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Inledning
Sommaren 2018 utförde Falu Energi och Vatten AB markarbeten för stamled-
ning för fjärrkyla i Engelbrektsgatan, Falu stad och kommun (figur 1). Då 
arbetet berörde fornlämning L2001:4288 (Falun 68:1) som utgörs av området 
med Faluns äldre stadslager beslutade länsstyrelsen om en arkeologisk un-
dersökning i form av schaktningsövervakning, dnr 431-10312-2017. En sträcka 
på ca 210 meter uppdelad på fyra olika etapper övervakades av arkeologer 
från Dalarnas museum i juni och juli 2018.

Kunskapsläge
Schaktet som grävdes gick i Engelbrektsgatan från Nybrogatan till och med 
Kristinegatan med kvarteren Prästtägten och Nya Bergsskolan i sydväst och 
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Figur 1. Utdrag från fastighetskartan över Faluns centrala delar. Undersökningsområdet inom den blå 
cirkeln. Skala 1:10 000.
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kvarteren Kardmakaren, Badhuset och Gesällen i nordost. Prästtägten ska ha 
fått sitt namn efter den prästgård som låg i området innan prästen 1624 flyttade 
närmare Stora Kopparbergs kyrka (Sahlström 1961:8). Prästtägten utgjorde 
ursprungligen ett större område än det nuvarande kvarteret och innefattade 
flera kvarter, bland annat det nuvarande kvarteret Kardmakaren. Området 
klarade sig undan de stadsbränder som drabbade Falun 1761 (Appelgren & 
Karlsson 1988, LMV U9-1:1). Den äldsta kartan över Falun från 1628 indikerar 
att det då fanns bebyggelse i nuvarande kvarteret Prästtägten medan det mot 
Faluån verkar vara i stort sett obebyggt förutom intill Nybron (figur 2).

Tidigare undersökningar
1987–88 gjorde Dalarnas museum flera undersökningar i kvarteren Prästtägten 
och Kardmakaren. Under våren och sommaren 1987 undersöktes en 830 kva-
dratmeter stor yta i den södra delen av kvarteret Kardmakaren (figur 3). Vid 
undersökningen påträffades flera husgrunder och en källare under ett 1,5–2,0 
meter tjockt slagglager. Ett rikt fyndmaterial bestående av keramik, kakel, krit-
pipor, skor, textilmaterial, trä- och järnföremål, glas samt några kopparmynt 
tillvaratogs. Anläggningar och fynd daterades till 1650–1700-talen och vissa 
av fynden kunde hänföras till en högreståndsmiljö. Under bebyggelselagret 
fanns odlingslämningar i form av inhägnade kålgårdar. Odlingslämningarna 
daterades till tiden före stadens gatureglering som pågick från 1640-talet. Den 
östra delen av kvarteret, mot Faluån, tycks ha varit obebyggd långt fram i 
tiden och där saknades även odlingslämningar (Appelgren & Karlsson 1988).

Handlingar i Dalarnas museums arkiv (projekt 444) visar att arkeologerna 
förväntade sig att undersöka den norra halvan av kvarteret under 1988. Av 
någon anledning undersöktes slutligen bara ett 160 kvadratmeter stort område 
i hörnet mot Nybrogatan, se figur 3. Vid denna undersökning dokumenterades 
lämningarna efter ett 13,8x5,6 meter stort hus orienterad efter Nybrogatan. 

F
Faluån
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Figur 2. Undersökningsområdet och schaktet ungefärligen markerat med blå cirkel och streck på 
kartan från 1628 (Planteboken 21b). Figuren inom den röda cirkeln markerar förmodligen den gamla 
prästgården. Skala 1:10 000.
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Vid östa gaveln fanns en till hälften nedgrävd källare samt ytterligare en käl-
lare i huset och ännu en strax utanför huset. Fynden var av samma slag som 
från grävningen 1987. Huset var anlagt på lera utan äldre konstruktioner 
eller lager under och dateras till slutet av 1600-talet (DM arkiv, projekt 444).

I kvarteret Prästtägten gjordes två undersökningar 1987, varav etapp II 
utgjordes av ett ca 150 kvadratmeter stort område invid Engelbrektsgatan 
(figur 3). Tre olika faser kunde konstateras. Den yngsta fasen dateras till 
1700-talet och utgjordes av en husgrund med syllstenar, stockrester och ett 
golvlager orienterat utmed Engelbrektsgatan samt en stockkonstruktion med 
oklar funktion. Därunder var ett 0,5 meter tjockt slagglager och sedan fas 2 
med ytterligare husgrunder och en gärdsgård, vilka sannolikt har tillkom-
mit innan gaturegleringen. Den äldsta fasen bestod av en stenpackning som 
endast delvis undersöktes. Fyndmaterialet liknar det från Kardmakaren 

Figur 3. Tidigare undersökningar och det aktuella schaktet med etapp 1-3 markerade på fastighetskartan. 
Skala 1:1 000.
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(Ros 1988). Det gjordes även analyser avseende insekter på jordprover från 
de båda kvarteren. Analysen visade på en fuktig miljö och spillningslevande 
arter (Hellqvist 1989).

2005 grävdes ett ca 300 meter långt schakt för VA-ledning i Engelbrektsga-
tan, längre söderut mellan Kristinegatan och Gruvgatan. Arbetet övervakades 
av arkeologer från Dalarnas museum. Undersökningen visade att marken i 
norra delen av schaktet, mot Kristinegatan, var utfylld med minst 2,5 meter 
tjocka lager, medan den naturliga markytan låg 0,7 meter under dagens nivå 
vid Gruvgatan. Mellan Kristinegatan och Stigaregatan fanns ett ca 0,7 meter 
tjockt kulturlager direkt på den naturliga leran. Lagret var som tjockast i norr 
och tunnade ut mot söder och kunde dateras till tiden innan gaturegleringen 
(Lögdqvist 2005).  

Syfte
Syftet med undersökningen var att på ett vetenskapligt sätt dokumentera de 
fornlämningar eller delar av fornlämningar som berördes av schaktningen. 
Om det var möjligt skulle lämningarna dateras. 

Metod och genomförande
Då schaktningsövervakningen anpassades efter grävningen för fjärrkyla ut-
fördes den i fyra etapper mellan den 11 juni och 6 juli 2018. Etapp 1 grävdes 
från Nybrogatan till och med den gränd som delar kvarteret Kardmakaren. 
Etapp 2 grävdes fram till Hantverkaregatan och etapp 3 fram till norra halvan 
av kvarteret Badhuset. Etapp 4 omfattade södra halvan av kvarteret Badhuset 
och fortsatte en liten bit förbi Kristinegatan. Grävarbetet utfördes med hjälp 
av grävmaskin och övervakades av en arkeolog. Anläggningar och sektioner 
rensades för hand. Det var svårt att få bra GPS-mottagning nere i schaktet på 
grund av de höga byggnaderna som kantar gatan, varför den mesta inmät-
ningen nere i schaktet gjordes manuellt utifrån fasta konstruktioner såsom 
hörn på byggnader. Stratigrafin i schaktet och anläggningarna dokumente-
rades i skrift och med fotografering. Anläggningarna dokumenterades även 
med planritning. Prov för dendrokronologisk datering togs från ett urval av 
välbevarade träkonstruktioner.

Resultat

Schakt
Schaktet som övervakades var totalt ca 210 meter långt (NV-SO) och 1,2–1,6 
meter brett, samt 1,1–1,3 meter djupt. Bevarade lager och anläggningar var 
synliga i schaktväggen åt sydväst, ut mot gatan. Den nordöstra halvan av 
schaktet (mot trottoaren) var störd av tidigare ledningsgrävningar. Lagren i 
den sydvästra schaktväggen (mot gatan) bestod huvudsakligen av moderna 
bärlager 0,4–0,6 meter tjocka och sedan ett 0,4–0,7 meter tjockt utfyllnadslager 
av slagg. I botten var hopsintrad kompakt slagg. Sex sektionsbeskrivningar 
upprättades, se vidare nedan. De anläggningar som påträffades kom i den 
nordvästligaste delen av schaktet (figur 4). Etapp 1 avslutas med ca 9 meter 
lång sentida störning (figur 5). I etapp 2 framkom inga anläggningar. Schak-
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tet genomkorsades av två ledningsschakt på 0,7 meters djup och avslutades 
med en ca 7 meter lång störning. Lagren var i stort sett likadana längs hela 
etappen med moderna bärlager och ett intill 0,8 meter tjock slagglager ner 
till botten. De första 13 metrarna av etapp 3 liknade etapp 2 vad gäller lager-
följden, sedan kom en ca 8 meter lång störning. Fortsättningen av etapp 3 
bestod huvudsakligen av två slagglager åtskilda av ett tunt lager lerig sand. 
Etapp 4 var grundare än de tidigare etapperna och innehöll bara moderna 
bär- och utfyllnadslager, varför ingen ytterligare redovisning av den etappen 
är nödvändig.

Sektionsbeskrivningar
Sektion 1. NV änden av etapp 1 (figur 4). Vägytan 110,11 m.ö.h. Överst var 
0,5–0,6 meter asfalt och moderna bärlager och därunder 0,7 meter brun kop-
parslagg. I botten svart hopsintrad slagg med inslag av kol och träflis. Djup 
1,3 meter.

Sektion 2. Ca 9 meter från norra änden av etapp 1 (figur 4). Vägytan 110,10 
m.ö.h. Först 0,4 meter asfalt och moderna bärlager, därunder 0,4 meter brun 
kopparslagg. Sedan kom ett 0,3 meter tjockt lager jordblandad brun lera och 
i botten jordblandad brun slagg. Innanför (NO om) stock A5 var ett kraftigt 
kolblandat jordlager, 0,1 meter tjockt och därunder brunorange hopsintrad 
slagg. Djup 1,2 meter.

Sektion 3. 14 meter från norra änden av etapp 1 (figur 4). Vägytan 110,0,7 
m.ö.h. Överst 0,4 meter asfalt och moderna bärlager och sedan 0,3 meter brun 
grusblandad slagg. Under detta kom 0,2 meter mörkbrun jordblandad slagg 
och i botten ett 0,2 meter svartbrunt humöst jordlager. Djup 1,1 meter.

Sektion 4. 10 meter från södra änden av etapp 1 (figur 5). Vägytan 110,19 
m.ö.h. Överst 0,5 meter asfalt och moderna bärlager. Sedan ett 0,1 meter tjockt 
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Figur 4. Översikt över den nordvästra delen av etapp 1 med de dokumenterade anläggningarna A1–A10 
och sektion 1–3 markerade med rött. Skala 1:400.
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Figur 5. Översikt över etapp 2 (gult) med sektion 4–5 markerade med rött och sentida störningar 
skrafferade. Skala 1:400. 

Figur 6. Översikt över etapp 3 med sektion 6 markerat med rött och sentida störningar skrafferade. 
Skala 1:400.
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svartbrunt lager av finare 
slagg och därunder 0,5 
meter brunorange slagg 
med diffusa skiftningar. 
Djup 1,1 meter.

Sektion 5. Ca 18 meter 
från norra änden av etapp 
2 (figur 5). Vägytan 110,21 
m.ö.h. Överst 0,5 meter 
asfalt och moderna bärla-
ger. Därunder 0,8 meter 
brunorange slagg med 
diffusa skiftningar. Djup 
1,3 meter.

Sektion 6. Ca 12 meter 
från södra änden av etapp 
3 (figur 6). Vägytan 110,21 
m.ö.h. Först 0,4 meter as-
falt och moderna bärlager 
och sedan ett 0,5 meter 
tjockt lager av slagg med 
inslag av träflis och tegel. 
Därunder var 0,03–0,07 
meter mörkgrå lerig sand 
med lite grus och i botten 
minst 0,35 meter hopsintrad kompakt slagg (figur 7). Djup 1,3 meter.

Anläggningar 
De tio anläggningar som påträffades kom alla i etapp 1, mellan 8 och 42 
meter från schaktets norra ände. För en utförlig beskrivning av samtliga an-
läggningar, se bilaga 1. Fyra anläggningar bestod av stående stolpar, A1–A4, 
vilka stod med 3–4 meters mellanrum i schaktkanten ut mot gatan (figur 8). 
Stolparna var 0,2–0,4 meter i diameter och 0,65–1,0 meter långa. Stolpen A3 
hade en kraftig skoning av sten. A5 och A6 bestod av liggande stockar vilka 
var 3,2 respektive 1,0 meter långa. A5 var avgrävd av en dagvattenledning. 
Båda stockarna var fragmentariska, men hade en diameter på ca 0,20 respek-
tive 0,15 meter (figur 9).

A7 bestod av en ca 4 meter lång husgrund murad av gjutet slaggtegel 
samt resterna efter ett betonggolv som var ca 3 meter långt, 0,5 meter brett 
och ca 0,05 meter tjockt (figur 10). Mellan slaggteglen var vinröda kisbränder 
täckt med ett tunt lager puts. I direkt anslutning till A7 låg A8 som bestod 
av en fragmentarisk syllstock, 1,3 meter lång och ca 0,15 meter i diameter. 

Figur 7. Sektion 6 fotograferad från nordost. Tumstocken är 1+1 
meter. Foto David Fahlberg.

Figur 8. Planritning över A1–A6, meterangivelserna har utgått från schaktets norra ände. Skala 1:100.
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Figur 10. Husgrunden A7 av slaggtegel fotograferad från sydost. Foto Greger Bennström.

33 31 29 27 25 m

A7 A8

Figur 9. Stock A6 och stolpe A2 fotograferade från öster. Tumstocken är 1 meter. Foto Greger Bennström.

Figur 11. Planritning över 
husgrund A7 och syllstock A8. 
Skala 1:100.
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Den nordvästra änden vilade på en 
ca 0,3x0,2x0,2 meter stor sten (figur 
11). Ytterligare en fragmentarisk stock 
skymtade fram i schaktväggen utanför 
och ovanför A8.

A9 utgjordes av avtryck från tre 
slaggtegel i schaktväggen direkt under 
asfalten. Även här verkar kisbrand ha 
använts som tätning mellan blocken.

A10 bestod av en ca 4,3 meter lång 
något fragmenterad syllstock, vilken var 0,20x0,15 meter tjock och avfasad 
på två sidor så den fick ett närmast rektangulärt tvärsnitt. Under stocken låg 
en rad flata mindre stenar och i ändarna två något större stenar (figur 12 och 
13). Mellan stocken och stenarna och den omgivande marken kunde rester 
efter nävertätning iakttas.

Fynd
Lagren i schaktet var förvånansvärt fyndfattiga. Fynd som kunde kopplas 
till en kontext och kunde vara daterande saknades helt. Därmed tillvaratogs 
inte heller några fynd.

Datering
Prover för datering sågades från stolpen A2 och syllstocken A10. De två pro-
verna skickades för dendrokronologisk analys till Nationella Laboratoriet för 
Vedanatomi och Dendrokronologi vid Lunds universitet.

Figur 12. Syll A10 med den utrasade syllstocken och raden av syllstenar som kan anas i schaktväggen, 
fotograferad från norr. Mellan asfalten och slagglagret syns avtrycken av slaggtegel A9. Foto Greger 
Bennström.

Figur 13. Planritning över A9 och A10. Stockens 
ursprungliga läge i A10 har markerats med 
streckad linje. Skala 1:100.
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Dendrokronologisk analys
Båda proverna kom från gamla tallstammar vilka var hämtade lokalt i Dalarna. 
De yttersta årsringarna saknades på båda proven men träden är troligen fällda 
under sent 1600-tal. Eventuellt är stolpen A2 något äldre än syllen A10. För 
en mer noggrann beskrivning av analysen, se bilaga 2.

Tolkning och slutsatser 
Innan den äldre bebyggelsen revs på 1960- och 1970-talen var Engelbrekts-
gatan betydligt smalare och schaktet verkar, åtminstone i nordväst, följa den 
äldre gatubredden. På Skarins karta från 1886 är det ett myller av byggnader 
i kvarteret med sammanbyggda längor ut mot gatan och delar av kvarteret 
verkar ha sett ut så fram till centrumomvandlingen under andra hälften av 
1900-talet. Hur gamla byggnaderna på Skarins karta skulle kunna vara är 
oklart (figur 15). År 1646 påbörjas en stadreglering vilken pågår fram till ca 
1720 och äldre än så bör åtminstone inte husen utmed gatan vara. 

De anläggningar och lager som framkom i schaktet kunde dateras till 

Figur 14. Förenklad tabell över resultaten från den dendrokronologiska analysen, efter Linderson.

Figur 15. Utsnitt från Skarins karta från 1886 med Engelbrektsgatan och västra delen av kvarteret 
Kardmakaren rektifierad mot fastighetskartan. Skala 1:1 000.
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1700–1900-tal, det vill säga efter stadsregleringen. Det visar både dendroda-
teringarna och en jämförelse med tidigare undersökningar. Botten på schaktet 
låg på ca 109,0 m.ö.h. Vid undersökningarna av kvarteret Kardmakaren etapp 
I låg bebyggelseskedet på ca 108,5 m.ö.h. och odlingsskedet från tiden innan 
stadsregleringen låg ytterligare 0,5 meter ned. 

Schaktet grävdes inte ned till naturlig mark och sannolikt finns äldre an-
läggningar och eventuella odlingslager från tiden före regleringen kvar under 
det slagglager som utgjorde schaktets botten. Det är också noterbart att de 
anläggningar som påträffades kom i den del av etapp 1 som inte berörts av 
de tidigare undersökta områdena, se figur 3 och 4. 

A7–A10 var rester efter husgrunder. A7 och A9 bestod av gjutet slaggtegel 
respektive avtryck från slaggtegel. Under andra halvan av 1700-talet började 
man gjuta slaggtegel vid järnbruken i Bergslagen. I Falun verkar det som 
kopparslaggtegel började tillverkas 1863 (Gunnarsson 1994). Därmed bör 
grunderna A7 och A9 inte vara äldre än från andra halvan av 1800-talet. A9 
låg dessutom direkt under asfalten varför en alternativ tolkning är att det rört 
sig om kantstenar mot gatan. 

Syllstocken A8 låg i direkt anslutning till A7 och i ungefär samma nivå som 
betonggolvet, varför det är troligt att dessa båda anläggningar utgjort olika 
delar av samma byggnad. Det verkade dessutom som det fanns fler fragmen-
tariska stockar i schaktväggen utanför och ovanför A8 (figur 16).

A10 låg i botten av schaktet och trädet som stocken var gjord av avverkades 
på slutet av 1600-talet. Det är ingen tvekan om att det rörde sig om en syllstock 
då den låg på en rad med flata stenar med näver som tätning. Dessutom var 
den avfasad på två sidor så den fick ett närmast rektangulärt tvärsnitt. Utanför 
stocken (åt SV) kunde flera tunna grusiga lerlager iakttas (figur 17).

När det gäller A1–A6 är tolkningen inte lika självklar. Stolpe A1 och stock 
A5 låg invid varandra men det är oklart om de ingått i en gemensam konstruk-

Figur 16. Syllstock A8 och den sten den vilade på fotograferade från norr. Ovanför stockens ände till 
höger syns resterna efter ytterligare en fragmentarisk stock. Foto Greger Bennström.
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Figur 17. Den nordvästra änden av syll A10. På stenen till höger syns näverrester som legat som isolering 
mot stocken och till vänster flera tunna grusiga lerlager. Foto Greger Bennström.

Figur 18. Utsnitt från tomtregleringskarta från 1761 (LMV U9-1:2) rektifierad mot fastighetskartan. 
Lägg märke till de små och oregelbundna tomterna. Schaktet markerat med blå linje. Skala 1:1 000.
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tion. A1 var mycket kraftig 0,4 meter i diameter medan A5 var fragmentarisk 
och förstörd av ett sentida ledningsschakt. A5 låg i ett kulturlager bestående 
av 0,3 meter lerig brun jord. A5 verkar ha utgjort någon slags begränsning då 
lagren på respektive sida skilde sig åt. Innanför (åt NO) var kolblandad jord 
medan det på utsidan (åt SV) var mer slaggblandad jord. 

Även A2 och A6 låg invid varandra och intrycket var att de hörde ihop. 
Stocken A6 var dock mycket fragmentarisk. A6 låg i ett svartbrunt humöst 
jordlager, möjligen samma lager som A5 låg i. A2 var tillverkad av en tall som 
fällts i slutet av 1600-talet. Vilken funktion stolparna A3 och A4 har haft är 
oklart. A3 var avfasad på två sidor så den fick ett närmast rektangulärt tvär-
snitt och hade en kraftig stenskoning. Båda stolparna står mitt på långsidan 
till tomt 10 på tomtregleringskartan från 1761 (LMV U9-1:2), så de verkar inte 
vara fråga om gränsstolpar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de anläggningar som påträffades 
fanns i början av etapp 1 och ut mot gatan. Engelbrektsgatan var betydlig sma-
lare innan centrumomvandlingen på 1960–70-talen. Anläggningarna var från 
tiden efter stadsregleringen som började på 1640-talet. De daterade stockarna 
var tillverkade av tallar som fällts i Dalarna på slutet av 1600-talet och tegel 
av kopparslagg började tillverkas på andra halvan av 1800-talet. A7, A8 och 
A10 var rester efter husgrunder, de övriga lämningarna var mer svårtolkade. 
Lagren i schaktet bestod till största delen av utfyllnadslager av slagg. 

Schaktet grävdes inte till botten och äldre lämningar kan finnas under 
schaktbotten. Då Engelbrektsgatan är ett resultat av regleringen kan äldre 
lämningar även finnas utanför (SV om) det nu grävda schaktet.

Sammanfattning
Under sommaren 2018 genomförde Dalarnas museum en övervakning av ett 
ca 210 meter långt schakt i Engelbrektsgatan, Falun. Schaktningen gjordes för 
en stamledning för fjärrkyla och schaktet var 1,2–1,6 meter brett och 1,2–1,3 
meter djupt. Schaktet grävdes parallellt med tidigare ledningar varför den 
halvan som låg mot trottoaren var kraftigt störd. Mellan 8 och 42 meter från 
schaktets norra ände vid Nybrogatan påträffades tio anläggningar i schakt-
väggen ut mot gatan. Anläggningarna bestod av åtminstone två husgrunder 
och fyra stående stolpar. Den ena husgrunden bestod av slaggtegel och den 
andra av en syllstock på en syllstensrad. Dendrokronologisk analys gjordes 
på en syllstock och en stolpe. Både dendrodateringen och jämförelser med 
tidigare undersökningar visar att lämningarna kan dateras till 1700–1900-tal. 
Schaktet grävdes inte ned till naturlig mark, vilket innebär att äldre lämningar 
och lager kan finnas under det slagglager som utgjorde schaktbotten.
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A1 
Stolpe 0,75 m lång och 0,4 m i diameter. Stolp-
botten i brun, något jordig lera med småsten och 
slagg. Topp 109,90 m.ö.h.

A2 
Stolpe 1,0 m lång och 0,25 m i diameter, avfasad 
på ena sidan. Stolpbotten ca 0,3 meter under 
schaktbotten. Topp 109,90 m.ö.h.

A3 
Stolpe 0,9 m lång och 0,3 m i diameter, avfasad 
på två sidor med närmast rektangulärt tvärsnitt. 
Kraftig skoning av ett tiotal 0,2–0,3 meter stora 
stenar (figur 19). Topp 110,20 m.ö.h.

A4 
Stolpe 0,65 m lång och 0,2 m i diameter. Topp 
109,70 m.ö.h.

A5 
Stock (syll?) 3,2 m lång (NV-SO) och 0,2 m dia-
meter, fragmentarisk. Avgrävd av dagvattenled-
ning. Ligger i k-lager i botten av schaktet med 

0,1 meter tjockt kolblandat jordlager på insidan 
(NO). Topp 109,70 m.ö.h.

A6 
Stock (syll?) 1,0 m lång (NV-SO) och ca 0,15 m 
i diameter, fragmentarisk. Avgrävd av funda-
ment till gatubelysning. Sammanhör troligen 
med A2. Ligger i k-lager i botten av schaktet, 
109,50 m.ö.h.

A7 
Husgrund bestående av slaggstensmur med 
betonggolv, 4 m lång (NV-SO) och 0,5 m hög. 
Murad i tre skift, varav det undre skiftet ligger 
under betonggolvet och schaktbotten. I båda 
ändarna i understa skiftet var trasiga slagg-
tegel vinkelrätt mot muren/schaktet. Mellan 
stenarna var vinröda kisbränder täckt med ett 
tunt lager puts (figur 20). Kisbränder låg även 
på det översta skiftet vilket tyder på att det fun-
nit minst ett skift till. I schaktbotten mellan de 
två undre skiften var ett betonggolv, ca 0,05 m 
tjockt, vilket endast var bevarat i SV delen av 
schaktet. Topp grunden 109,45 m.ö.h., betong-
golv 108,95 m.ö.h.

A8 
Syllstock 1,3 m lång (NV-SO) och 0,15 m i dia-
meter. NV änden vilande på en syllsten, 0,3x0,2 
m stor. Topp 109,25 m.ö.h.

Bilaga 1 Anläggningsbeskrivningar

Figur 19. Stolphålet med stenskoning efter att stolpen A3 
tagits bort. Foto: Greger Bennström.

Figur 20. Detalj av slaggstensmuren med kisbränder 
mellan stenarna. Foto: Greger Bennström.
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A9 
Avtryck av 3 slaggtegelstenar, 1,4 m lång (NV-
SO). Belägna direkt under asfalt och några 

Figur 21. Avtrycken efter slaggtegel med spår efter 
kisbränder. Foto: Greger Bennström.

centimeter grus (figur 21). Låg i grusblandad 
lera med kolbitar och ovan ett 0,35 m tjockt 
slagglager. Topp 110,05 m.ö.h.

A10 
Husgrund bestående av syllstock, ca 4,3 m lång 
(NV-SO) och 0,20x0,15 m tjock, avfasad på två 
sidor med närmast rektangulärt tvärsnitt. Något 
fragmenterad, bäst bevarad i SV. Under och på 
SV sidan (ut mot gatan) fanns spår av nävertät-
ning. Under stocken var en rad med flata stenar 
0,10–0,15 m stora och 0,05 m tjocka, i NV änden 
var en större sten, ca 0,3x0,2x0,2 meter. Utanför 
stockens NV ände kunde flera tunna grusiga 
lerlager iakttas. Topp 109,30 m.ö.h.
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Hans Linderson
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och 

Dendrokronologi
utdrag ur rapport nr 2018:54

13 september 2018
Område: Falun  
Prov nr: 83375-83376 
Antal Prov: 2
Dendrokronologiskt objekt: Stolpe (83375) 
Syllstock (83376) 

Kommentarer till resultattabell
Stolpen och syllen kan vara avverkad vid sam-
ma tid, 1688-1690. Men bedömningen är att prov 
A2:s (stolpen) yttersta årsring är nära vankant, 
vilket skulle tidigarelägga avverkningen några 
år till 1676-1684. Man kan inte utesluta att den 
är självdöd och avverkad några år senare.

Provernas uppvisar en likartad ålder under 
sent 1600-tal och det troliga är att proverna är 
fällda samma år. Virket är hämtat lokalt från 
Dalarna.

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

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

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

”splint, vankant, bark” indikerar hur många 
årsringar som saknas i provet. Förutsatt att 
provet går att datera och man har vankant eller 
bark i provet så får man en årsexakt datering 
(extrema undantag finns). ”nära vankant” 

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

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

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

Bilaga 2 Dendrokronologisk analys
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Dendrokronologiskt objekt: Stolpe (83375) Syllstock (83376)    
 
Resultat: 
 Dendro 
nr: 

Prov Nr; 
Beskrivning 
 

Träd-
slag 

 
Antal år 
(2 radier 
om ej 
annat 
anges) 

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

Datering av 
yttersta års-
ring i provet  

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

Trädets egenålder ± 
10 år; 
En mer vågad 
datering eller 
precision 

83375 A2; stolpe Tall 168 Sp=65, Nära W 1676 1676-1690 190; 1676-1684 
83376 A10; syll Tall 129 Sp=20, ej W 1648 1688-1718 210; 

 
Kommentarer till ovanstående resultattabell 
 
Stolpen och syllen kan vara avverkad vid samma tid, 1688-1690. Men bedömningen är att prov 
A2:s (stolpen) yttersta årsring är nära vankant, vilket skulle tidigarelägga avverkningen några år till 
1676-1684. Man kan inte utesluta att den är självdöd och avverkad några år senare. 
Provernas uppvisar en likartad ålder under sent 1600-tal och det troliga är att proverna är fällda 
samma år. Virket är hämtat lokalt från Dalarna. 
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