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Inledning
I samband med markarbeten för carport och anslutande VA inom fastigheten
Konsten 1, Falun, genomförde Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i enlighet med länsstyrelsens beslut,
dnr 431-7675-2013 (figur 1). Det planerade arbetsföretaget berörde Falu stads
äldre stadslager, RAÄ Falun 68:1. Schaktningsövervakningen genomfördes i
slutet av oktober 2013. Uppdragsgivare var Otto Stenvall. Arkeolog på plats
var Britt-Marie Hägerman.
Länsstyrelsen genomförde 2010 en dokumentation i samband med schaktning för bostadshus, VA- och fjärrvärmeanslutning inom ovan nämnda fastighet. Arbetet har inte publicerats men rapporten återfinns i bilaga 1.

Syfte
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av schaktningsövervakning var att bidra till en ökad kunskap om stadslagrets omfattning inom
denna del av staden.

FALUN
ELSBORG

O

Tisken

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med en röd ring. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med schaktet markerat med gult. Hela området ligger inom RAÄ
Falun 68:1. Skala 1:1 000.

Metod
Schaktet grävdes skiktvis ner till föreskriven nivå med hjälp av grävmaskin
med planeringsskopa. Schaktväggar och botten handrensades delvis. En plan
upprättades över undersökningsytan och de anläggningar som framkom.
Undersökningsytan beskrevs skriftligt och fotograferades. Anläggningarna
undersöktes för att försöka fastställa deras ålder, karaktär och vetenskapliga
potential. De beskrevs, ritades och fotograferades i plan och prover togs för
datering. Undersökningsytan och anläggningar mättes in manuellt utifrån
befintliga hus.

Kunskapsläge
Falu stad fick sina stadsprivilegier 1641 och stadsplan 1646. Stadsdelen Övre
Elsborg reglerades och bebyggdes först efter 1646. I ett brev från drottning
Kristina daterat den 2 mars 1646 framgår att alla som inte arbetade åt kronan
skulle flytta från gruvområdet. De som inte tillhörde gruvstaten men ändå
bodde vid gruvan tvångsförflyttades till Elsborgsområdet (bl.a. Carlsson 1996;
Olsson & Sundström 1988). Området bebyggdes sannolikt mycket snabbt och
i en väl reglerad form för att lösa bostadsbristen. Tomterna blev därför små
och stugorna enhetliga vad gäller utformning och placering.
Redan 1673 klagade samtliga boende i området hos landshövdingen mot
6
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Figur 3. Det norra VA-schaktets västra sida med de tre färgrika lagren under grusgången. Fotograferat
mot väster. Fotograf Britt-Marie Hägerman.

att betala fastighetsskatt. De boende i Elsborg måste ta upp sina tomter bland
slagg och stora stenar. Därtill plågades de av roströken och hade stora svårigheter att odla på de magra jordarna.
Före fastställandet av stadsplanen 1646 hade området huvudsakligen
utgjorts av myrmark och endast av sporadisk bebyggelse. En karta från 1628
(Sahlström 1961:10f) visar att bebyggelse och kålgårdar fanns i Nedre Elsborg
men inte i de övre delarna. Längs med Gruvbäcken som rinner norr om Övre
Elsborg fanns ett flertal hyttor.
Ett flertal arkeologiska undersökningar har genomförts i Elsborg (exempelvis Lögdqvist 2005; Altner 2010; Bennström 2013). Länsstyrelsen har, som ovan
nämnts, tidigare gjort en besiktning vid grävning inom fastigheten Konsten
1 (bilaga 1). Där återfanns en timmerkonstruktion samt ett par lerlager som
kan ha varit rester efter en enklare byggnad.

Resultat
På norra delen av gårdsplanen drogs ett VA-schakt från en brunn fram till ytan
där carporten skall byggas (figur 2). Schaktet var 9 meter långt (N-S), 1–1,2
meter djupt och 1–1,6 meter brett i ytan och 0,6 meter brett i botten. Markytan
bestod av grus, 0–0,2 meter tjockt. Längst i norr var det under gruset 0,2–0,6
meter beige lera och därunder grå lera. 0,9 meter ner från markytan, i den grå
leran, var det ledningar. Leran var troligen fyllmaterial kring ledningarna.
I västra schaktväggen, 1 meter från norr och 3 meter åt söder, var det under
0–0,05 meter grus (grusgång), 0,05–0,15 meter med tre färgrika lager; rost, lila
och ljusrost (figur 3). Därunder var det slaggfyllning.
Vid den blivande carporten schaktades ett cirka 10x7 meter (NÖ-SV) stort
område. I sydväst var schaktet drygt 1 meter djupt medan det blev grundare åt
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Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med schaktet, stockar/plank (brunt), stenar (grått) och tegelstenar
(rött) markerade samt utbredningen av det hårdgjorda slagglagret. Skala 1:100.

nordöst (0,6 m dj). Under matjorden/gruset var det samma slags slaggfyllning
som i VA-schaktet. I botten i södra hörnet framkom en timmerkonstruktion,
3,7x2 meter (NÖ-SV; figur 4–6). Två stockar (A och H) varav den östra (H)
låg i två varv och fortsatte en liten bit in i schaktväggen. Två plankor (B) låg
mot stock H och över dem var en planka (C, SV-NÖ). Längst i sydväst var
två mindre plankbitar (D), med oklart syfte. De fortsatte in i schaktväggen.
På östra sidan och under stock H låg en fyrkantig stock (E) instucken med
den östra änden vilande på en syllsten. Följaktligen låg den västra änden
lägre än den östra. Vid stock E var ytterligare en planka (F, 0,4 m br) som låg
kloss intill och riktad åt nordväst. Öst om träkonstruktionen låg en T-formad
syllstensrad, 3 meter lång, bestående av 0,15–0,3 meter stora stenar. Sydöst
om syllstensraden en stock (G) stickande ut från schaktväggen och strax öster
om den två tegelstenar (0,23x0,11x0,08 m st) på rad.
Delvis över timmerkonstruktionen och syllstensraden samt nordöst om
syllstensraden (ca 1 m) var ett hårdgjort slagglager (ca 0,1 m tj). Över plankorna
och under stockarna låg ett beige påfört lerlager (0,05–0,1 m tj). Plankorna låg
över och delvis i ett svart kulturpåverkat lerlager (0,05–0,1 m tj). I det svarta
återfanns två kritpipsskaft, ej tillvaratagna. Under det svarta lagret var grå lera.
Stockarna var 0,14–0,17 meter i diameter och runda. Stock H som tog in
för dendrokronologisk datering (figur 4 och 7) hade ett hål vänt nedåt samt
skålad undersida. Plankorna var cirka 0,15 meter breda, de flesta fragmentariska och tunna.
Timmerkonstruktionen och syllstenarna lämnades till viss del kvar inför
byggandet av carporten.
Slutligen drogs ett schakt från en brunn vid trottoarkanten (Konstvaktaregatan) till dels bostadshusets sydvästra hörn, dels till nordvästra hörnet
av grannens bostadshus. Schaktet var cirka 7 meter långt, 1–1,6 meter brett
och 0,8 meter djupt. Under gruset kunde enbart slagg konstateras i schaktet.

8

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2014:5

Figur 5. Schaktets sydvästra del med syllstensraden, stockar och plank. Fotograferat mot norr från
schaktkanten. Fotograf Britt-Marie Hägerman.

Figur 6. Schaktets sydöstra del med syllstensraden längst till vänster i bild och de två tegelstenarna till
höger. Fotograferat mot norr från schaktkanten. Fotograf Britt-Marie Hägerman
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Prov 2

Prov 1

Figur 7. Plan över timmerkonstruktionen och var de dendrokronologiska proverna togs. Skala 1:100.

Prov

Kontext

1
2

Bilad stock, H
1605 ± 5 år (avverkades strax efter år 1600)
Klen obilad stock, E 1460 ± 10 år (fälldes sannolikt omkring 1460)

Årtal

Figur 8. Dendrokronologisk datering utförd av Bertil Israels, Bisysslor, Svärdsjö.

Datering
Två stockar från timmerkonstruktionen sågades och sändes till Bertil Israels,
Bisysslor, för dendrokronologisk datering. Den ena har fällts omkring 1460
och den andra strax efter år 1600 (figur 8 och bilaga 2).

Tolkning
Troligen var stockarna, plankorna och syllstenarna rester efter bebyggelse
på tomten. Stockarnas riktning följer dagens tomtindelning som troligen
genomfördes när Elsborg reglerades på 1640-talet. Den tidigaste kartan som
visar på bebyggelse på tomten är Skarins karta från 1886. Tomten hade då
samma utformning som idag med ett bostadhus i nordöstra hörnet och ett
uthus i sydvästra hörnet.
Timmerkonstruktionen hade inte någon tydlig husform. Det är också oklart
hur stockarna förhöll sig till syllstensraden, men de verkar vara samtida. De
plankor som återfanns kring stockarna var svåra att tolka; de skulle kunna
vara golvplankor men på grund av att de låg åt två håll skulle de även kunna
tillhöra en rustbädd eller grundläggning för husbyggnation. Det påförda lerlagret som låg över plankorna men under stockarna verifierar den tolkningen.
Liknande lerlager återfanns vid den tidigare schaktkontrollen (bilaga 1).
De stockar som daterades visade sig vara äldre än den tidigaste kända bebyggelsen på Elsborg. Den stock (E) som är äldst (1460) låg ovanpå en syllsten.
10
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Det kan ha varit återvunnet virke som daterades, åtminstone stock E. Möjligen
har man helt eller delvis använt återvunnet virke i timmerkonstruktionen.
Undersökningen var begränsad, timmerkonstruktionen svårtolkad och få
dateringar gjorda, men det ger ändå indikation på att det funnits bebyggelse
på Övre Elsborg före 1646.
Ovanpå träkonstruktionen fanns en hård slaggyta vilken bör tillhöra en
senare bebyggelsefas. Den har förmodligen även fungerat som skydd för
lämningarna.
Sammanfattningsvis är timmerkonstruktionen och syllstensraden rester
efter en eller flera byggnader som kanske uppfördes i och med anläggandet
av Elsborgsområdet. Troligen har återvunnet virke använts vid byggandet.
Schaktet grävdes inte ner i naturlig mark därför kan arkeologiska lämningar fortfarande finnas såväl under som utanför det aktuella schaktets
begränsningar. Därför bör även eventuella framtida markarbeten i området
övervakas av arkeologisk expertis.

Måluppfyllelse
Följande mål uppfylldes inom ramen för förundersökningen:
• Kunskapen om fornlämningen har fördjupats.
• Fornlämningens innehåll och fördelning inom området har klargjorts.
• Bevaringsförhållandena har kunnat bedömas.
• Lämningarna har preliminärt daterats.
• Fornlämningens vetenskapliga potential har värderats.

Sammanfattning
I samband med markarbeten för en carport genomförde Dalarnas museum en
arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i enlighet med
länsstyrelsens beslut. Schaktövervakningen berörde ett cirka 10x7 meter stort
schakt. Två anslutande VA-schakt grävdes till schaktet, ett 7 meter långt och
ett 10 meter långt. Hela gårdsplanen var uppfylld med slagg. I sydvästra delen
framkom en träkonstruktion, 3,7x2 meter stor och en 3 meter lång syllstensrad.
Troligen var det resterna efter en eller flera byggnader som kanske uppfördes
i och med anläggandet av Elsborgsområdet. Antingen har återvunnet virke
använts eller så är bebyggelse äldre än stadsplaneläggningen.
Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser för det
aktuella arbetsföretaget. Äldre lager och/eller konstruktioner kan fortfarande
finnas såväl under som utanför den aktuella undersökningsytan utbredning
varför eventuella framtida markarbeten i området bör övervakas av arkeologisk expertis.
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Ekonomiskt kartblad:
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Fornlämning, RAÄ nr:
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Koordinater, SV (RT 90, 2,5 gon V):
Höjd (RH 2000):
Inmätning:
Dendrokronologisk datering:
Uppdragsgivare:
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Dokumentationsmaterialet bestående av 20 digitala bilder och 4 planer förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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Bilaga 1

Dokumentation vid schaktning på fastigheten Konsten 1
Tommy Nyberg
Länsstyrelsen har i samband med grävningsarbeten för att uppföra bostadshus
samt ansluta VA och fjärrvärme till fastigheten Konsten 1 i Falun utfört arkeologisk besiktning och dokumentation enligt länstyrelsen beslut 431-2802-10.
Fastigheten, som ligger inom stadsdelen Elsborg, ingår i Världsarvet Falun
och som en del av riksintresset Falu stad (K 8015). Fastigheten ingår också i
fornlämning nr 68 i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister för Falu stad.
Fornlämningen utgörs av Faluns gamla stadslager med ursprung i medeltiden.
Besiktningen som utfördes i mitten av juni 2010 kunde konstatera olika
skiktningar av slagglager och rester av två anläggningar. Ett flertal fynd i form
av glaserad keramik, skor och textil påträffades. Dokumentation utfördes i
form av ritningar i plan och profil.

Plan över Konsten 1 och Konstvaktaregatan med schakten inritade.
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Genomförande av arbetsföretaget
Arbetsföretaget inleddes med att en VA-anslutning gjordes om i fastighetens
NÖ del. Schaktningen gjordes i ett gammalt schakt. Därefter grävdes ett ca 0,2
meter tjockt matjordslager bort inom den yta där byggnaden skulle uppföras.
Därvid blottlades ett slagglager. Mot Konstvaktaregatan sattes en kantbalk
i betong som stöd för den betongplatta som skulle gjutas. Schaktningen för
kantbalken gjordes till ett djup av ca 0,4 meter under toppen på matjorden.
Schaktets bredd var ca 1,0 meter varav ca 0,05 meter berörde gatumark.
Tvärs över Konstvaktaregatan grävdes ett ca 1,0 meter brett schakt för
anslutning av fjärrvärme till fastigheten. Schaktet var ca 1,0–1,15 meter djupt
med största djup inne på fastigheten.
Längs i stort sett hela tomtens längd mot Konstvaktaregatan grävdes ett
schakt för VA. Schaktet grävdes från 1,0 till 2,0–2,5 meter in på fastigheten.
Schaktet var ca 1,55 meter djupt.

Resultat
I botten av schaktet för kantbalken framkom en träkonstruktion som löpte
längs hela fastighetens längd mot Konstvaktaregatan. Träkonstruktionen
(anläggning 1) bestod av stocklängder som hölls på plats genom att underliggande tvärgående, ca 1 meter långa stockar, var fastnaglade till stocklängderna.
Dymlingarna som höll ihop stockarna var av rektangulärt tvärsnitt, ca 10x20
centimeter. Hur långa de var kunde inte konstateras eftersom bevarandeförhållandena i marken inte medgav detta. På undersidan av de tvärgående
stockarna fanns kvadratiska urtag, ca 7 cm djupa. De längsgående stockarna
var starkt förmurknade.
Under de tvärgående stockarna nr 1 och 2 kom en anläggning (anläggning 2) som bestod av lerlager. Eftersom anläggningen inte grävdes i plan var
den svårtolkad. I profilen mot Konstvaktaregatan (profil 2) låg ett ca 3-4 cm
tjockt gulgrönt lerlager ovan ett ca 3 cm tjockt lager med träflis. Träflislagret
fortsätter några meter ut i Konstvaktaregatan medan lerlagret inte fanns
öster om profil nr 2 utan ersattes av ett lager med lerig humus med småsten
och slagg. I profil nr 1 mot gården fanns tre stycken nivåer av lerlager som
åtskiljdes av gråbrun lerig humus. I denna profil fanns inget lager med träflis. Lerlagren kan ha varit en enklare byggnad som legat mot nuvarande
Konstvaktaregatan.
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Plan över undersökningsområdet i Konsten 1 och Konstvaktaregatan. Skala 1:100.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Blålera
Slagg
Vattenavsatt gråsvart lager (med fynd av sko och keramik)
Lera (gulgrön)
Gråbrun lerig humus som fortsatte mellan slagglager 2 och 10
Lera
Gråbrun lerig humus
Lera (med fynd av fajans i botten)
Lerinblandad slagg
Slagg
Matjord

+121,0

+121,5

1
2
3
4
5

Vattenavsatt gråsvart lager
Träflislager
Lera (gulgrön)
Lerigt humuslager
Slagg (samma som lager 4 (och 5?) på profil nr 3

Tvärgående stock i A1. Fotograf: Tommy Nyberg.
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4
5
6
7

1
2
3

Vattenavsatt gråsvart lager
Träflislager (med fynd av textil och skor)
Lerigt humuslager med småsten och slagg (fynd av textil i botten
mot lager 2)
Slagg (fynd av textil mellan stock och sten)
Slagg
Slagg med kalk
Fyllnad under asfalt

Stocken var del av träkonstruktionen i anläggning 1. Fotograf: Tommy Nyberg.

Tvärgående stock tillhörande A1, sten och lerlager tillhörande A2. Fotograf: Tommy Nyberg.
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Bilaga 2

1

Dendrokronologisk analys fr. utgrävn. i Falun, Elsborg Konsten Projekt 1520.

Prov 2 med markerade mätområden
Analys och rapport är utförd av Bertil Israels Boda Svärdsjö.
Uppdragsgivare:

Britt-Marie Hägerman, Dalarnas Museum

Analys utförd:

December 2013

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.
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Sammanfattning av resultat
Dendrokronologisk dateringen är ett statistiskt framräknat år, som anger när ett träd avverkades.
Alltså ingen säker datering av ett objekt där trävirket ingår. Däremot att objektet inte kan vara
äldre.
Två arkeologiska objekt i trä analyserades under perioden 18-21 dec 2013. Dessa var i relativt gott
skick, trots att de redan torkat före mottagandet.
Objektet 1, del av bilad stock (dendroprov 1) , yttersta mätbara årsring korrelerar till år 1600 med
Ttest = 5,3 för 88 överlappande år. Sannolikt fattas mindre än 10 årsringar till vankant. Trädet
avverkades strax efter år 1600.
Objektet 2, från rund klenare stock (dendroprov 2) ger en svagare korrelation till år 1450 med
Ttest=4,7 för 74 överlappande år. Även här ligger yttersta konstaterade och uppmätta årsring
troligen nära vankant. Trädet fälldes sannolikt omkr. år 1460.
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)
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Analys
Proverna hade samma typiska kännetecken som tidigare analyserade uppgrävda träföremål hittatde
i Falun. De grönfärgade stråken och fälten. En ca 1 cm tjock trissa kapades av vardera provet.
Proverna kunde slipas direkt utan förberedande långsam torkning. För att upptäcka alla årsringar
måste flera mätserier ibland läggas ut. I detta fall, inom de markerade områdena i bilderna nedan.

Prov 1

Prov 2

Sammanställningen nedan är hämtad ur analysprogrammet med bl.a. korrelationsvärden för bästa
och näst bästa årtal. Värdena anger resp. provkollektions medelkurva i relation till referensernas
medelkurva (raden all) och referenserna separat. I båda proverna är dateringen samstämmig.

Prov 1 Dateringen baseras på 4 ringserier, varav ett omfattande alla mätbara ringar. Yttersta
mätbara årsring i hela kollektionens medelkurva korrelerar till år 1600 med Ttest = 5,3 för 88
överlappande år till referensernas medelkurva. Ca 2-3 årsringar saknas till märgstrålen. Antalet
ringar splintved är 55. Sannolikt fattas mindre än 10 årsringar till vankant. Trädets ålder kan då
uppskattas till ca 95 år. Trädet avstannade drastiskt i tillväxt de 25 sista åren. I övrigt en normal
tillväxt.
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Prov 2 Ger en svag men acceptabel korrelation, Ttest=4,7 för år 1450 och 74 överlappande år,
baserat på 4 ringserier. Även här ligger yttersta konstaterade och uppmätta årsring troligen nära
vankant. Antalet årsringar splintved är här 40. Här saknas ca 2-3 ringar närmast centrum.
Timmerträdets ålder bedöms ha varit ca 85 år då det fälldes. Tillväxten var mycket långsam de sista
20-30 åren.

Diagrammet ovan visar korrelationen, Ttest-värdet, för medelkurvan av resp. prover jämfört med
referensernas medelkurva. Båda proverna har ett framträdande förslag till datering.

Bilden ovan är ett försök att placera in de ursprungliga trädens levnad på tidsskalan. De fyllda
staplarna anger de faktiskt konstaterade årsringarna. De färgade men ofyllda delarna förväntade
saknade år. Räknade ringarnas in till märgstrålen samt fördelningen mellan kärn- och splintved.
Tillsammans bildar dessa delar träds totala ålder. Antalet saknade ringa bedöms erfarenhetsmässigt
utifrån statistiska underlag på växande träd.
Arkeologisk schaktövervakning – Konsten 1
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Bilaga 1

Mätdata i TSAP/Heidelbergformat.

HEADER:
Length=0
Location=medelkurva 4 radier Falun Elsborg projekt 1520
Name=B Israels
SPECIESCODE=PISY
COMMENT=Bilad stock funnen vid utgrävning
HEADER:
KeyCode=FaEls1520P1a
Length=57
DateEnd=1568
DATA:Tree
199 265 252 235 214 256 233 225 234 269
219 142 170 194 214 213 170 171 175 168
179 173 153 126 89 108 86 116 89 100
104 89 90 100 91 95 82 84 71 65
58 48 49 42 40 46 47 50 46 39
56 82 94 80 115 116 109 0 0 0
HEADER:
KeyCode=FaEls1520P1d
Length=52
DateEnd=1581
DATA:Tree
171 158 179 165 146 122 102 116 96 128
95 103 88 88 90 100 82 114 78 74
70 72 68 52 48 43 45 42 57 54
47 54 85 75 84 72 80 85 63 58
63 59 49 45 54 65 94 75 56 39
45 49 0 0 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=FaEls1520P1e
Length=89
DateEnd=1600
splintgräns r 55
DATA:Tree
163 250 248 227 234 251 231 283 238 240
228 175 162 197 199 171 169 169 154 137
156 176 154 113 94 110 103 150 102 127
110 97 87 97 100 115 95 94 63 76
64 49 52 53 50 48 48 47 45 51
65 61 76 56 79 90 56 52 51 50
39 35 46 56 86 73 68 58 49 46
53 42 54 64 46 39 35 29 31 34
32 23 30 34 31 26 20 26 24 0
HEADER:
KeyCode=FaEls1520P1f
Length=54
DateEnd=1565
DATA:Tree
172 278 245 233 217 255 247 239 227 271
209 142 170 193 212 190 184 174 184 161
170 175 157 121 98 106 89 116 85 96
95 85 89 96 88 104 89 78 70 60
52 39 46 42 45 47 47 53 46 49
77 80 93 80 0 0 0 0 0 0
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HEADER:
Length=0
Location=medelkurva för prov 2 Falun Elsborg proj 1520
Name=B Israels
SPECIESCODE=PISY
COMMENT=klen stock ej bilad från utgrävning med splintgräns
ring 40 2-r ringar kvar till märgstråle
HEADER:
KeyCode=FaEls1520P003
Length=75
DateEnd=1450
2-3 ring till märg
DATA:Tree
238 228 222 160 161 140 119 65 72 60
63 72 97 158 142 119 111 107 106 141
131 152 127 121 123 100 84 133 119 125
94 69 50 65 89 87 70 104 72 45
52 47 49 62 55 78 48 55 54 31
36 19 19 22 30 33 28 12 28 21
27 37 16 18 26 23 24 16 17 21
15 27 47 47 35 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=FaEls1520P004
Length=72
DateEnd=1447
DATA:Tree
230 229 195 143 127 139 128 51 68 53
84 110 140 143 137 134 130 124 100 146
149 160 127 146 125 92 70 105 100 119
131 70 49 68 83 90 65 71 50 37
40 98 31 40 52 85 61 55 52 31
32 22 20 24 26 25 25 12 26 26
30 36 15 25 26 18 27 18 13 17
11 12 0 0 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=FaEls1520P2a
Length=74
DateEnd=1449
DATA:Tree
239 227 225 161 140 135 128 68 80 56
72 70 88 151 157 107 114 100 107 148
142 146 137 120 123 105 81 140 115 135
100 68 54 69 90 90 70 104 72 51
47 44 31 45 55 82 51 57 59 37
35 23 19 22 29 29 21 15 22 24
31 34 15 23 25 25 31 19 23 22
19 26 49 48 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=FaEls1520P2c
Length=74
DateEnd=1450
DATA:Tree
213 213 143 135 149 141 59 74 53 86
76 89 134 143 118 107 97 98 150 170
179 134 137 116 110 82 131 129 138 110
72 57 57 91 94 84 133 70 47 56
49 71 81 71 72 43 50 58 28 31
23 21 25 34 35 31 12 28 27 28
35 17 20 29 21 23 13 19 18 20
25 42 40 34 0 0 0 0 0 0
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