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Inledning
I samband med att Falu kommun påbörjade markarbeten inom ramen för projektet Årummet som syftar till att göra det offentliga rummet vid Faluån mer
attraktivt och tillgängligt, har arkeologer från Dalarnas museum genomfört
en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning (figur 1).
Schaktningsövervakningen skedde i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr
431-13787-2015. Undersökningen genomfördes från maj till augusti månad
2017 och gjordes inom stadslager Falun 68:1. Området ligger inom världsarvet
Falun och riksintresset Falu stad. Parallellt med denna schaktning utfördes
också schaktningsövervakningar i Falugatan (Frisk 2019) och Myntgatan (DM
dnr 37/16).
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan över Falu stad. Undersökningsområdet är markerat med blå ring.
Skala 1:10 000
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Bakgrund
Det äldsta belägget för namnet Falun härstammar från år 1400 då ”ting waro
oppa falene” (DD57) omtalas, dvs. att Falun skulle ha utgjort en tingsplats.
Desto äldre är beläggen för gruvan som redan var i bruk då den omnämns
i biskop Peters bytesbrev från 1288. Två broar, Falu bro och bron vid Borns
hyttegård, band under medeltiden samman bebyggelsen på Faluåns östra sida
med bebyggelsen och gruvan på åns västra sida. Broarna band också samman
dåtidens färdvägar mellan bland annat Rättvik, Svärdsjö och Gävle. Äldst
tycks beläggen vara för Falu bro som härstammar från år 1405. Nybron, den
tredje bron, tillkom troligen under 1600-talet (Carlsson 2011).
1569 kom Falan att brandhärjas, men hur mycket av den dåtida bebyggelsen som drabbades är okänt. 1641 får Falun sina stadsprivilegier och 1646
påbörjas stadsregleringen av Falu stad. En viss omstrukturering av Falu stad
tycks dock ha påbörjats redan vid 1600-talet början, bland annat uppfördes
1631 en byggnad för kopparvågen vid Hälsingtorget. Omgivande område
fylls då också ut med slagg (Carlsson 2011).
Undersökningsområdet inom projektet Årummet, vilket bland annat berörde Falugatan, Östra Hamngatan, Stigaregatan och Myntgatan, har varit
föremål för ett flertal arkeologiska undersökningar (figur 2). I anslutning till
Stigaregatan och Myntgatan påträffades vad som tolkades som den äldre Falubrons västra fäste under Egnellska huset vid schaktning 1936. Det östra fästet
påträffades troligen vid schaktning intill Stora torget 1938 (Carlsson 2011).
Flertalet bebyggelselämningar ska också ha påträffats vid undersökningar
inom kvarteret Köpmannen under samma årtionde, varav mycket daterades
till 1600-talet (Carlsson 2013). Invid Stora torget påträffades också vad som
tolkades som resterna av en kavelbro vid schaktning 1982 (Sandberg 1996).
I Falugatan gjordes 2012 en fjärrvärmeanslutning till Köpmannen 16 och då
noterades bebyggelsespår från 1600-talet (Carlsson 2013).
Inom kvarteret Köpmannen, intill Östra Hamngatan, påträffades botten
av en båt, vid en större undersökning 1980. Båten byggdes troligtvis under
1500-tal eller tidigt 1600-tal (Svedberg 1986). Östra Hamngatan berördes också
av schaktningar 2009, i aktuellt område påträffades endast omrörda lager
(Lindberg 2009). I sydvästra delen av kvarteret Falan har flera undersökningar
genomförts vilka har uppvisat träskoning mot ån, bebyggelselämningar, kulturlager och utfyllnadslager daterade till 1600-talet (Carlsson 2011).
På åns västra sida, i anslutning till Mynt- och Stigaregatan, har kvarteren
Västra Falun, Dalpilen och Teatern till stora delar undersökts och har uppvisat
både bebyggelselämningar, timmerkistor och gatubeläggningar från tiden
före och efter stadsregleringen 1646 (se t.ex. Bergold 1996, Lögdqvist 2005,
Carlsson 2012, Axelsson Karlqvist & Fahlberg 2016). Undersökningarna har
visat att området under senmedeltid och fram till 1600-talets början nyttjats för
djurhållning och odling för att i mindre skala sedan markplaneras och bebyggas. Fram till tiden runt stadsregleringen fylldes området ut och bebyggdes
i allt större skala (Wehlin et. al 2019).

Syfte
Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera de fornlämningar som framkommit vid markarbetet.
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A: Lögdqvist
Stigaregatan
Figur
2. Utdrag ur2011,
fastighetskartan
med samtliga schakt inom projekt Årummet markerade med blått.
B:
Lindberg,
2009.
Schakt från tidigare undersökningar är markerade med grått: A: Lögdqvist 2011, B: Lindberg 2009, C:
C: Lögdqvist
Myntgatan
Lögdqvist
2010, D:2010,
Frisk 2019.
Skala 1:1 500.
D: Falugatan, 2017.

Metod
Schaktningsarbetet övervakades av en arkeolog och stoppades tillfälligt då
lämningar påträffades för att dokumentera dessa. Själva dokumentationen bestod i att handrensa schaktväggar, schaktbottnar samt fotografera och beskriva
lager och konstruktioner. Schakten och anläggningarna mättes dels in digitalt
med en RTK-GPS med GNSS mottagare samt manuellt utifrån befintliga byggnader. Sammanlagt samlades fyra prover in för dendrokronologisk analys.

Resultat
Schakt
De tio schakt som grävdes inom projektet Årummet placerades längst med
Östra Hamngatan, Falugatan, Stigaregatan och Myntgatan (figur 2). Schakt
4 och 5 grävdes för att möjliggöra planering av växter.
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Figur 3. Schakt 1 när dagvattenbrunnen placerats i Myntgatan. Foto från norr, David Fahlberg.

Schakt 1

Oregelbundet format schakt, 6 meter långt, 3,4 meter brett och 2,4 meter djupt
(figur 2 och 3). Schaktets fyllning utgjordes av 1,3 meter omschaktade massor,
följt av ett svart, sandigt lager innehållande organiskt material och slagg, 0,4
meter tjockt, sedan ett 0,3 meter tjockt organiskt lager innehållandes huggspån,
kvistar och ris samt slutligen 0,1 meter grå lera i schaktets botten.

Schakt 2

Schakt 2 var 5 meter långt, 3,3 meter brett och 2,4 meter djupt. Schaktets fyllning utgjordes endast av recenta lager (figur 2 och 4).

Figur 4. Schakt 2 innan en dagvattenbrunn sattes ner i Myntgatan. Foto från nordost, David Fahlberg.
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Figur 5. Schakt 3 under grävning i Stigaregatan. Foto från sydväst, Joakim Wehlin.

Schakt 3

Schakt 3 var 6,5 meter långt, 1,6-3,3 meter brett och 2 meter djupt. Schaktets
fyllning utgjordes endast av omrörda lager (figur 2 och 5).

Schakt 4

Schaktet grävdes i Östra Hamngatan för kommande planteringar. Det var 65
meter långt, 2 meter brett och 0,8 meter djupt. Schaktets fyllning utgjordes av
omrörda lager innehållandes asfalt, tegel, sand, slagg och grus. I den sydöstra
delen påträffades en modern betongkulvert (figur 2 och 6).

Figur 6. Schakt 4 grävdes för trädplantering i Östra Hamngatan. Foto från sydost, Joakim Wehlin
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Figur 7. Schakt 6 grävdes för dagvatten i Stigaregatan. Foto från sydost, Joakim Wehlin.

Schakt 5

Schaktet grävdes i Östra Hamngatan för att fyllas med planteringsjord (figur 2).
Det var 34 meter långt, 2 meter brett och 0,8 meter djupt. Schaktets fyllning
utgjordes av omrörda lager innehållandes asfalt, tegel, sand, slagg och grus.
Det sammanföll delvis med ett äldre undersökningsschakt (Lindberg 2009).

Schakt 6

Schaktet grävdes för dagvatten, 3,2 meter långt, 2,2 meter brett och 2 meter
djupt (figur 2 och 7). Det sammanföll delvis med ett äldre undersökningsschakt (Lögdqvist 2011).

Schakt 7

Schaktet grävdes 7 meter långt, 1,6 meter brett och 1,5–2 meter djupt (figur 2).
Det sammanföll med ett äldre undersökningsschakt (Lögdqvist 2010).
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Figur 8. Den västra delen av schakt 8 i Myntgatan med anläggningar A1 och A2. Skala 1:50.
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Schaktet grävdes 8,3 meter långt,
1,8 meter brett och 1–1,4 meter
djupt (djupast i väst). Schaktning
för dagvatten. Två anläggningar
påträffades i detta schakt A1 och
A2. A1 utgjordes av två stockar
medan A2 utgjorde rester av en
kakelugn, placerad direkt öster
om A1 (figur 8).

Schakt 9

Schaktet består av ett huvudschakt med flertalet utstickare
(figur 9). Huvudschaktet förlakt
des i nord-sydlig riktning längs
a
h
sc
r
med Falugatan. Det var 27 meter
ä
nd
u
långt, cirka 2 meter brett i markk
Se
ytan, 1 meter brett i bottenplan
och 1,8–2 meter djupt. Schakt0
2
4
8
massorna utgjordes av omrörda
Meter
lager innehållande tegel, sand,
Figur 9. Översikt över schakt 9 och anläggningarna A12,
slagg, grus samt två stockar, 0,5
A13 samt stolpar 1-5. I grått syns tidigare undersökta
meter långa och med en diameschakt med påträffade anläggningar i mörkare ton.
Skala 1:300.
ter på 0,2–0,25 meter. I huvudschaktets sydöstra del och cirka
2 meter åt nordväst påträffades
ett slagglager som eventuellt skulle kunna vara orört. I huvudschaktets norra
del påträffades träkonstruktion A13.
2

Figur 10. Central del av sekundärdelen av schakt 9 efter att dagvattenbrunnen monterats. Foto från
sydväst, Jimmy Axelsson Karlqvist.
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Figur 11. Schakt 10 i Falugatan. Foto från sydväst, David Fahlberg.

Ett sekundärschakt grävdes från huvudschaktet i sydvästlig riktning, 17
meter långt, 1,5–2 meter brett i markytan och 1 meter brett i bottenplan. Det
grävdes 1,8–2 meter djupt, 2,4 meter vid brunnen (figur 10). Schaktmassorna
i detta sekundärschakt utgjordes endast av omrörda lager och sammanföll
delvis med ett tidigare undersökningsschakt (Frisk 2019). Från sekundärschaktet grävdes ett tertiärschakt åt nordväst, i riktning mot Östra Hamngatan
vari A12 påträffades. Schaktmassorna utgjordes av 0,6-0,8 meter stora stenar,
slagg, tegelkross, grovkorning sand och silt.

Schakt 10

Schaktet grävdes 8,5 meter långt och 1,5 meter brett i nordost-sydvästlig
riktning. Det vinklade sedan av mot nordöst (figur 2 och 11). Schaktets södra
del grävdes till 1,6 meter djup, 2,3 meter i norr. Massorna utgjordes av 1,6
meter tjocka bärlager och recent fyllning. I schaktets norra ände påträffades
ett slagglager under fyllnadsmassorna, cirka 0,04 meter tjockt. Under detta
påträffades A14. Under A14 fanns ett 0,25 meter tjockt kulturlager innehållandes lera, tegel och träflis. I detta lager gjordes fynd av kritpipor (F3) samt
keramikfragment (F4). I schaktets botten påträffades ett lerigt slagglager,
minst 0,1 meter tjockt.
Från brunnen i schaktets södra ände drogs ett schakt 18 meter åt nordöst.
Schaktet sammanföll med ett äldre schakt (Frisk 2019). Det grävdes 1,6 meter
brett och 1,6–1,7 meter djupt, 2,2 meter i nordost. Schaktmassorna utgjordes
endast av omrörda lager.

Anläggningar
A1 - Stockar

Anläggningen påträffades i schakt 8 (figur 8) och utgjordes av två stockar.
Den undre påträffad på cirka 1,3–1,4 meter djup och hade en diameter på 0,25
12
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meter. Den övre återfanns
i schaktväggen på cirka 1
meter djup, placerad i ett
slagglager samt i 90 graders vinkel från den undre.
Denna stock hade ett fyrkantigt tvärsnitt samt en
diameter på 0,3 meter. Sannolikt hör dessa två stockar
till grundläggningen för
ett hus.

A2 – Kakelugn

Anläggningen påträffades
i schakt 8 (figur 8) och
utgjordes av en fragmenterad kakelugn inom en
yta på cirka 0,5x0,2 meter Figur 12. Urval av kakelfragmenten, F1, som påträffades i A2,
på 1,4 meters djup. Bland schakt 8. Foto Joakim Wehlin.
kakelfragmenten (figur 12),
påträffades också fragment
av yngre, glaserat rödgods (F2 och F5). Förutom kakelugnsfragmenten fanns
också tegel. Kakelugnen påträffades direkt ovanpå och i anslutning till A1 och
dessa hör sannolikt ihop. Endast en liten del av kakelugnen kunde dokumenteras då resterande del låg utanför schaktet åt norr. Då stödplattor kopplade till
schaktningsarbetet placerats direkt ovanpå denna del av schaktet försvårades
också dokumentationen. Med anledningen av den stora mängden kakel och
tegel samt dess relation till grundläggningen för huset är det rimligt att anta
att det är den ursprungliga platsen för kakelugnen som påträffats.

A12 – Timmerkista

Anläggningen påträffades i tertiärschaktet i schakt 9 (figur 9) och utgjordes av
en större träkonstruktion, sannolikt en timmerkista, samt fem separata stolpar

Figur 13. Träkonstruktion A12 bestående av fem synliga stockvarv i schakt 9. Foto från nordväst, Jimmy
Axelsson Karlqvist.
Arkeologisk schaktningsövervakning – Årummet
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Figur 14. Träkonstruktion A13 med två stockar som vilar på två stolpar i schakt 9. Foto från sydost,
Jimmy Axelsson Karlqvist.

(figur 13). Den huvudsakliga träkonstruktionen påträffades i tertiärschaktets
västra schaktvägg, cirka 1 meter under bärlagermassorna och utgjordes av
fem synliga stockvarv. Konstruktionen var 5 meter lång,
0,9 meter hög och de
individuella stockarna hade en diameter på 0,2 meter.
En fjärrvärmeledning påträffades i
tertiärschaktet. Den
hade placerats direkt
ovanpå träkonstrukA14
tionen och en del av
konstruktionen hade
sågats bort för att
göra plats åt fjärrvärmeledningen.
Stolpe 1 påträffades i schaktets
östra del. Den var
1,4 meter hög och
hade en diameter
0
2
4
8
på 0,4 meter. DenMeter
droprov togs från
Figur 15. Översikt av schakt 10 och anläggning A14. I grått syns
denna. Konstruktidigare undersökta schakt med påträffade anläggningar i mörkare ton.
tionen framkom 1

±

Skala 1:300.
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Figur 16. Närbild på de båda söndergrävda stockarna som utgör A14, sannolikt resterna av timmerkista.
Foto från norr, David Fahlberg.

meter under bärlagret.
Stolpe 2 och 3, framkom intill södra respektive norra schaktväggen, påträffades något djupare in i schaktet, åt väst, cirka 2 meter nordväst om stolpe
1. Stolparna var 1,5 meter långa och diametern 0,35 meter. Dendroprov togs
från stolpe 2.
Stolpe 4 och 5 påträffades längst in i schaktet. Stolpe 4 var belägen 0,4 meter
från ovan nämnda träkonstruktion medan stolpe 5 var belägen alldeles intill.
Stolparnas höjd var 0,6 meter och hade en diameter på 0,3 meter. Mellan stolpen och träkonstruktionen noterades en eventuell början på ett nytt stockvarv.

A13 - Träkonstruktion

Anläggningen påträffades i huvudschakt 9 norra del (figur 9) och utgjordes
av en träkonstruktion samt två stående stolpar (figur 14). Träkonstruktionen
i sig bestod av två stockvarv, var 3 meter lång och 0,2 meter hög. Stockarnas
diameter var 0,1 meter. Sannolikt hör konstruktionen till grundläggningen
för ett hus.
Den undre stocken vilade på två stolpar, varav den första hade ett rektangulärt tvärsnitt, var 0,4 meter hög (1 meter vid upptagning) och hade 0,3
meters sida. Den andra stolpen hade ett runt tvärsnitt, var 0,3 meter hög (0,5
meter vid upptagning) och en diameter på 0,45 meter. Dendroprov togs från
båda stolparna.

A14 - Stockar

I botten på den södra delen av schakt 10 påträffades två avgrävda stockar med
en diameter på 0,2 meter (figur 15–16). Stockarna följde schaktets och gatans
riktning i nordost-sydväst. Stockarna utgör sannolikt resterna av en till stora
delar söndergrävd timmerkista.

Arkeologisk schaktningsövervakning – Årummet
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Anl. nr

Kontext

Tall

Gran

Björk

A12
A12
A13
A13

Stolpe 1
Stolpe 2
Stolpe 1
Stolpe 2

x			
x			
x			
x			

Beräknat fällningsår
1624-1664
(1589-1609)
1609-1629
1622-1642

Figur 17. Dendrodatering, dateringen inom parentes uppfyller inte kriterierna för säker datering.

Fynd
Endast fem fynd tillvaratogs, se bilaga 3. Från schakt 8, anläggning A2, kommer två fragment av yngre, glaserat rödgods, sannolikt från ett fat (F2) och
ett kärl (F5) samt en större mängd kakelfragment från en förmodad kakelugn
(F1). Dessa typdateras till 1600-talets andra hälft. Från schakt 10 kommer tre
fragment av kritpipa (F3) samt ett fragment av yngre rödgods (F4), även de
dateras till 1600-talet och sammanfaller med dateringarna nedan.

Datering
Utöver de fynd som endast generellt kunde typdateras, togs fyra dendroprover. Dessa kom att visa ett dateringsintervall mellan år 1589–1664 e.Kr.
med tonvikt på 1600-talets första hälft (figur 17). För analysen svarar Hans
Linderson, Nationella laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi,
Lunds Universitet (bilaga 2, nr 83313–83316).

Tolkning
Schakten grävdes i ett område där ett flertal schaktningar gjorts tidigare, bland
annat i samband med de två andra ledningsgrävningarna i anslutning till
Årumsprojektet, grävningarna i Falugatan (Frisk 2019) och Myntgatan (dnr
37/16). Schakten i de nämnda projekten grävdes i regel djupare, i Falugatan ca
2,5 meter djupt. Schakten för dagvattenledningarna i Årumsprojektet grävdes
ca 2,0 meter djupa och schakten för plantering ca 0,8 meter djupa. Det betydde
att i de fall dagvattenschakten gräves i tidigare schakt i Falugatan berörde de
endast omschaktade massor, medan andra delar grävdes i mer orörda lager.
Av de fem anläggningar som påträffades under schaktningsövervakningen
påträffades tre av dessa, A12, A13, A14 i Falugatan inom schakt 9 och 10. A1
och A2 påträffades inom schakt 8 på motsatt sida av ån. A1 och A13 utgjorde
sannolikt grundläggningar till hus, medan A12 och A14 sannolikt utgjorde
delar av timmerkistor. A12 och A14 låg på samma djup och med samma riktning som de kistor som påträffades vid den andra schaktningsövervakningen
i Falugatan (Frisk 2019). Det är troligt att A12 hörde till samma konstruktion
som Falugatans A1, en vinkelrät fortsättning. A13 påträffades högre upp i
stratigrafin och utgjorde sannolikt grundläggningen till ett hus. Utifrån dendrodateringarna till 1600-talets första hälft och deras placering är det möjligt
att A12 utgjorde del av en ombyggnad/tillbyggnad av Falu bros fundament.
Mer troligt är däremot att timmerkistorna utgjorde del i det arbete som
företogs då området i fråga fylldes ut i samband med att Kopparvågen fick
sin nuvarande position och omgivande kaj och strandkant omorganiserades.
Vid undersökningen i Falan 22 framkom en träkonstruktion som tolkas som
en skoning mot ån (Carlsson 2011). Den har dendrodaterats till 1600-talets mitt
och kan då kopplas till stadsplaneläggningen. Skoningen ligger i förlängning
av en timmerkista som tidigare påträffats i Falugatan sydväst om A13, ett
tjugotal meter från åns nuvarande strandkant. Skoningen är således senare än
16
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de anläggningar som framkom i aktuell undersökning trots att den låg norr
om A12. A12 bör därför ha en knytning till brokonstruktionen.
I början av 1700-talet gjordes ån smalare, mer mark fylldes ut och skoningen fylldes över för att ge ytterligare tomtmark. I en kunglig resolution
1769 ålades magistraten att bygga gator längs bägge åstränderna. Arbetet tog
tid att genomföra och genomfördes aldrig fullt ut. Strandgatan vid Falubron
byggdes förmodligen först i mitten av 1800-talet. Fyllnadsmaterialen i schakten
4 och 5 bör, trots avsaknaden av träkonstruktioner, ses som del i det arbete
som företogs för att grundlägga området ytterligare för kaj samt bebyggelse
under 1700-talet.
Tolkningen av schakten på motstående sida av ån, dvs. schakt 1-3 samt
6-8 blir desto svårare. Merparten av schakten grävdes i tidigare omschaktade
ytor och innehöll recenta och omrörda lager, och endast i schakt 8 påträffades
anläggningar och fynd. Fynden i sig typdaterades till 1600-talets andra hälft,
dvs. efter Falu stadsreglering och torde därför helt enkelt utgöra avfall och
bebyggelselämningar från just denna tid.
Med anledning av att schakten som grävdes kring Falu bro aldrig grävdes
till naturligmark förordar Dalarnas museum att området fortsatt bör övervakas vid framtida markarbeten. Det finns stora möjligheter att den äldre bron
ligger på ett avsevärt djup med tanke på de historiska fyllningsmassor som
dokumenterats.

Sammanfattning
I samband med att Falu kommun initierade projektet Årummet för att göra
det offentliga rummet vid Faluån mer attraktivt och tillgängligt har arkeologer
från Dalarnas museum genomfört en arkeologisk schaktningsövervakning.
Sammanlagt grävdes tio schakt av varierande storlek, vilka omfattade en
sammanlagd yta om 415 kvadratmeter. Schakten placerades på vardera sida
Faluån och innefattade gatorna Östra Hamngatan, Falugatan, Stigaregatan
och Myntgatan.
Schaktningen gjordes på många ställen i tidigare omschaktade partier och
innehöll då omrörda lager bestående av asfalt, tegel, sand, grus och slagg.
Fem anläggningar påträffades varav två bedömdes utgöra möjliga timmerkistor vilka daterats till 1500-talets slut eller 1600-talets början. Två andra
anläggningar utgjordes av lagda stockar som tolkades som grundläggning
till ett hus samt en fragmentarisk rest av en kakelugn. Endast fem fynd tillvaratogs, bestående av rödgods, kakel samt kritpipsfragment. Samtliga fynd
typdaterades till 1600-talet.

Arkeologisk schaktningsövervakning – Årummet
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Socken:
Fornlämning, raä nr:
Fastighet:
Koordinater, SV:
(SWEREF99 TM)

Höjd (RH 2000):
Inmätning:
Dendroanalys:
Utförandetid:
Undersökt yta, kvadratmeter:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM fotoaccession:
DM fyndaccession:
Arkeologisk personal:
Fältarbetsledare:
Projektansvarig:

431-13787-2015
Falun		
Falun 68:1
Falugatan, Östra Hamngatan, Stigaregatan och Myntgatan
N 6719089
E 534443
108-111 m.ö.h.
RTK-GPS
Hans Linderson
20170407-20170814
415m2
1638
31/17
2018/15
DM 24591, F1-F5
Joakim Wehlin
Jimmy Axelsson Karlqvist,
David Fahlberg
Joakim Wehlin
Joakim Wehlin

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Det består av 51
foton, 11 shapefiler och två planer

Arkeologisk schaktningsövervakning – Årummet
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Bilaga 1

Schakt- och anläggningsdata

Schakt 1

Schakt 10

Schakt 2

A1 - Träkonstruktion

Höjd: 110,9 m.ö.h.
Storlek: 6x3,4 meter.
Djup: 2,4 meter.
Anläggningar: Höjd: 110,4 m.ö.h.
Storlek: 5x3,3 meter.
Djup: 2,4 meter.
Anläggningar: -

Schakt 3

Höjd: 110,7 m.ö.h.
Storlek: 6,5x1,6-3,3 meter.
Djup: 2 meter.
Anläggningar: -

Schakt 4

Höjd: 111,0 m.ö.h.
Storlek: 8,5x1,5 meter.
Djup: 1,6-2,3 meter.
Anläggningar: A14.
Höjd: 108,65–109,30 m.ö.h.
Storlek: 3,3x0,25-0,3 meter.

A2 - Kakelugn

Höjd: 108,9 m.ö.h.
Storlek: 0,4x0,2 meter.

A12 - Timmerkista

Höjd: 108,8 m.ö.h.
Storlek: 5x0,2x0,9 meter.
Fristående stolpar: 0,6-1,5x0,3-0,4 meter.

Höjd: 110,7 m.ö.h.
Storlek: 65x2 meter.
Djup: 0,8 meter.
Anläggningar: -

A13 - Träkonstruktion

Schakt 5

Höjd: 109,1 m.ö.h.
Storlek: 3x0,2 meter.

Höjd: 110,7 m.ö.h.
Storlek: 34x2 meter.
Djup: 0,8 meter.
Anläggningar: -

Höjd: 109.6 m.ö.h.
Storlek: 3x0,6 meter.

A14 - Stockar

Schakt 6

Höjd: 111,1 m.ö.h.
Storlek: 3,2x2,2 meter.
Djup: 2 meter.
Anläggningar: -

Schakt 7

Höjd: 110,3 m.ö.h.
Storlek: 7x1,6 meter.
Djup: 1,5-2 meter.
Anläggningar: -

Schakt 8

Höjd: 110,3 m.ö.h.
Storlek: 8,3x1,8 meter.
Djup: 1-1,4 meter.
Anläggningar: A1, A2.

Schakt 9

Höjd: 110,7–110,8 m.ö.h.
Storlek: 27x2 meter.
Djup: 1,8-2 meter.
Anläggningar: A12, A13.

21

Bilaga 2

Dendrokronologisk analys

Hans Linderson
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi
och Dendrokronologi
utdrag ur rapport nr 2017:56
5 oktober 2017
Uppdragsgivare: Dalarnas Museum
Område: Falun
Prov nr: 83302-83323
Antal Prov: 22
Dendrokronologiskt objekt: Myntgatan
(83302-83312), Årummet (83313-83316),
Falugatan (83317-83323)

Resultat

Resultatuppgifter inom parentes uppfyller inte
de kriterier vi ställer på en säker datering och
bör användas med försiktighet.

Kommentarer till resultattabell

Det lyckade dateringsresultatet beror på att
virket är förhållandevis jämnårigt med hygglig
tidstäckning. Möjligen kan man skönja en ökad
svårighet med dateringen då virke avviker
tidsmässigt. Endast ett fåtal prover har fått säsongsexakta dateringar, detta hänger samman
med att ytveden är något eroderat och att många
prov uppvisar svag tillväxt under de sista åren
av dess levnad.
Fem prov uppvisar en tillväxtminskning
eller snarare kollaps som är lätt att datera. Den
svaga tillväxten pågår i flera tiotals år om de
inte avverkas. Mest troligt har detta med höjd
grundvattenyta att göra, tillexempel vid dammbyggnad. Man kan även tänka sig bränder som
en orsak särskilt då för prov 83317. De övriga
stammarna har så lång återhämtningstid, vilket
inte stämmer med tallar som överlever bränder.
En påfallande observation i undersökningen
är att många prov dateras bäst med en ”flottningskronologi” från Gästrikland. Man kan
föreställa sig älvsnära virke oftare flottades med
Dalälven för att sedan användas i Gästrikland
så att, någon av våra gästrikländska dendro
kronologiska serier är kraftigt påverkad av
Dalarnas tillväxtvariation. Träd som har vuxit
i sådan miljö är 83320, 21 & 22.
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Beskrivning av tabellen

”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet
för varje prov hanterade på laboratoriet.
”Antal år”, årsringar som är analyserade
i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta
årsringsbredden, då har årsringarna räknats,
vilket har markerats med ”+n”.
I samma kolumn förekommer någon gång
noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör
från engelskans early wood (vårved) och late
wood (sommarved) och beskriver graden av
den yngsta/sista årsringens utveckling. Detta
indikerar att virket är avverkat på sommaren.
”splint, vankant, bark” indikerar hur många
årsringar som saknas i provet. Förutsatt att
provet går att datera och man har vankant eller
bark i provet så får man en årsexakt datering
(extrema undantag finns). ”nära vankant”
uppges när det finns indikationer om detta, till
exempel i fältanteckningar eller om en sågskiva
följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om
vankant (den rundade avslutningen av virket
där barken har försvunnit) saknas och splinten
syns kan man beräkna fällningsåret med hjälp
av splintstatistiken för olika trädslag och 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.
”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
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Område: Falun Prov nr: 83302-83323 Antal Prov: 22
Dendrokronologiskt objekt: Myntgatan (83302-83312), Årummet (83313-83316), Falugatan
(83317-83323)

Resultat:
Dendro
nr:

Prov Nr ;
M=myntg
Å=Årumet

Trädslag

F= Falug
83302
83303
83304
83305
83306
83307
83308
83309
83310
83311
83312

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)

1; M A10
2;M A13a
3;M A13b
4;M A14

Tall
Tall
Tall
Tall

170 (1)
103
99
103

Sp=110, ej W
Sp=50, Nära W
Sp=51, W
Sp=55, Nära W

1625
1623
1635
1623

1625-1629
1623-1627
V 1635/36
1623-1625

5;M A19
6;M A25b
7;M A28a
8;M A28b
9;M A37
10;M A6a

Tall
Tall
Tall
Tall
Tall
Tall

79
135
187
66
100
120

Sp=50, ej W
Sp=62, Nära W
Sp=65, ej W
Sp=38, ej W
Sp=69, Nära W
Sp=60, W

1600
1553
1569
1593
1601
1645

1600-1630
1553-1563
1569-1609
1595-1615
1601-1606
V1645/46

Kommentarer
Årtal med långvarig
TK=Tillväxtkollaps
TM=Tillväxtminskning

TK 1474

TK 1626

11;M A6b

Tall

91

Sp=55, Nära W

1645

V 1645/46

1; Å A12
2; Å A12

Tall
Tall

149
85

Sp=60, ej W
Sp=45, ej W

1624
(1584)

1624-1664
(1589-1609)

TM 1566

3; Å A13
4; Å A13

Tall
Tall

80
270

Sp=55, ej W
Sp=80, ej W

1609
1622

1609-1629
1622-1642

(TM 1608)

83316
83317

1; F A2

Tall

33

Sp=25, Nära W

1625

1625-1630

TK 1624

83318
83319
83320
83321
83322
83323

2; F A4
3; F A4
4; F A5
5; F A11
6; F A11
7; F A1

Tall
Tall
Tall
Tall
Tall
Tall

50
69
142
108
88
86

Sp=35, ej W
Sp=40, Nära W
Sp=70, Nära W
Sp=57, Nära W
Sp=68, Nära W
Sp=48, ej W

(1558)
1565
1605
1579
1602
1594

(1558-1568)
1565-1569
1605-1609
1581-1601
1602-1606
1596-1602

83313
83314
83315

Resultatuppgifter inom parentes uppfyller inte de kriterier vi ställer på en säker datering och bör
användas med försiktighet.
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 första året
med tillväxtstörning (ej väderorsakad) noterats.
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Bilaga 3

Fyndlista

Nr: Sakord: Specialbenämning: Material: Material:

Vikt g: Antal: Frag: Anl: Kommentar

1
Kakel		
Kakel		
2448,5 1
19
A2
2
Fat		
Keramik Yngre rödgods 103,4 1
1
A2
3
Pipa
Kritpipa
Kritlera		
16,9
3
3		
									
4
Fat		
Keramik Yngre rödgods 6,4
1
1		
									
5
Kärl		
Keramik Yngre rödgods 67,5
1
1
A2
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Från schakt 8
Från schakt 8
Påträffad under
stock i schakt 10
Påträffad under
stock i schakt 10
Från schakt 8
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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

