en årsexakt ”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet
kurvatur och dateringen av den yttersta årsringen i olika riktningar på sågskivan samt splintstatistik
datering går inte att fastställa. Vi har använt för varje prov hanterade på laboratoriet.
för att få ett så litet dateringsspann som möjligt.
”Antal år”, årsringar som är analyserade
virkets kurvatur och dateringen av den yttersta
Många
prover har en isolerad kontext och beskrivs dateringsmässigt uteslutande i tabellen.
årsringen i olika riktningar på sågskivan samt i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta
Timmerkistan/kasun1,
ett undantag, provårsringsbredden,
83265-83270. då har årsringarna räknats,
splintstatistik för att fåA90,
ett så utgör
litet dateringsspann
Den
så att
demarkerats
kan vara avverkade
vilket
har
med ”+n”.för en gemensomberäknade
möjligt. fällningstiden samstämmer ganska väl
samMånga
konstruktion
och
tidpunkt.
Om
prov
83267
inte
utgör
någon
senare
lagning
eller liknande
så
I samma kolumn förekommer
någon gång
prover har en isolerad kontext och bekan
konstruktionen
inte
var
byggd
före
vinterhalvåret
1672/73.
Flera
prov
når
ungefär
till
denna
tid,
skrivs dateringsmässigt uteslutande i tabellen. noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör
indikerade
att
konstruktionen
är
uppförd
1673
eller
möjligen
något
år
senare.
Timmerkistan/kasun1, A90, utgör ett undantag, från engelskans early wood (vårved) och late
Proveniensen
för flertalet prover har inte preciseratswood
mer än(sommarved)
att de har vuxit
i Dalarna
ochgraden
kan av
och
beskriver
prov 83265-83270.
därmed
vara
helt
lokala.
Två
prov,
83267
och
83268,
har
vuxit
i
Mora-området.
Den beräknade fällningstiden samstämmer den yngsta/sista årsringens utveckling. Detta
ganska väl så att de kan vara avverkade för en indikerar att virket är avverkat på sommaren.
”splint, vankant, bark” indikerar hur många
gemen¬sam konstruktion och tidpunkt. Om
________________________________________________
prov 83267 inte utgör någon senare lagning eller årsringar som saknas i provet. Förutsatt att
Hans
Linderson,
Laboratorieföreståndare,
Lunds Universitet
provet går att datera och man har vankant eller
liknande
så kan konstruktionen
inte var byggd
före vinterhalvåret 1672/73. Flera prov når unge- bark i provet så får man en årsexakt datering (exfär till denna tid, indikerade att konstruktionen trema undantag finns). ”nära vankant” uppges
är uppförd 1673 eller möjligen något år senare. när det finns indikationer om detta, till exempel
Proveniensen för flertalet prover har inte i fältanteckningar eller om en sågskiva följer
preciserats mer än att de har vuxit i Dalarna och en naturlig kurvatur i rundvirket. Om vankant
kan därmed vara helt lokala. Två prov, 83267 (den rundade avslutningen av virket där barken
har försvunnit) saknas och splinten syns kan
och 83268, har vuxit i Mora-området.
69

man beräkna fällningsåret med hjälp av splintstatistiken för olika trädslag och förhållanden.
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 efterdatering.
Detta diskuteras vanligtvis i rapporten. Anges
sp=0 menas splinten observeras utanför ytterst/
yngsta årsring men årsringen är inte inmätt
eftersom den inte är komplett.
”Datering av yttersta årsring i provet”, är alltid 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 Sverige är ek och tall bäst), för få prover från den
undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc.
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”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 noteringar
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 viloperiod blir
succesivt längre mot fjällens trädgräns.
I kolumnen längst till höger har en mer vågad
precisering av dateringen getts.
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Kritpipsanalys

107. D9,2. R2,5. 1650-1750.
113. Legat nära järnföremål. D9. R2,2. 1650-1750
114. Pipfragment. Odaterbart.
133. D8,4. R2,1. 1650-1750.
145. D10,5. 3,1. 1600-1650.
D8,8. R3,0. 1600-1650.

Fragment av skaft från kritpipor utan hel
dekor liksom enbart delar av dekor är
svåra att datera annan än på 50-100 år när.
Måttet D= skaftet diameter användbart
endast för identifiering.
9.

D8,5. R2,1. 1650-1750.
D9,5. R2,9. 1650-1700.
10. Ögon-2 band-ögon. D9,6. R2,8. Banddekor Dia10. R2,8. 1650-1750.
14. D8,3. R2,8. D8,6. R2,1. D5,7. R2,2.
1650-1750.
44. D9,6 R2. D9,6. R2,6. 1650-1750.
45. Bitmärken. D9,1. R2,2. 1650-1750.
46. 3 st. Taggband-flera rillband-? D9,6.
R2,7. 1650-1700.
47. Spiralband. D7,8. R2,7. 1650-1750.
48. Pipfragment. Odaterbart.
61. D10,1. R2,4. 1650-1750.
73. Taggband-flera rillband-?. D9,6. R2,7.
1650-1700.
74. Munstycksbit. D6,4. R2,5. 1650-1750.
81. D9,4. R2,6. Munstycksbit D5,4. R2,8.
1650-1750.
98. Pipfragment. Odaterbart.
107. D9,2. R2,5. 1650-1750.
113. Legat nära järnföremål. D9. R2,2. 16501750.
114. Pipfragment. Odaterbart.
133. D8,4. R2,1. 1650-1750.
145. D10,5. 3,1. 1600-1650.
D8,8. R3,0. 1600-1650.
146. Skaftbit med klackmärke krönt ”A”.
1660-1690. Mycket ovanligt före 1700.
Från 1714-1836 användes detta märke
av 6 olika mästare. Fragmentets rökkanal visar på daterad tidsperiod, D10,9.
R2,7.

146.
Skaftbit med klackmärke krönt "A". 1660-1690. M
150. Legat nära järnföremål. D9,6. R2,1.
användes
1650-1750.detta märke av 6 olika mästare. Fragm
153.D10,9.
D9. R2,7.
R2,7.

154. E n g e l s k p i p a f r å n 1 6 4 0 - 1 6 6 0 ,
38,2x19,3x14,3. N13,4. D10,1. R3.
150. Legat nära järnföremål. D9,6. R2,1. 1650-175
162. D9. R2,5. D7,6. R2,4. 1650-1750.
D9. R2,7. rillband- ? D7,9. R2,3.
163.153.
Tandband-flera
1650-1750.
166. D8. R2,6. 1650-1750.
170. Ögonband-rillband-? D7,2. R2,2. 16501750.
181. D9,5. R1,9. 1700-1750.
182. Fragment av troligast engelsk bullbouspipa från Yorkshire 1660-1680.
183. D7,9. R2,3. 1650-1750.
202. Munstycksbit. D5,7. R2,9. 1650-1700.
203. D10,1. R2,2. Mått på D 1 cm från klack.
1650-1750.
236. D9,3. R3,1. 1600-1650.
244. D7,3. R3. 1600-1650.
Vendelsö 6 december 2015.
Arne Åkerhagen

154.
Engelsk pipa från 1640-1660.
38,2x19,3x14,3. N13,4. D10,1. R3.
162. D9. R2,5. D7,6. R2,4. 1650-1750.
163. Tandband-flera rillband- ? D7,9. R2,3. 1650-1750.

71

72
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Bilaga 6
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Fyndlista

Klassifikation
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kokkärl
Kokkärl
Kärl
Eldstäder
Piprökning
Piprökning
Kärl
Kärl
Byggnadsdet.
Piprökning
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Eldstäder
Sömnad
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kokkärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Eldstäder
Byggnadsdet.
Dräkt
Piprökning
Piprökning
Piprökning
Piprökning
Piprökning
Kärl
Kastat
Kärl
Kärl
Kärl

Sakord
Fat
Fat
Fat
Fat
Gryta
Kokkärl
Bägare
Kakel
Pipa
Pipa
Kärl
Kruka
Fönsterglas
Pipa
Kruka
Skål
Fat/skål
Fat
Kärl
Kakel
Spill
Fat
Fat
Fat
Kärl
Kärl
Kärl
Skål
Kärl
Kärl
Trebensgryta
Fat
Fat
Fat
Skål
Skål
Fat
Kärl
Kärl
Kärl
Kakel
Fönsterglas
Klädedräkt
Pipa
Pipa
Pipa
Pipa
Pipa
Fat
_
Fat
Fat
Fat

Material
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Lergods
Piplera
Piplera
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Glas
Piplera
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Lergods
Ull
Fajans
Fajans
Fajans
Majolika
Fajans
Fajans
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Stengods
Lergods
Glas
Ull
Piplera
Piplera
Piplera
Piplera
Piplera
Yngre rödgods
_
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods

Antal
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
4
3
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
11
1
3
1
2
1
_
1
1
1

Frag. Vikt g
3
85,1
2
74,6
1
27,3
1
29,6
2
47,1
1
61,9
1
54
3
123
3
12,5
2
16,9
1
7,5
21
421,6
4
9,4
3
12,5
6
395,1
3
42
4
8,5
1
16,6
2
90,9
1
20,9
1
0,9
2
18,4
1
9,2
1
3,8
1
9,2
1
3,4
4
4,8
2
87,7
3
68,5
2
19,9
1
16
1
26,3
1
29,9
1
6,3
1
12,4
1
10,9
2
29,1
3
41,7
2
15,6
1
10,5
1
4,4
2
4,4
1
0,9
11
41,2
1
5,5
3
7,7
1
3
2
2,9
2
36
_
_
3
23,5
3
30,4
1
12,6

Kontext
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
62
21
21
21
21
21
21
21
21
21
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
59
_
59
59
59

Utgår

x

x

73

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
74

Kärl
Kokkärl
Kärl
Kärl
Eldstäder
Byggnadsdet.
Eldstäder
Piprökning
Byggnadsdet.
Byggnader
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Eldstäder
Skodon
Kärl
Kärl
Kärl
Piprökning
Piprökning
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Piprökning
Byggnadsdet.
Eldstäder
Eldstäder
Tyg
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kokkärl
Textil
Kärl
Kärl
Kärl
Eldstäder
Eldstäder
Kärl
Piprökning
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kokkärl
Piprökning
Sömnad
Eldstäder
Eldstäder
Kärl

Kärl
Yngre rödgods
Kokkärl
Yngre rödgods
Fat
Fajans
Kärl
Majolika
Kakel
Lergods
Fönsterglas
Glas
Kakel
Lergods
Pipa
Piplera
Fönsterglas
Glas
Spik
Järn
Kärl
Yngre rödgods
Fat
Flintgods
Fat
Yngre rödgods
Kärl
Majolika
Kakel
Lergods
Sko
Läder
Kruka
Yngre rödgods
Fat/skål
Yngre rödgods
Kruka
Yngre rödgods
Pipa
Piplera
Pipa
Piplera
Fat
Yngre rödgods
Skål
Yngre rödgods
Fat
Yngre rödgods
Kärl
Yngre rödgods
Fat
Yngre rödgods
Kärl
Yngre rödgods
Pipa
Piplera
Fönsterglas
Glas
Kakel
Lergods
Kakel
Lergods
Tyg
Ull
Skål
Yngre rödgods
Fat
Yngre rödgods
Kärl
Yngre rödgods
Kärl
Yngre rödgods
Kokkärl
Yngre rödgods
Beklädnadstyg Ull
Fat
Yngre rödgods
Skål
Yngre rödgods
Kruka
Yngre rödgods
Kakel
Lergods
Kakel
Lergods
Fat
Majolika
Pipa
Piplera
Kruka
Yngre rödgods
Kärl
Yngre rödgods
Kärl
Flintgods
Fat
Yngre rödgods
Kruka
Yngre rödgods
Kärl
Majolika
Kärl
Fajans
Kokkärl
Yngre rödgods
Pipa
Piplera
Spill
Ull
Kakel
Lergods
Kakel
Lergods
Skål
Yngre rödgods

2
1
1
1
1
1
1
2
34
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6
2
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1

3
2
6
2
1
1
1
2
34
1
3
1
1
1
1
4
5
1
1
1
1
1
7
1
8
6
2
8
2
10
1
1
7
4
1
1
1
1
5
3
1
3
1
1
1
4
2
2
12
5
1
1
1
1
2
3
1
7

27
18,7
20,1
5,6
18,7
2,3
2
4,6
442,7
6,7
31
31
5,9
6,9
46,3
193,3
194,3
69,9
10,2
5,3
1,1
12,4
38
86,9
110,5
150,5
13,1
25,8
10,3
255,5
115,2
3,2
76,3
50,8
50,8
7,3
7,3
5,6
100
30,5
117
89,2
30
3,8
3,5
105,8
7,4
7,7
76,7
30,5
3,9
4,6
8,2
3,8
1
60,8
24,7
65,9

59
59
59
59
59
59
4
4
4
4
4
4
87
87
87
75
75
75
75
75
75
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
83
83
83
83
83
83
60
60
60
60
60
60
60
20
20
20
9
9
9
9
9
9
9
32
32
32

x
x
x

x

x

x
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Kärl
Piprökning
Piprökning
Kärl
Kärl
Eldstäder
Byggnader
Byggnadsdet.
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Byggnadsdet.
Eldstäder
Piprökning
Textil
Skodon
Skodon
Kärl
Kärl
Kokkärl
Eldstäder
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Piprökning
Piprökning
Textil
Beklädnadstyg
Eldstäder
Piprökning
Kärl
Beklädnadstyg
Piprökning
Piprökning
Kärl
Kärl
Eldstäder
Byggnadsdet.
Kärl
Kärl
Eldstäder
Piprökning
Piprökning
Kärl
Kärl
Piprökning
Kärl
Kärl
Kärl

Kruka
Pipa
Pipa
Kärl
Fat
Kakel
Spik
Fönsterglas
Kärl
Fat
Fat
Fat
Skål
Fat
Kärl
Fat
Kärl
Fat
Fat
Fönsterglas
Kakel
Pipa
Textil
Sko
Sko
Kruka
Fat
Trebensgryta
Kakel
Kruka
Krus
Fat
Kärl
Pipa
Pipa
Tyg
Kläde
Kakel
Pipa
Kärl
Treskaft
Pipa
Pipa
Fat
Kärl
Kakel
Fönsterglas
Fat
Kärl
Kakel
Pipa
Pipa
Skål
Fat
Pipa
Kärl
Fat
Kärl

Yngre rödgods
Piplera
Piplera
Yngre rödgods
Fajans
Lergods
Järn
Glas
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Fajans
Vitgods
Serpentinsten
Glas
Lergods
Piplera
Ull
Näver
Näver
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Stengods
Fajans
Fajans
Piplera
Piplera
Halvylle
Ull
Lergods
Piplera
Majolika
Ull
Piplera
Piplera
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Lergods
Glas
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Lergods
Piplera
Piplera
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Piplera
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods

3
4
1
1
1
3
1
2
3
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
5
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1

3
4
1
3
1
3
1
2
7
6
2
3
2
2
2
13
4
2
2
2
4
5
1
1
1
9
6
4
5
3
1
3
1
2
1
1
1
2
1
1
8
2
2
2
9
1
3
3
2
1
2
1
6
1
1
4
1
1

20,4
10
1
9,8
25,3
252,7
64,3
16,1
91,1
45,5
21,3
17,1
53,1
53,1
46,8
28,8
28,8
7,5
79,2
4,5
182,3
16,7
4,5
99,5
69,8
108,7
110,8
313,5
273
27,1
5,2
11,1
7,5
9,9
5
2
1,2
57,2
5,9
0,8
237,7
2
17,5
34,1
56,5
10,4
6,7
155,3
18,2
31,4
5,3
3,7
67,5
44,3
3,7
33,6
8
12,1

32
32
32
32
32
32
32
32
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
73
73
73
73
68
68
68
68
68
68
86
86
86
86
86
70
70
70
99
99
99

x
x

x

x
x

x

75

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
76

Piprökning
Dräkt
Textil
Eldstäder
Kärl
Kärl
Kärl
Dräkt
Kärl
Kärl
Kärl
Piprökning
Piprökning
Piprökning
Skodon
Eldstäder
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Eldstäder
Kokkärl
Kärl
Byggnadsdet.
Eldstäder
Skodon
Piprökning
Piprökning
Skodon
Kärl
Kärl
Eldstäder
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Skodon
Kärl
Eldstäder
Kärl
Kärl
Kärl
Tomt
Bestick
Textil
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Tomt
Kärl

Pipa
Klädesplagg
Tyg
Kakel
Kärl
Skål
Bägare
Kläde
Kruka
Kärl
Skål
Pipa
Pipa
Pipa
Sko
Kakel
Fat
Skål
Kärl
Fat
Fat
Fat
Fat
Kärl
Fat
Kärl
Kakel
Trebensgryta
Kärl
Fönsterglas
Kakel
Sko
Pipa
Pipa
Sko
Kärl
Skål
Kakel
Kärl
Skål
Fat
Skål
Sko
Kärl
Kakel
Kärl
Fat
Flaska
_
Kniv
Tyg
Fat
Fat
Kruka
Kruka
Fat
_
Kruka

Piplera
Ull
Ull
Lergods
Yngre rödgods
Flintgods
Glas
Ull
Yngre rödgods
Majolika
Yngre rödgods
Piplera
Piplera
Piplera
Näver
Lergods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Fajans
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Stengods
Lergods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Glas
Lergods
Läder
Piplera
Piplera
Läder
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Lergods
Fajans
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Majolika
Läder
Fajans
Lergods
Yngre rödgods
Flintgods
Glas
_
Järn
Ull
Flintgods
Flintgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
_
Yngre rödgods

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
3
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
_
1
1
1
1
1
1
1
_
1

1
1
1
5
4
6
6
4
3
3
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
5
2
3
1
1
12
1
1
2
1
1
2
9
1
3
_
2
1
1
2
3
2
14
_
1

4,9
2,2
2,7
229,8
99,6
180
3
3
54,5
16,4
3,5
2,9
4,1
4,5
115,6
12,3
11,6
7,4
2,5
2,5
25,4
6,8
17,8
21,3
3,1
2
7,9
30,3
3,4
7,8
59,6
16,3
1
17,4
30,8
19,1
5,9
84
23,1
28,1
10,1
10,1
10,4
1,4
20,1
480,7
15
45,9
_
61,9
15,8
15,8
139,8
860,1
79,3
760,3
_
136,7

99
99
20
20
20
20
20
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
76
76
76
89
89
89
89
89
69
69
69
69
69
69
54
54
54
54
54
54
79
79
79
79
79
79
51
51
51
_
51
51
51
51
51
51
58
_
58

x

x
x
x

x

x
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228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Eldstäder
Byggnadsdet.
Piprökning
Kärl
Kärl
Kärl
Eldstäder
Kärl
Kokkärl
Kärl
Piprökning
Byggnadsdet.
Skodon
Byggnadsdet.
Textil
Dräkt
Skinberedning
Skinberedning
Eldstäder
Kärl
Dräkt
Drycker
Skodon
Tunnor
Träföremål
Skodon
Träföremål
Träföremål
Skodon
Tunnor
Byggnadsdet.

Fat
Skål
Bägare
Fat
Skål
Fat
Kakel
Fönsterglas
Pipa
Flaska
Kärl
Fat
Kakel
Kruka
Kokkärl
Fat
Pipa
Fönsterglas
Sko
Tegel
Tyg
Stickat
Läder
Skinn
Kakel
Kärl
Strumpa
Tunntapp
Sko
Tunnlock
Trissa
Sko
Ögla
Träföremål
Sko
Tunnlock
Dörrbeslag

Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Majolika
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Lergods
Glas
Piplera
Kork
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Lergods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Yngre rödgods
Piplera
Glas
Näver
Tegel
Textil
Ull
Läder
Skinn
Lergods
Yngre rödgods
Ull?
Trä
Läder
Trä
Trä
Läder
Trä
Trä
Läder
Trä
Järn

1
2
1
1
3
3
1
3
1
1
1
1
2
7
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1		
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30,4
63
41,8
174,8
5,5
27,1
272,9
9,2
2,8
264,3
4,1
7,2
200,2
44,2
58,2
42,3
1,7
5,1
108,3
1314,2
0,3
7,2
5,4
1,8
22,9
2
125,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

58
58
58
58
58
58
58
58
58
51
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
60
60
60
60
101
101
60
20
73
73
74
91
100
100
100
100
87

x

x
x
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www.dalarnasmuseum.se

Dalarnas museum

Postadress
Box 22, 791 21 Falun
Besöksadress
Stigaregatan 2-4, Falun
Tel 023-666 55 00
info@dalarnasmuseum.se
www.dalarnasmuseum.se

