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Inledning
Thunströmska handelsgården ligger i den östra delen av kvarteret Bokbindaren som omgärdas av Slaggatan i öster, Magasinsgatan i norr, Garvaregatan i
väster och Köpmansgränd i söder (figur 1–2). Byggnaden är idag ett museum
som ägs av Falu kommun. Huset ligger i centrala Falun som tillhör världsarvet Falun, samt fornlämning 68:1 som består av Faluns stadslager med
anor i medeltiden. Sedan 1988 är bonings- och affärshuset med intilliggande
ekonomibyggnad klassat som byggnadsminne (RAÄ Falun 82:1).
Då Falu kommun renoverade köket i bostadsdelen av huset lyftes det
befintliga trägolvet ut. I marklagren under golvet framkom då rester efter en
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Figur 1.Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella undersöknings området inringat. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med Thunströmska huset markerat i blått inom kvarteret Bokbindaren.
Skala 1:1 200.

äldre timmerkonstruktion. Dalarnas museum har därför utfört en arkeologisk
undersökning enligt beslut från Länsstyrelsen Dalarna, dnr 431-13538-2016.
Arbetet utfördes av en arkeolog under en dag i december månad 2016.

Kunskapsläge
Stadsdelen Slaggen vilar, som namnet åsyftar, på tjocka utfyllnadslager av
slagg som tillkom under 1600-talets första hälft. Innan slaggutfyllningarna
låg Faluåns strandlinje bitvis uppemot nuvarande Slaggatan i öster (Olsson
&Sundström 1988:57). Höjdskillnaden mellan det för undersökningen aktuella
området och den nuvarande åstranden är idag omkring 4-5 meter.
Vid stadsregleringen som följde på 1646 års stadsplan bebyggdes det utfyllda området endast delvis enligt det rätvinkliga gatunät som fastslagits.
Inom de uppritade kvarteren fanns istället en kåkstad av mindre och oregelbundna tomter med smala gränder och blindgator (Sahlström 1961:36, 45).
Tomterna som låg mellan Slaggatan och ån, drogs om först efter att de
ödelagts av de stora stadsbränder som drabbade Falun år 1761. Garvaregatan
drogs då genom den västra delen av kvarteren (Sahlström 1961:51). Trots omstruktureringarna av bebyggelsen i kvarteret kan man om man jämför dagens
bebyggelse med kartan över eldhärjade tomter som upprättades 1761 (LMV
U9-1:1), se att det aktuella huset uppförts efter den äldre tomtgränsen (figur
3). Det kan bero på att äldre husgrunder stod kvar på platsen efter branden
och därför har påverkat lantmätarens gränsdragning. Samma tomtstruktur
syns även på en avritning av en karta från 1805 (DM arkiv).
På kartan från 1761 finns också en källare utritad strax öster om det aktuella
köket. Troligen har källaren återanvänts vid återuppbyggnaden av bebyggelsen och är densamma som idag finns på samma plats under bostadshuset,
6
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Figur 3. 1761 års karta (LMV U9-1:1) rektifierad mot dagens med det aktuella huset inritat. Inom husets
avgränsning syns en kvadrat som markerar en källare. Skala 1:500.

strax öster om köket. Vid inspektion var det tydligt att jordkällarens tak från
början varit välvt och senare byggts till med lodräta väggar.
Upptecknad som ägare till den aktuella tomten var 1761 ”Kackelugnsmakare” Mozell och Sara Busk (LMV U9-1:1). Även en uppteckning från 1782
(LMV U9-1:2) nämner Kakelugnsmakare Olof Mozell som ägare men tomtens
södra hälft hade då styckats av och avyttrats. Handelsgårdens befintliga butikslänga med portlider invid Slaggatan uppfördes år 1875 av Johanna och
Gustav Lundgren som tagit över handelsgården tre år tidigare. Även den mindre ekonomibyggnad som finns på den sydvästra delen av gården hör till det
sena 1800-talet. (Olsson & Sundström 1988:59) Bostadsdelen på innergården
är en sammanslagning av tre mindre timmerstugor. De finns upptecknade i
ett försäkringsbrev redan på 1840-talet. Dessa har troligen funnits på platsen
sedan slutet av 1700-talet. Byggnaden fick sin slutgiltiga form 1878 då delen
med kök och kökskammare höjdes och sammanfogades med den övriga huskroppen (Bondjers 1982:5–10). Bostaden kompletterades dock med förstuga
och veranda när handlaren Erik Thunström övertog gården 1897.
Butiksverksamheten drevs av Thunström från övertagandet fram till hans
död 1947 och inredningen är i stort sett oförändrat sedan dess (a.a. 1982:29–30).

Tidigare undersökningar
En schaktningsövervakning gjordes på den aktuella tomten 1993 (figur 4).
Schaktet började vid Slaggatan, gick genom portlidret och över större delen
av innergården, bland annat utanför köket och bredvid verandan (DM proj.
nr 572). Vid schaktningen grävdes delvis i befintliga ledningsschakt, men
bitvis framkom flera tunnare skikt med utfyllnad av slagg, sand, grus och lera.
Utanför köket fanns på ca 0,25 meters djup under markytan ett brunt slagglager. Vid husväggen låg syllstenarna av slaggsten ned till en meters djup,
7
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Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella huset och köket markerat, samt tidigare
undersökningar i närheten. Skala 1:400.

därunder fanns flera lager av lera, grus, tegel och kol, samt mycket keramik.
I övrigt framkom vid schaktningen eventuella syllstenar till ett tidigare hus,
som varit orienterat mot gatan.
År 2007 gjordes en schaktningsövervakning i Slaggatan förbi den aktuella
tomten (Lögdqvist 2008). Där framkom flera utfyllnader av slagg och grus och
eventuella vägytor av slagg och sten. Den naturliga marknivån nåddes aldrig
i detta område, men underst på omkring 2–2,5 meters djup fanns ett närmast
svart lager av slagg med mycket trärester. Längre åt söder, nära korsningen
till Stadshusgränd framkom ett kulturlager med huggspån och pinnar som,
genom 14C-analys och keramikförekomst, troligen kan dateras till 1600-tal.

Syfte
Syftet med undersökningen var att undersöka, dokumentera och om möjligt
datera de lämningar som framkom vid borttagandet av Thunströmska gårdens
köksgolv. Undersökningen motiverades med att den kan bidra med information om byggnationen av denna del av Falun, i stadens tidigaste faser.
0 1 2 4 Meter
Genomförande

Eftersom marklagren samt träkonstruktionen hade grävts av i nordväst i
samband med en nybyggnation intill det aktuella huset, kunde lagren och
delar av träkonstruktionen rensas fram i profil åt sydöst. Stratigrafin och
träkonstruktionen dokumenterades skriftligt och fotograferades. Ett prov för
dendrokronologi togs för att datera träkonstruktionen. Lagren och konstruktionen mättes och ritades in manuellt i plan med husets väggar och hörn som
fixpunkter.
8
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Resultat
Under det borttagna golvet
fanns en snustorr, dammig yta
av sand eller torkad, pulveriserad lera som täckte större
delen av rummet och fortsatte åt
nordöst under huslängans golv.
Några meter åt öster under boningshusets bjälklag syntes kallmuren till en jordkällare som
även kunde nås via en sidodörr
vid entrén. Källaren hade blivit
kompletterad i senare tid med
uppmurade betongblock, naturstenar och tegel (se figur 8).
I det nordvästra hörnet fanns
ett fundament av murad slaggsten som stöttade upp en murstock och en järnspis (figur 5).
Fundamentet hade kompletterats med en stödmur av murade betongblock under och åt
nordväst, vilken tillkommit i
det sena 1900-talet.
I den norra delen av rummet

Figur 5. Köket med borttaget golv. I det nordvästra hörnet
syns spisen med underliggande fundament av slaggsten.
Bakom fundamentet syns den sentida stödmuren av
betong. Stegen leder ned i svackan där dokumentationen
gjordes. Från sydöst. Foto: David Fahlberg.
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Figur 6. Plan över den nordvästra delen av köket. Lämningarna som undersöktes låg till höger och den
vänstra stocken A1 direkt under den moderna kompletteringen av spisfundamentet. Längst i nordväst
fanns en betonggrund till en intilliggande byggnad och närmast denna omrört material. Skala 1:50.
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L1 Marklager av sand och lera samt fint
organiskt material.
L2 Utfyllnadslager av slagg, troligen i flera
skikt eftersom slaggen var av olika storlek på olika nivåer i lagret.
A1 Kluvna timmerstockar med ändar bearbetade till knutar. Den ena stocken ligger
direkt under betongmuren till spisfundamentet.

4

A2 Grundstenar under det nedre stockvarvet
i timmerkistan.
L3 Humöst lager av organiskt material med
mycket rottrådar, eventuellt en äldre
markhorisont.
L4 Utfyllnadslager av slagg.
L5 Sandlager med tegelkross och kalkbruk.

Figur 7. Sektion ritad från NNV. Skala 1:40.

Figur 8. Slagglagret L2 med skikt av mindre och större
slaggstycken, från väster. Foto: David Fahlberg.
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fanns en svacka mot en intilliggande husgrund av betong
(figur 6). Närmast betongmuren fanns omrört material,
mestadels slagg. Troligen hade
svackan uppstått som en konsekvens av grundarbetet för
betonggrunden, då marklagren
grävts bort åt nordväst och
antagligen kalvat ur. Eventuellt stöttades även det tidigare
nämnda spisfundamentet upp
i samband med detta. Svackan
fortsatte längre åt öster längs
betonggrunden.
I svackan stack en träkonstruktion ut åt nordväst, vilken delundersöktes. Kring och
under den nordöstra delen av
konstruktionen kunde även de
stratigrafiska förhållandena unDalarnas museum – arkeologisk rapport 2018:9

dersökas i begränsad utsträckning på en yta av ca 1x0,5 meter
ned till ett djup av 1,8 meter.

Stratigrafi och konstruktion
I sektionen, figur 7, syntes ca
1,05 meter under det borttagna
brädgolvet, ett 0,1–0,25 meter
tjockt dammigt, ljust sandlager
(L1). Toppen på lagret var troligen blandad med material från
trossbotten som fallit ned mellan brädorna. Därunder fanns
en ca 1,5 meter tjock slaggfyllnad (L2) med skrotsten, sand
och lite träflis och kol (figur 8).
Överst var slaggstyckena skrovliga och ojämna, omkring 0,1 Figur 9. Timmerkonstruktionen A1 bestående av två
meter i diameter, blandat med halvklovor med snedställda urtag för timmerknutar i
slaggkross och träkol. Omkring änden. Ovan och inom konstruktionen fanns slagglager
L2, under fanns grundstenarna A2. I bakgrunden syns
0,4 meter ned i slaggen låg stör- en sentida stabilisering av betong till husets jordkällare.
re flutna slaggstycken, mellan Från sydväst. Foto: David Fahlberg.
0,15 och 0,35 meter i diameter,
lokalt fanns även stenar runt
0,2 meter i diameter på samma
nivå. Därunder var slaggfyllningen mer heterogen och bestod troligen av flera
slagghorisonter som inte gick att urskilja.
Under slagglagret fanns en trolig äldre markhorisont bestående av ett 0,04
meter tjockt humöst lager (L3) av fint träflis med näver och lite lera, samt rottrådar. På marklagret vilade förutom slagglagret även en grundläggning av
stenar (A2) och ovan den, delar
av en timmerkonstruktion (A1).
Timmerkonstruktionen var
1,95 meter bred i nordöst–sydvästlig riktning och bestod av
tre stycken stockar som stack ut
ca 0,6 meter i nordvästlig riktning, ur nedgrävningskanten.
Toppen på timmerkonstruktionen fanns ca 1 meter under
markytan.
De nordöstra stockarna var
två halvklovor liggande på
varandra med den flata sidan åt
sydväst, inåt i konstruktionen.
Den övre stocken var 0,24 meter
hög och 0,14 meter bred, den
nedre stocken var 0,27 meter
hög och 0,14 meter bred. I änden
på stockarna fanns snedställda
urtag för timmerknutar (figur Figur 10. Timmerstock med urtag tillhörande A1, samt
9). Ett prov för dendrokrono- den ovanliggande stödmuren av betong, från nordöst.
Foto: David Fahlberg.
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logisk datering sågades ur den
översta stocken.
Omkring 1,95 meter åt sydväst, på samma höjd som den
undre halvklovan, fanns ytterligare en stock med urtag i
änden och en flat sida inåt, åt
nordöst. Stödmuren av uppmurade betongblock (figur
10), som stöttade upp under
kökets järnspis, vilade direkt på
stocken. Stocken kunde därför
inte undersökas närmare.
Inga tvärgående stockar
fanns bevarade men en av
grundstenarna (A2) låg på den
sydvästra sidan av halvklovorna (figur 11). Stenen var flat på
ovansidan, ca 0,42x0,27 meter
stor och ca 0,1 meter hög. Under
den nedre stocken fanns även
mindre stenar omkring 0,1–0,14 Figur 11. Grundstenarna A2 under de avsågade timmerstockarna A1. Foto: David Fahlberg.
meter stora.
Troligtvis var A1–2 rester av
en timmerkista som fyllts med
slagg för att ge bärighet till ovanliggande mark och konstruktioner. Liknande
slaggfyllda timmerkistor har framkommit vid tidigare undersökningar i
staden, bland annat vid en utgrävning vid Gamla Brandstationen i kvarteret
Stigaren några hundra meter väster om Faluån (figur 12). Även där grundlades
den kuperade markytan med slagg innan bebyggelsen etablerades på platsen
(Axelsson Karlqvist 2018).
Under L3 kom ytterligare ett slagglager (L4), omkring 0,14–0,16 meter tjockt.
Därunder fanns ett lager (L5) av sand med tegelkross, kalkbruk och träkol,
varav endast 0,2 meter grävdes ut ned till ca 1,8 meters djup.

Fynd

Figur 12. Timmerkista med hörnknutar från kvarteret Stigaren. Foto:
David Fahlberg.
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22 fyndposter har registrerats i museets
föremålsdatabas, bilaga 1.
Vid undersökningen framkom
stora mängder keramikskärvor av yngre
rödgods i den övre
slaggfyllnaden (L2),
dels från kärl men
också ugnskakel. Endast 11 fyndposter
samlades in från detta
lager eftersom fragmenteringsgraden var
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hög samt att kännetecknande element
så som glasyr och dekor var bortvittrad på
den mesta keramiken
i lagret. De fynd som
plockades ur lagret
verkar främst tillhöra
1700-talet.
I övrigt framkom
även yngre rödgods i
det äldre marklagret
Figur 13. Fynd nr 20. Botten på ett kärl av yngre rödgods som spruckit
(L3) men även ett fåvid bränningen. Glasyr från insidan har runnit över brottytan och
tal djurben i form av
utsidan av kärlet. Foto: David Fahlberg.
obrända revben, troligen från nötkreatur.
Keramiken i detta lager hade bland annat hemringsdekor och grön punktdekor och kan troligen
placeras i sent 1600-tal eller första halvan av 1700-talet.
En av keramikbitarna (fnr 20) i L3 har spruckit vid bränningen och glasyr
har runnit ut över brottytorna (figur 13). Även andra bitar bär troliga spår
av felbränning, exempelvis sprickor i godset (fnr 22). Detta tyder på att det i
flera fall rör sig om krukmakeriavfall.

Datering
Dendrokronologi
Ett prov för dendrokronologisk datering sågades ur den undre stocken, som
var bäst bevarad, i den nordöstra delen av timmerkonstruktionen A1. Stocken
har troligen avverkats omkring år 1759. Analysen gjordes av Bertil Israels,
Bisysslor i Svärdsjö (bilaga 2).

Slutsatser
De slaggutfyllningar som gjorts i området har troligen tillkommit i flera
omgångar under 1600-talet, men även senare under 1700-talet då kvarteret
bebyggts eller omstrukturerats. Timmerkonstruktionen A1 har sannolikt varit
en timmerkista som fyllts upp och omgärdats med slagg för att eventuellt
motverka sättningar och öka bärigheten i den ovanliggande marken. Den
undre stocken i den nordöstra kanten av konstruktionen kunde dateras till
1750–60-tal, vilket talar för att timmerkistan och kringliggande slaggfyllnad
har använts för att förnya markytan efter 1761, då kvarteret brann ned till
grunden i de stora stadsbränderna. Vid den omreglering av kvarteret som
skedde efter stadsbranden jämnades marken ut med utfyllnadslager för att
därefter kunna återbebyggas.
Det understa lagret, L5, bär troligen spår efter bränderna i form av träkol, raseringsmaterial och släcksand, men kan också vara av äldre datum.
Markytan har därefter fyllts ut med det tunnare slagglagret L4 som verkar
ha använts som tillfällig aktivitetsyta och därigenom ackumulerat organiskt
material och avfall i form av marklagret L3. Efter en tid lades stenarna A2 ut
varpå timmerkistan konstruerades och marken fylldes ut med det mäktigare
Arkeologisk undersökning – Thunströms handelsgård
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slagglagret L2. Utfyllnaden har antagligen skett i omgångar över en kortare
tid eftersom slagglagret verkar bestå av flera skikt med olika sammansättning.
I slagglagret L2 förekom mycket keramik i form av kakelugnsfragment
och kärl som troligen deponerats vid utfyllningstillfället eller ackumulerats
över tid i utfyllningsmaterialet. Även marklagret L3 innehöll en del keramik,
varav en felbränd bit. Tomten har hyst en keramiker både innan och efter 1761,
varför det är troligt att mycket av keramiken härstammar från verksamhet
på platsen och att verksamheten har avsatt mycket material på tomten både
innan och efter bränderna. Några av keramikbitarna är också felbrända vilket
tyder på att det rör sig om krukmakeriavfall. Den undersökta ytan var dock
för liten för att kunna dra några vidare slutsatser om detta.

Sammanfattning
Dalarnas museum har, i samband med renoveringen, utfört en arkeologisk
undersökning under köksgolvet i det gamla bostads- och affärshuset på
Thunströmska handelsgården i Falun. Området ligger inom fornlämning
Falun 68:1, Faluns stadslager med anor i medeltiden. Syftet var att undersöka
lämningarna under boningshusets köksgolv.
Under golvet fanns rester av en slaggfylld timmerkista som kunde dateras
till 1750–60-tal. Därtill fanns flera slaggutfyllningar samt ett äldre marklager
och ett eventuellt raseringslager. Lämningarna representerar troligen en
nyetablering av ytan efter stadsbränderna 1761, då kvarteret delvis reglerades efter stadsplanen. Timmerkistan har troligen stabiliserat marken inför
nybyggnation av tomten.
Den keramik som hittades i lagren härstammar troligen till stor del från det
kruk- och kakelugnsmakeri som bedrevs både före och efter stadsbränderna.
Denna verksamhet finns belagd på den aktuella tomten i ägarförteckningar
och kartmaterial från 1700-talet.
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Höjd (RH 2000):
Inmätning:
Dendrokronologisk analys:
Utförandetid:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM fotoaccesion:
DM fyndaccesion:
Arkeologisk personal:
Fältarbetsledare:
Projektansvarig:

431-13538-2016
Falu stad
Falun 68:1, 82:1
Bokbindaren 3
N 6719563
E 534256
112 möh
Manuell
Bertil Israels, Bisysslor Svärdsjö
2016-12-07
1633
232/16
2016 48
Acc nr: 23597/ 25 st fynd
David Fahlberg
David Fahlberg
Eva Carlsson

Dokumentationsmaterialet i form av 14 st foton och 1 sektionsritning förvaras på Dalarnas museum.

Arkeologisk undersökning – Thunströms handelsgård
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SpecialDel:
Material:
Teknik: Ytbehandling: Vikt:
benämning:					
g

Antal: Frag.: Lager: Kommentar

1
Kärl
Fat
Mynning
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
32
1
1
L2
2
Kärl
Kärl
Botten
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
19
1
1
L2
3
Kärl
Kärl
Botten
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
18
1
1
L2
4
Kärl
Skål
Handtag/mynning
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
32
1
1
L2
5
Kärl
Fat/skål
Handtag/mynning
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
16
1
2
L2
6
Kärl
Kärl
Buk
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
6
1
1
L2
7
Kärl
Kärl
Buk
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
4
1
1
L2
8
Kärl
Skål
Botten/buk
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
63
1
1
L2
9
Kärl
Fat
Mynning
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
12
1
1
L2
10
Kärl
Kärl
Hank
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
9
1
1
L2
11
Eldstäder
Kakel
Rumpkakel Rumpdel
Keramik
Drejat
242
4
4
L2
12
Kokkärl
Trefotsgryta
Mynning
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
103
1
3
L3
13
Kokkärl
Kokkärl
Mynning
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
49
1
3
L3
14
Kärl
Kärl
Hank
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
25
1
1
L3
15
Kärl
Fat
Brätte
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
8
1
1
L3
16
Kärl
Fat
Brätte
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
10
1
1
L3
17
Kärl
Fat
Mynning/brätte
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
30
1
3
L3
18
Kärl
Skål
Botten/buk
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
44
1
1
L3
19
Kärl
Fat
Mynning
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
73
1
1
L3
20
Kärl
Kärl
Botten/buk
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
59
1
1
L3
Felbränd, glasyr över brottytor.
												Krukmakeriavfall?
21
Kärl
Skål
Botten/buk
Yngre rödgods Drejat
Glaserat
86
1
1
L3
22
Kokkärl
Trefotsgryta
Mynning/buk/handtag Yngre rödgods Drejat
Glaserat
158
1
6
L3
Sprickor i godset troligen felbränt.
												Krukmakeriavfall?

Nr:
Klassifikation Sakord:
			

Bilaga 1
Fyndlista
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Bilaga 2

Dendroanalys
1

Dendrokronologisk rapport. Thunströmska gården Falun

Halva tvärsnittet från provstockens halvstock. Ursprunglig träddiam. 30 – 35 cm.
Analys och rapport är utförd av Bertil Israels Boda Svärdsjö.
Uppdragsgivare:

David Fahlberg, Dalarnas Museum

Analys utförd:

Mars 2017

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 PISY, Dalarna, Axelson/Israels, 1362 - 2005.
Kungsberg PISY J-O Språng, 1441 - 2005.
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2

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, objektet kan inte vara äldre.
Denna analys avser ett trädprov taget vid arkeologisk undersökning utförd av Dalarnas Museum.
”Projekt 1633” timmerkista under köksgolv i Thunströmska handelshuset.
Cirka 40 cm lång bit av en halvstock från trädstam med 30 – 35 cm ursprunglig diameter.
Kärnveden väl bevarad, splinten något vittrad men intakt, möjlig att slipa och mäta upp.
Tillväxtmönstret var så jämt och okomplicerat att endast en komplett ringserie skapades.
Bestående av två delvis överlappande delar, (bilden sida 1). Ett fåtal ringar saknas vid
märgstrålen, uppskattningsvis ca 15 st. Gränsen mellan splint- & kärnved ligger vid ring 90-91.
Därför saknas sannolikt ett fåtal ringar av ytved, upp till 5 ringar. En 238 år lång överlappande
medelkurva kunde bildas och dateras med stor säkerhet. med yttersta årsring vid år 1754.
Timmerträdets uppskattade ålder blir då ca. 255 år, med plantstadiet omkr. år 1500.
Sannolikt avverkades trädstammen omkr. år 1756 (1759 ±5).
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
En ca 1 cm tjocka trissa kapades av provstocken. Tvärsnittet torkades före slipning i bandputs
och finpolering för hand.

Detalj från mätning i splintdelen .
Trots vittringen god mätkvalité. Korrelationskoefficient = 0,45 för de avbildade 70 åren.
Provets normaliserade kurva i korrelation till en grupp referenskurvor ger följande utslag:

De högsta värden i tabellen pekar på Dalarnas centrala och sydligare delar, vilket bekräftar valet
av referenser. Samma årtal 1754 föreslås. Även referens Kungsberg ger stöder för detta år.
Sammantaget blir korrelationen till referensernas medelkurva de värden som visas på
rödmarkerad rad. Ttest-värde = 7,0 kan betraktas som helt säker datering.

21

4
I grafen nedan visas korrelationstalen för samtliga år i intervallet 1400 – 2000.

Ett värde på TTest som är större än 6,0 anger att dateringen är säker.
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Bilaga 1

Mätdata i TSAP/Heidelbergformat.

HEADER:
Length=0
SiteId=P1633
Location=Thunströmska huset Falun, stock från timmerkista
SpeciesCode=PISY
Name=B Israes
YearsToPith=15
CDendro=8.1 TEST December 10 2015
LicencedTo=Bertil Israels, Svärdsjö
Comment=Två mätlinjer på tvärsnitt där den kortare valts för att
fånga ytligaste möjliga ring. Splintgräns ring 90. av ca 238 rinkar
inkl 15 antagna, som saknas in till märgstråle. Sannolikt saknas
få ytliga vittrade ringar. Uppskattningsvis < 11 st
HEADER:
KeyCode=PDA1633a2
Length=224
DateEnd=1739
Unit=1/100 mm
Written=2017-03-14 17:58:31
Comment=splintgränsen i ring 76 motsvarande år 1678
DATA:Tree
104 111 97 102 94 109 132 85 106 132
126 73 117 95 95 98 100 106 126 113
111 136 119 117 123 121 112 114 81 107
120 125 121 108 86 116 95 85 78 93
94 108 125 135 101 175 142 145 181 142
148 147 133 122 86 115 102 100 109 116
119 94 99 102 116 125 82 92 102 94
100 93 76 91 98 91 59 71 84 89
96 104 111 104 62 71 79 61 65 71
58 66 76 88 73 83 48 56 56 45
44 41 37 41 43 48 47 45 41 43
60 58 64 92 67 49 59 45 64 72
50 46 40 53 57 64 80 76 97 100
86 107 149 118 92 74 66 51 42 51
39 39 41 34 43 43 46 53 40 37
28 41 44 30 33 27 21 24 15 20
30 28 32 33 37 48 41 32 41 34
42 58 53 49 51 30 22 26 32 20
20 25 18 16 25 20 30 34 24 21
29 26 16 18 25 25 22 21 25 30
25 29 16 26 37 39 41 55 49 72
46 49 54 50 44 56 67 60 64 60
44 47 43 36 0 0 0 0 0 0
HEADER:
KeyCode=PDA1633a3
Length=95
DateEnd=1754
Unit=1/100 mm
Written=2017-03-14 19:37:55
DATA:Tree
54 50 44 40 33 32
26 26 21 19 13 15
28 32 33 33 29 30
49 33 29 32 35 24
28 22 28 29 19 19
25 23 21 23 25 28
51 39 45 57 59 82
41 43 56 55 64 65
36 40 49 48 55 52
40 27 32 33 29 0

27
23
51
21
28
28
58
53
46
0

32
21
43
22
22
30
59
56
48
0

34 25
24 25
48 47
23 21
19 16
22 28
50 56
52 46
53 54
0 0
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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

