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Inledning
Sommaren 2012 brast två dammar norr om Nyhammar, Grangärde socken. 
Ludvika kommun. Det visade sig att de dammluckor som brustit i södra än-
den av Frötjärnen låg inom en fornlämning som hade skadats i samband med 
dammbrottet och de akuta arbetsåtgärder som hade påbörjats. Formlämningen 
bestod av ett hytt- och hammarområde, RAÄ-nr 84. Länsstyrelsen beslutade i 
samråd med Västerbergslagens Energi AB att Dalarnas museum skulle göra 
en arkeologisk förundersökning och övervaka resterande arbetsåtgärder. 
Beslut om förundersökningen togs i maj 2013, dnr 431-4599-2013, och bestäl-
lare var Västerbergslagens Energi AB. Fältarbete utfördes i november 2012 
och april 2013.

Nyhammar

Havstjärnen

Stenberget

Frötjärnen
Ekorrbacken
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Figur 1. Utdrag från fastighetskartan med undersökningsområdet i mitten av den röda cirkeln. Skala 
1:50 000.
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Syfte
Syftet med förundersökningen var att översiktligt dokumentera de delar av 
fornlämningen som blottlagts och de skador som uppkommit. En datering 
skulle göras på eventuella träkonstruktioner i dammvallen. Vidare skulle det 
fortsatta arbetet med den nya dammkonstruktionen samrådas med arkeolog 
från Dalarnas museum för att minimera ytterligare skador på fornlämningen.

Metod
Hela fornlämningsområdet gicks över och jämfördes med de uppgifter som 
fanns i FMIS. Inmätning gjordes med handdator med GPS och underlags-
kartor. Området dokumenterades genom fotografering. Efter handrensning 
dokumenterades ett blottlagt parti av dammvallen i skrift samt genom pro-
filritning och fotografering. Ett prov från en stock in situ i dammvallen togs 
för dendrokronologisk datering. Vidare ställdes frågor till personalen som 
arbetade på plats om hur dammvallen sett ut när man rensade strömfåran 
efter att den tillfälliga fångdammen byggts. En översiktlig genomgång av 
historiska kartor gjordes också för att få ett så bra underlagsmaterial som 
möjligt vid fältarbetet.

Frötjärnen
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Figur 2. Hytt- och hammarområde RAÄ 84 markerat med rosa och de tre väglämningarna RAÄ 831–833 
med rött. Skala 1:5 000.
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Kunskapsläge
Fornlämningen, RAÄ-nr 84, bestod enligt FMIS av ett ca 130x80 meter stort 
hytt- och hammarområde. Inom området fanns en grund efter hammarsmedja, 
en kolhusgrund, ytterligare en eventuell grund samt fördämningsvallen och 
ett slaggvarp (figur 3). I anslutning till området fanns även två vägbankar 
(RAÄ-nr 832-833) och ett brofäste (RAÄ-nr 831), vilka är rester efter den gamla 
landsvägen norrut, d.v.s. föregångaren till väg 66 (figur 2).

Samhället Nyhammar har fått sitt namn efter den hammarsmedja som en 
gång funnits vid Frötjärnen. Skriftliga uppgifter berättar att smedjan fanns 
redan 1689 och vid en inventering 1717 intar Nyhammars Bergsmanshammare 
en central plats i Västerbergslagen. Hammaren var en stångjärnshammare 
och tackjärnet som utsmiddes i Nyhammar kom främst från Abäckshyttan, 
men också från Saxhyttan och Bergsbo (Ohlson 1977). Platsen har något 
varierande benämningar i det historiska kartmaterialet. Vid storskiftet 1816 
(20-gra-45) kallas den helt enkelt Nyhammar. På en karta från 1856 (20-gra-
176) benämns den Nyhammars smedjeplats och på två olika kartor från 1866 
(J112-89-9 och U14-123:15) står det Stångjernssmedja resp. Gamla Smedjan. 
Beteckningen Gamla Smedjan kommer sig troligen av att man då hade el-
ler höll på att uppföra en smedja vid Abäckshyttan. År 1866 var nämligen 
vattenförbindelsen mellan Havstjärn och Abäcken färdigställd. Med den 
förbättrade vattentillgången kunde man nu flytta smidesverksamheten till 
platsen för Abäckshyttan och börja bygga upp det som så småningom skulle 
bli Nyhammars Bruk (Holmström 2001, Ohlson 1977). Det har alltså varit en 
hammarsmedja på platsen för undersökningen i ca 200 år, från någon gång 
innan 1689 till strax efter 1866. Det är dock möjligt att det funnits verksamhet 
vid Frötjärnen redan innan hammarsmedjan anlades. Förutom hammarslagg 
finns inom området nämligen rikligt med kopparslagg, vilket kan tyda på att 
där tidigare funnits en kopparhytta. Även en mindre mängd masugnsslagg 

Figur 3. Järnöglor till hammarfundamentet. Observera även den sand, grus och sten som spolats upp 
på land vid dammbrottet. Fotograf: Greger Bennström.
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har påträffats men dess ringa mängd tolkas som att den sannolikt är ditförd 
(Strandvik 2000). Den eventuella kopparhyttan har inget med hammaren att 
göra, utan det var två helt olika verksamheter efter varandra på samma plats.

Redan hösten 1995 gjor-
des arkeologiska insatser 
vid dammen. Det var VB 
Energi som då byggde ett 
nytt utskov på den östra 
sidan av ön (figur 4). Sam-
tidigt förstärktes delar av 
dammvallen med finare 
moränmaterial. Dalarnas 
museum övervakade arbe-
tet med att torva av och ta 
bort träd på vallens krön. 
Det kunde då konstateras 
att vallens konstruktion 
bestod av en ca 2 meter 
hög kallmur av huggna 
gråstensblock. På norra 
sidan av muren, d.v.s. mot 
vattnet, var en fyllning av 
slagg och lite moränsten 
(Sandberg 1995).

Figur 4. Utskovet på östra sidan ön fotograferat mot sydväst. Fotograf: Greger Bennström.

Figur 5. Dammen strax efter dammbrottet. Observera att 
vattennivån når ända upp till kanten av den gräsbeväxta 
dammvallen. Fotograf: Mattias Holmström, VB Kraft.
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Undersökning
Läget blev naturligtvis akut i samband med dammbrottet. Vattnet forsade 
genom öppningen och konstruktionen med dammluckor och flottutskov blev 
helt raserad (figur 5).

Det akuta läget innebar att arbetet med de nya dammluckorna redan hade 
påbörjats när länsstyrelsen och Dalarnas museum kopplades in. Det som hade 
gjorts var att man hade anlagt en tillfällig fångdamm av bergkross norr om 
den raserade dammkonstruktionen (figur 6). Bergkross hade även lagts en bit 

Figur 6. Den raserade dammen mot söder efter att den tillfälliga fångdammen har byggts. Fotograf: 
Mattias Holmström, VB Kraft.

Figur 7. Grundläggningen för de nya dammluckorna har påbörjats. Dammvallens sträckning markerat 
med gult. Den undersökta delen inom den röda cirkeln. Fotografiet taget mot öster. Fotograf: Greger 
Bennström.
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in på ön, d.v.s. öster om dammluckorna, för att få en plan arbetsyta. Vidare 
hade en stålspont slagits ned direkt söder om den tillfälliga fångdammen. 
Området för den gamla dammen hade rensats och grävts ur för grundläggning 
av bottenplattan på den nya dammkonstruktionen (figur 7). De bortgrävda 
massorna hade lagts som en tillfällig hålldamm nedströms urgrävningen. 
Man hade dessutom varit tvungen att köra med grävmaskiner inom fornläm-
ningsområdet för att komma åt att rensa och gräva ur för den nya dammen. 

Hela området för RAÄ 84 gicks över för att dokumentera eventuella ska-
dor på befintliga anläggningar, samtidigt som en jämförelse gjordes med 
beskrivningen i FMIS.

Det som undersöktes noggrannare var ett knappt 3 meter långt parti av 
dammvallen i den östligaste delen av arbetsområdet för den nya dammen, 
se figur 7. Partiet låg under den tillfälliga hålldammen och var den västli-
gaste änden av den bevarade dammvallen. Det var insidan av vallen som var 
blottlagd. En ca 2 meter lång sträcka rensades för hand och dokumenterades 
genom profilritning och fotografering (figur 8–10). 
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nya dammluckor dammvall

profil

RAÄ 84

R
AÄ 831

RAÄ 831

fångdamm±

Figur 8. Den nya utbredningen av RAÄ 84 markerad med rosa, jämför figur 2. På kartan syns även 
platsen för profilen, dammvallens sträckning och de nya dammluckorna. Skala 1:1 000.
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Resultat
Förutom de raserade delarna av dammvallen verkade inga större skador ha 
skett på den de övriga anläggningarna inom området för RAÄ-nr 84. Gräv-
maskinen hade kört runt hammarsmedjegrunden. Sten, grus och sand hade 
spolats upp på den västra kanten av grunden, men ingenting verkade ha blivit 
förstört. I beskrivningen från FMIS nämns en slaggvarp med hammarslagg, 
men det står inte var inom området den är belägen. Förmodligen är det den 
slaggansamling som syns på fotografier av Benedict Alexander, Länsstyrelsen 
Dalarna, tagna i november 2012. Slaggvarpet har planats ut och delvis täckts 
med bergkross för att få till en arbetsyta. Varpet är nu helt täckt av den berg-
kross som påförts den befintliga dammvallen för att förstärka den och för att 
få till en körbana för framtida underhållsarbeten (figur 11). 

Enligt anläggningsarbetarna på platsen så hade de vid rensningsarbetet 
kunnat se en rustbädd, tre stockvarv hög och med fyllning av morängrus och 

Figur 9. Profil av dammvallens insida 
ritad mot söder. Skala 1:40

Figur 10. Profilen under framrensning fotograferad mot söder. Fotograf: Greger Bennström.
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slagg. Man hade också kunnat iaktta en spont av ekplank nedslagen i leran. 
Det hade vidare varit mycket kol i fyllningen, vilket till att börja med orsakade 
ständiga stopp i pumparna när vattnet pumpades ur.

Det parti av dammvallen som undersöktes och dokumenterades bestod 
av sten- och timmerkonstruktioner tillsammans med olika fyllnadsmaterial. 
Det var insidan av vallen som dokumeterades, d.v.s. fyllnadsmassorna åt norr 
var bortgrävda och kvar var själva stödkonstruktionen i söder. Överst var de 
stenblock som utgjort vallens stödmur åt söder. Stenarna var 0,5–1,0 meter 
långa och 0,2–0,4 meter höga. De var påtagligt kantiga och blockformiga men 
några tydliga märken efter huggning eller borrning kunde inte iakttas. Un-
der stenblocken var resterna efter en timmerkonstruktion bestående av både 
rundtimmer och kluvna stockar. Tre av stockarna låg längs med dammvallen 
och en vinkelrätt mot dessa. En trissa för dendrokronologisk analys kapades 
från den ena stocken som låg i dammvallens längdriktning, se figur 9. Mel-
lan och under stenarna och stockarna var olika lager av fyllnadsmaterial, 
huvudsakligen bestående av grus, sand och/eller slagg. I fyllnadslagren under 
stenblocken fanns också 0,1–0,4 meter stora rundade moränstenar. I botten var 
kompakt grå lera. Ovanpå den ursprungliga dammvallen låg också påförda 
massor från den tillfälliga hålldamm som byggts upp. 

Utifrån de lämningar som kunde iakttas vid översynen av RAÄ 84 och det 
faktum att de västligaste delarna av dammvallen rasat och tagits bort gjordes 
en ändring av fornlämningens utbredning (figur 8).

Datering
Den dendrokronologiska analysen gjordes av Bertil Israels. Träet var i gott 
skick, utom när det gäller den yttersta splintveden som var mjuk och vittrad. 
Trädslaget var tall och analysen visade att trädet fälldes omkring år 1705±20 
år, se bilaga 1.

Figur 11. Den förstärkta dammvallen efter arbetets avslutande fotograferad mot öster. Fotograf: Greger 
Bennström.
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Tolkning
Endast en mycket liten del av dammvallen undersöktes. Men det kunde kon-
stateras att den bestod av timmerkonstruktioner med grus, sand och slaggfyll-
ning. Baksidan av vallen bestod av upptill en meter stora blockformiga stenar 
i kallmur. Timmerkonstruktionen har sannolikt utgjort en rustbädd av korsvis 
lagda stockar med fyllning mellan, en så kallad liggande rust. Rustbädden 
har utgjort grunden för själva dammvallen av stenblock och fyllnadsmaterial. 
Planksponten som hade iakttagits vid rensningen fungerade som stödvägg för 
att hålla lösare fyllning på plats. Det är dock svårt att veta om den var samtida 
med rustbädden. Rimligen måste man ha använt någon form av spontning 
när man gjöt den nu raserade damkonstruktionen. 

Dateringen av stocken till 1705±20 år är intressant. Det skulle kunna 
innebära att dammkonstruktionen är samtida med de första uppgifterna om 
hammarsmedjan. Det finns visserligen skriftliga uppgifter om att det år 1689 
fanns en smedja vid Frötjärnen invid Stenberget (Ohlson 1977). Vi vet dock 
inte exakt var denna smedja låg. På en avmätningskarta från 1701 (U14-123:1) 
finns den väg (gamla landsvägen) som går förbi södra änden på Frötjärnen, 
se figur 2. Men någon hytta eller hammare finns inte utritad, trots att t.ex. 
Abäckshyttan och Saxhyttan finns med. Men det finns annat som tyder på att 
det funnits verksamhet på platsen innan hammaren och dammvallen anlades. 
I profilen var det tydligt att det understa fyllnadsmaterialet, det direkt ovanpå 
bottenleran, bestod av kopparslagg, se figur 9. Det bör alltså ha funnits slagg 
på platsen redan när dammvallen byggdes. Det faktum att det finns relativt 
rikligt med kopparslagg tyder på att det funnits en kopparhytta innan ham-
marsmedjan anlades. Även hyttan bör ha haft någon slags dammkonstruktion 
för att utnyttja vattenkraften på ett effektivt sätt, men några spår av denna var 
inte synliga i det undersökta partiet. 

Figur 12. Resterna efter en äldre fångdamm synliga som en vid båge av stenar i kanten mellan isen och 
öppet vatten mitt i bilden. Fotograf: Greger Bennström.
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Tolkningen blir att den nuvarande dammvallen uppfördes samtidigt som 
hammarsmedjan, d.v.s. runt år 1700. Till fyllnadsmaterial togs bland annat 
den slagg efter kopparframställning som redan fanns på platsen. Att det även 
fanns hammarslagg i dammvallen är inte konstigt. Dammvallen måste ha 
genomgått många reparationer och förbättringar under sin trehundraåriga 
historia och då har det varit naturlig att använda den slagg som fanns på 
platsen. En alternativ tolkning är att man har återanvänt timret vid senare 
reparationer. Så länge timret ligger under tjärnens vattennivå hålls det fuk-
tigt och kan i princip bevaras hur länge som helst. Den stock som valdes för 
dendrokronologisk analys var också i mycket god kondition. 

Vid låg vattennivå i Frötjärnen våren 2013 kunde också resterna av en 
fångdamm ses som en vid båge av sten utanför den östra dammöppningen 
(figur 12). Det finns inga uppgifter om att man skulle ha byggt en fångdamm 
vid arbetena 1995 (Sandberg 1995). Det är därför troligt att fångdammen är 
spår efter tidigare arbeten på dammen. Kanske till och med från när den första 
dammen byggdes.

Måluppfyllelse
• De delar av dammvallen som hade blottlagts dokumenterades.
• En datering gjordes av träkonstruktionen i dammvallen.
• Dalarnas museum samrådde med VB Kraft för att minimera ytterligare 

skador på fornlämningen i samband med byggnation och återställande.

Figur 13. Resterna av den gamla dammvallen mitt emot den plats där profilen ritades, söder om de 
nybyggda dammluckorna. Fotograferat från söder. Fotograf: Greger Bennström.
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Sammanfattning
Sommaren 2012 brast dammluckorna vid södra änden av Frötjärn, Nyham-
mar, Grangärde socken. Dammen låg inom en fornlämning bestående av 
hytt- och hammarområdet RAÄ-nr 84:1. Dalarnas museum anlitades för att 
dokumentera de delar av dammvallen som blottlagts och se till att skadorna 
minimerades på de återstående lämningarna vid byggandet av den nya damm-
konstruktionen. På platsen har det legat en hammarsmedja från åtminstone 
början av 1700-talet. Eventuellt har hammaren föregåtts av en kopparhytta 
på samma plats.

De skador som hade uppstått i samband med dammbrottet och det efterföl-
jande upprensningsarbetet gällde framför allt dammvallen. Ett ca 3 meter långt 
parti av dammvallens insida hade blottlagts och denna del dokumenterades 
genom profilritning. Det kunde kostateras att själva dammvallen vilade på en 
rustbädd av timmer med fyllning av sand, grus och slagg. Ovanpå rustbädden 
var i bakkant en ca en meter hög kallmur av upptill en meter stora blockfor-
miga stenar och innanför muren var en fyllning av slagg, sten, grus och sand.

En dendrokronologisk datering gjordes av en av stockarna i rustbädden, 
vilken gav en datering till år 1705±20 år. Dateringen sammanfaller med de 
första uppgifterna om en hammarsmedja på platsen. Enligt skriftliga uppgifter 
ska en smedja ha funnits vid Frötjärn redan 1689, men på en karta från 1701 
finns varken hammarsmedjan eller kopparhyttan utmärkta. Bottenfyllningen 
i rustbädden bestod av kopparslagg, vilket dock stärker uppgifterna om en 
tidigare kopparhytta på platsen. Slaggen har troligen funnits tillhands när 
man byggde dammvallen omkring år 1700.

De nya dammluckorna byggdes strax norr om den raserade konstruktionen, 
vilket innebar att återstoden av den gamla dammvallen kunde bevaras. Berg-
kross fördes på dammvallen för att förstärka denna och för att få en körbana 
för framtida underhållsarbeten.

Referenser
Holmström, S (red.). 2001. Kulturvårdsprogram Grangärdebygden. Kultur- och 

fritidsförvaltningen Ludvika kommun. Ludvika.
Ohlson, B. 1977. Några anteckningar om Nyhammars Bruks historia. Gränge 

nr 8. Smedjebacken.
Sandberg, F. 1995. Arkeologisk schaktövervakning hytt- och hammarområde i Saxhyt-

tan RAÄ 84, Grangärde socken, Ludvika kommun, Dalarna. Dalarnas museum 
arkeologisk rapport 1995:16. Falun.

Strandvik, S. 2000. Västerbergslagen häfte 1. Atlas över Sveriges bergslag. Jern-
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Arkiv
FMIS fornminnesinformation, www.fmis.raa.se
Lantmäteriet, www.lantmateriet.se, ArkivSök

 Lantmäteristyrelsens arkiv: J112-89-9, U14-123:1, U14-123:15
 Lantmäterimyndigheternas arkiv: 20-gra-45, 20-gra-176
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer: 431-4599-2013
Länsstyrelsens beslutsdatum: 2013-05-08
Ekonomiskt kartblad: 66E 8j NO
Socken: Grangärde
Fornlämning, raä nr: 84:1
Fastighet: Saxhyttan 1:27
Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6685791 E 497079
Höjd (RH 70): 185 m.ö.h.
Inmätning: Manuell
Dendrokronologisk datering: Bertil Israels, Svärdsjö 
Uppdragsgivare: VB Energi AB 
Utförandetid: 2012-11-21 och 2013-04-19
DM projektnummer: 1507
DM diarienummer: 179/12
Arkeologisk personal: Greger Bennström
Fältarbetsledare: Greger Bennström
Projektansvarig: Greger Bennström

Dokumentationsmaterialet bestående av en profilritning och 32 digitala 
foton (DM 2013 48) förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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Figurförteckning
Figur 1. Utdrag från fastighetskartan med undersökningsområdet i mitten av den röda cirkeln. Skala 
1:50 000.
Figur 2. Hytt- och hammarområde RAÄ 84 markerat med rosa och de tre väglämningarna RAÄ 
831–833 med rött. Skala 1:5 000.
Figur 3. Järnöglor till hammarfundamentet. Observera även den sand, grus och sten som spolats upp 
på land vid dammbrottet. Fotograf: Greger Bennström.
Figur 4. Utskovet på östra sidan ön fotograferat mot sydväst. Fotograf: Greger Bennström.
Figur 5. Dammen strax efter dammbrottet. Observera att vattennivån når ända upp till kanten av den 
gräsbeväxta dammvallen. Fotograf: Mattias Holmström, VB Kraft.
Figur 6. Den raserade dammen mot söder efter att den tillfälliga fångdammen har byggts. Fotograf: 
Mattias Holmström, VB Kraft.
Figur 7. Grundläggningen för de nya dammluckorna har påbörjats. Dammvallens sträckning 
markerat med gult. Den undersökta delen inom den röda cirkeln. Fotografiet taget mot öster. 
Fotograf: Greger Bennström.
Figur 8. Den nya utbredningen av RAÄ 84 markerad med rosa, jämför figur 2. På kartan syns även 
platsen för profilen, dammvallens sträckning och de nya dammluckorna. Skala 1:1 000.
Figur 9. Profil av dammvallens insida ritad mot söder. Skala 1:20
Figur 10. Profilen under framrensning fotograferad mot söder. Fotograf: Greger Bennström.
Figur 11. Den förstärkta dammvallen efter arbetets avslutande fotograferad mot öster. Fotograf: 
Greger Bennström.
Figur 12. Resterna efter en äldre fångdamm synliga som en vid båge av stenar i kanten mellan isen 
och öppet vatten mitt i bilden. Fotograf: Greger Bennström.
Figur 13. Resterna av den gamla dammvallen, mitt emot den plats där profilen ritades, söder om de 
nybyggda dammluckorna. Fotograferat från söder. Fotograf: Greger Bennström.
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Dendrokronologisk analys av stock från dammanläggning vid Frötjärn 
Nyhammar, RAÄ-nr Grangärde 84:1(6) 
 
 

 
Tvärsnitt, det ena av två, från stocken i torkat tillstånd med markerade mätområden 
 
Analys & rapport: Bertil Israels Boda Svärdsjö. 
 
Uppdragsgivare: Greger Bennström, Dalarnas Museum 
 
Analys utförd:  December  2012 
 
Analysmetod: Ytbehandling med finkornigt slippapper, avbildade i skanner till digitala 

bilder, därefter uppmätning och statistisk korrelationsberäkning i dator med 
programvara från Cybis Elektronik & Data AB. 

 
Referenser: Master chronology för Dalarna SE007, Lunds universitet, 931-1888 

”Förstärkt” Swed305, Dalarna, Axelson/Israels, 1362-2005.        

Bilaga 1
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Sammanfattning av resultat  
 
Provet, ca 40 cm av en stock, var i så god kondition att två 10 mm tjocka tvärsnitt lätt sågades. 
Några millimeter av det yttersta lagret var mjukt  och känsligt för åverkan.  
Efter försiktig torkning polerades flera begränsade ytor, som därpå avbildades med dataskanner.  
 
Totalt 6 ringserier mättes där längsta serien omfattade 120 årsringar. Efter korskorrelation av 
samtliga prover bildades en medelkurva om 145 år. Medelkurvan hade säker korrelation till 
referenserna för år 1684. med Ttest= 5,0  
Efter korrigering av saknade bortvittrade splintringar antas trädet ha fällts omkr. år 1705. 
 
 

  
Fyndplatsens vid röda pilen, koordinater. 6688140 / 1452608 (RT 90 2,5 gon V)  
på karta hämtad från Riksantikvarieämbetets Fornsök.  
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Analys 
 
Vid datering användes en statistisk metod efter en s.k. ”normalisering”, vilket innebär att man 
räknar ut hur stor andel av tillväxten under två på varandra följande år faller på det senaste året. 
Metoden med normalisering av ringbredderna ger en tydligare och säkrare bild. 
Matematiska detaljer vid beräkning av korrelationskoefficienten:  
X och Y är parvisa kurvvärden, ett X och ett Y för varje år vid en viss (oftast dålig) passning.  
 
Korrelationskoefficienten uttrycks som  r =  E( (X-m1)*(Y-m2)) / (s1 * s2 )  
Där m1, m2 är medelvärdet, och s1, s2 standardavvikelsen  för de båda kurvornas värden, 
X resp. Y. 
 
TTest är ett mått som förutom korrelationskoefficienten ( r ) tar hänsyn till antalet överlappande  
år ( n ). En större överlappning ger ett högre värde, och beräknas enl.: 
TTest = r * Sqr ( n-2) / Sqr( 1-r²) 
 
Proverna var i rått tillstånd mörka till färgen men bleknade efter torkning, ytan mjuk och ömtålig. 
Två kompletterande snitt togs därför med skalpell i den vittrade ytveden i det avsnitt, som 
bedömdes innehålla allra yttersta ring. En stor del av splintveden var bortvittrad. De ytor som 
bedömdes innehålla flest årsringar polerades efter försiktig torkning och skannades. Totalt 
skannades 6 olika ytor med delvis överlappande årsringar. En sammanvägd medelkurva från alla 6 
ringserier omfattade 144 överlappande år, gav godtagbar korrelation till referenserna för år 1684 
med värdet på Ttest= 5,0. Ett värde större eller lika med 6,0 är helt övertygande.  
Plantstadiet för trädet var således 1540. Trädet drabbades sannolikt av skogsbrand år 1552. 
    Troligt men ej helst säkert ligger gränsen mellan splint- och kärnved vid vid år 1642 
motsvarande ring 42. Utifrån samlad statistik över årsringarnas fördelning mellan splint och kärna 
för olika gamla träd, har sannolikt ett 20-tal årsringar av splintved vittrat bort. Efter korrigering av 
saknade splintringar antas trädet ha fällts omkr. år 1705. Möjligen kan ytterligare 20 år läggas till. 
 
Slutsatsen blir därför att trädet fälldes omkr. år 1705 +/- 20. 
 
I sammanställningen nedan, hämtad från analysprogrammet, visas bästa och näst bästa korrelation 
för de 6 seriernas medelkurva till ett större urval referenser. Där framgår tydligt att stocken inte 
korrelerar till sydligare eller nordligare områden, utan hör hemma i de sydliga delarna av Dalarna. 
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 Provförteckning – mätta radier eller delar därav 
 

 
 
Medelkurvan av alla radier i jämförelse med referenser 

Referens  Bästa Korr. Värde  Näst bästa korr värde 

 
Antal 
år 

Korr. 
koeff. Ttest 

Över-
lapp 

Date-
ring 

Korr. 
koeff 

 
Ttest 

Över-
lapp 

Date-
ring 

SE007Dalarna 
(931-1888) 958 0,33 4,2 144 1684 0,27 3,3 144 1788 
Swed305 Dalarna 
(1362-2005) 644 0,40 5,1 144 1684 0,27 3,0 122 1484 
Medelv. av 
ovanstående 1075 0,39 5,0 144 1684 0,24 2,9 144 1658 
 
 
 
 

Nyhammar damm,  korrelationstal utefter tidsaxeln

1,5

3,5

5,5

1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950

År 1684 Ttest=4,2 Se007  Dalarna (blå)

(för Ttest-värden > 1,5)

Ttest=5,1 Södra Dalarna röd

 
 
Diagrammet ovan visar korrelationen, Ttest-värdet, för medelkurvan av samtliga prover jämfört 
med båda referenserna. Staplarna för år 1684 är helt utan konkurrens.  

Prov- 
ID 

Träd-
slag 

Antal 
ringar 

Van-
kant 

Splint-
ved 

År sista 
ring Anmärkning  

Nyh02a tall 119  ja 1658 Ringar från märgstråle till ytterkant 
Nyh02b -“- 120  -“- 1660 Ringar från märgstråle till ytterkant 
Nyh02c -“- 43  -“- 1677  
Nyh02d -“- 37  -“- 1683  
Nyh02e -“- 51  -“- 1660  
Nyh02f -“- 41  -“- 1684  
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Bilden ovan är ett försök att placera in det ursprungliga trädets levnad på tidsskalan. De fyllda 
staplarna anger de faktiskt konstaterade årsringarna. De färgade men ofyllda delarna förväntade 
saknade år. Antagna utifrån ringarnas täthet och krökning in mot märgstrålen samt fördelningen 
mellan kärn- och splintved för ett träds totala ålder. Av bilden kan man utläsa att trädet sannolikt 
fälldes tidigt 1700-tal. 
 
 
Bilaga 1  Mätdata i TSAP/Heidelbergformat. 
 
HEADER: 
Length=0 
Location=Dammanläggning vid Frötjärn Nyhammar 
COUNTRY=Sweden 
Name=B Israels 
SPECIESCODE=PISY 
COMMENT=Stock funnen vid arkeologisk undersökning RAÄ-
nr Grangärde 84:1(6) 
År 1552 drabbades trädet troligen av skogsbrand 
 
HEADER: 
KeyCode=NyHam02a 
Length=119 
DateEnd=1658 
Sensommaren 1552 drabbades trädet av brand 
DATA:Tree 
    83   140   131   195   193   179   166   136    68    64 
    83    83    47     5    10     6     9    10    18    67 
    88   116    83    70    94    86   103   101    33    21 
    43    58    25    26    31    62    93    79    56    25 
    30    39    63    56   107    86    42    72    76    59 
    71    73    95   114   105   106   114   113   103   112 
    73    97    90    81    59    76    86    61    58    73 
    49    78    90    98    97    72   103   101   100    93 
   128   106   104   132   108   112   103    94    97    98 
    81    93    93    81    88   137   118   120   122    55 
    76    60    64    68    71    88    88   113   111   117 
   113   118    99   104   118   159   129   135   135     0 
 
HEADER: 
KeyCode=NyHam02b 
Length=120 
DateEnd=1660 
DATA:Tree 
   145   127   188   159   176   167   128    88    81    83 
    85    69     0     0     8     6     8    11    39    36 
    61    47    52   125   125   146   143    38    41    99 
    93    31    32    55    62   109   139   125    95    93 
    83    85    84    89    88    71    70    80    45    61 
    62    84   106   128   113   118   121   123   112    81 
    85    83    97    56    61    59    58    70    89    75 
    91    86    97    93    71    95   111    90    94   129 
   120   113   129   102   112    88    97    98    90    70 
    84    95    75    69    95    96    74    90    83    67 
    48    45    53    79   101   139   133   144   138   158 
   150   128   130   125   183   180   202   164   159   216 
 

HEADER: 
KeyCode=NyHam02c 
Length=43 
DateEnd=1677 
DATA:Tree 
   118   118   113   131    66    62    48    75    87    73 
   100   145   163   157   149   150   153   126   121   159 
   175   186   245   222   198   265   253   203   131   156 
   124    90    60    52    57    54    75   161   170   152 
   129   141   171     0     0     0     0     0     0     0 
 
HEADER: 
KeyCode=NyHam02e 
Length=51 
DateEnd=1660 
DATA:Tree 
    52    57    73    71    74    48    74    90    87    87 
    91    92    84   104    78    90    91    76    73    72 
    77    71    69    47    71    87    73    56    68    42 
    49    52    44    54    71    83    95   108    85    74 
   118   120   105   110   102   140   152   132   137    78 
   105     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
 
HEADER: 
KeyCode=NyHam02f 
Length=41 
DateEnd=1684 
DATA:Tree 
    90    92   114   146   182   145   129   150   168   156 
   184   187   208   202   242   222   246   284   303   244 
   166   149    93    72    52    54    47    62    74   145 
   223   194   219   243   232   312   336   342   320   186 
   203     0     0     0     0     0     0     0     0     0 
 
HEADER: 
KeyCode=NyHam2400_02d 
Length=37 
DateEnd=1683 
DATA:Tree 
   190   189   136   153   196   164   171   192   218   197 
   253   254   234   295   304   247   164   175   118    87 
    40    55    53    67    73   157   211   211   246   544 
   321   327   370   328   215   684   249     0     0     0 
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Dalarnas museum
Postadress
Box 22, 791 21 Falun
Besöksadress
Stigaregatan 2-4, Falun
Tel 023-76 55 00
info@dalarnasmuseum.se
www.dalarnasmuseum.se
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