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Inledning
Under sommaren 2017 utförde Falu Energi & Vatten schaktningsarbeten inför 
anläggandet av en ny väg inom fastigheten Syrafabriken 4, Falun (figur 1). 
Fastigheten ligger inom fornlämning Falun 109:1, gruvområde, och Falun 
110:1, bergshistorisk lämning, övrig (FMIS). Därmed beslutade Länsstyrelsen 
Dalarna om en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervak-
ning, dnr 431-14171-2016. Det som förväntades var eventuella lämningar efter 
Falu gruvas verksamheter. Det aktuella området har emellertid påverkats 
kraftigt av sentida verksamheter. Beställare var Falu Energi & Vatten AB.

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan över Falu stad med undersökningsområdet (UO) markerat med 
blått samt kallrostarna markerade med rött. Skala 1:10 000.
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Kunskapsläge
Området ligger väster om Hanröleden i ett stenigt skogsområde. I söder finns 
tydliga lämningar av kallrostar, Falun 53:1 och 110:1 (figur 1), och strax väster 
om dessa ligger Ingarvets industriområde. I området har ett antal utredningar 
och undersökningar genomförts, bland annat i samband med att värmeverket 
och bussgaraget anlades.

Under 1800-talet skedde flertal större förändringar för Falu gruvas verk-
samhet. En av de större förändringarna skedde 1862 då det bestämdes att 
enskilda bergsmäns hyttdrift skulle upphöra för att istället införa sambruk. 
Under 1862 förändrades även arbetsprocessen genom att Sambruksbolaget 
anlade en garugn och reningsverk i Falun. Genom att centralisera allt till Falun 
kunde bolaget på en och samma plats gå från malm till färdig produkt. En 
av de största anledningarna till att Sambruksbolaget valde att göra på detta 
sätt var att man ville ha en långsiktigt och hållbar lösning för verksamheten 
genom att modernisera och tillvarata gruvan biprodukter. Samma år köpte 
Sambruksbolaget också en syrafabrik. Förutom svavel ville bolaget även extra-
hera silver, kopparvitriol, rödfärg och svavelkis. Den kemiska produktionen 
producerade inga stora volymer, men trots det svarade den kemiska industrin 
för hälften av vinsten omkring, 1870. År 1881 i en svår ekonomisk kris fann 
bolaget en lösning att utvinna guld ur selen. Sambruksbolaget ombildades 

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan över Falu stad med de tidigare undersökningarna utmarkerade. 
Det aktuella undersökningsområdet (UO) markerat med blått och den större schaktgropen med svart. 
Skala 1:10 000.
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1888 till aktiebolaget Stora Kopparbergs Bergslags AB, allmänt kallat för 
Bergslaget. Biprodukterna kom att spela en allt större roll, och slutligen valde 
Bergslaget 1894 att helt sluta sälja metallisk koppar för att istället framställa 
kopparvitriol (Rydberg 1992:51-54). 

Tidigare undersökningar
Flera undersökningar har gjorts inom och omkring den aktuella fastigheten 
(figur 2). I början av 1990-talet gjordes en schaktningsövervakning över en 
1,5 km lång sträcka nordost om Falu gruva och öster om Värmeverket. Inga 
tydliga anläggningar framkom utan endast eventuella rester efter kallrostar 
från skilda tider (Sandberg 2010). Något år senare undersöktes även rösen 
och en vallomgärdad odlingsyta. En datering under ett av rösena visade att 
den som senast hade anlagts under 800-talet. En stengrund med tillhörande 
brandlager påträffades också vid undersökningen, och en tolkning som fram-
förts är att stengrunden härrör från en täktkarls- eller bergmansgård (Pagoldh 
1992 och 1993; DM arkiv projekt 536). 

En förundersökning gjordes 2005 vilket innefattade en kartering av ett 
område med odlingslämningar samt en sökschaktsgrävning. Sammanlagt kar-
terades trettiotre lämningar av varierande ålder, bland annat sex husgrunder, 
elva odlingsytor, tre stenmurar, två röjningsrösen, ett dike, tre färdvägar och 
två stenbrott. Totalt kunde tre övergripande brukningsperioder urskiljas. Hus-
grunder och tomter från 1900-talets början, den så kallade Västermalmsbebyg-
gelsen, åkerytor och husgrunder från slutet av 1600- början på 1700-talet samt 
kålgårdar med stenvallar från medeltiden (Sunding 2014). År 2009 gjordes en 
schaktningsövervakning som utgick från Västermalmsverket till Falu centrum. 
Stora delar av sträckningen grävdes i tidigare omschaktad mark varvid inga 
spår från stadens tidiga perioder kunde iakttas. I undersökningsområdets 
västra delar noterades spår från den gamla svavelsyrafabriken (Lindberg 2009). 

En schaktningsövervakning gjordes 2011 i samband med att ett dike skulle 
grävas. Inga äldre konstruktioner eller kulturlager kunde då konstateras 
(Sandberg 2011). I samband med geo- och miljöteknisk provtagning 2013 

Figur 3. Svavelsyrafabriken som den såg ut 1935. Foto: Albin Hedling, Dalarnas museums bildarkiv.
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genomfördes ytterligare en schaktningsövervakning. Inga kulturlager eller 
andra spår av mänsklig aktivitet iakttogs (Bennström 2013). År 2014 ge-
nomfördes en utredning i skogspartiet i nordväst. Totalt påträffades tio nya 
lämningar; två gränsmarkeringar, en grund efter en jordkula eller jordkällare, 
en vattentäkt, en stenmur och fem odlingslämningar (Bennström 2014). En 
arkeologisk undersökning genomfördes 2014 med anledning av nyss nämnda 
odlingslämningar och jordkulan. Ingen av de undersökta odlingsytorna tol-
kades vara äldre än 1700-talet, och har sannolikt varit kålgårdar. Jordkulan 
eller jordkällaren tolkades ha nyttjats som bostad under slutet av 1800-tal och 
inledningen av 1900-tal i dess äldsta skede (Wehlin 2016).

Syrafabriken
Falu Sambruksbolag ägde Holmhyttan vid Magasinsbron. Där anlade man 
även en mindre svavelsyrafabrik ”Kemiska Fabriken” som inledde en min-
dre svavelsyraproduktion 1858. År 1862 köptes anläggningarna av Bergsla-
get, men eftersom efterfrågan växte byggde man en större svavelsyrafabrik 
1872–73 vid det aktuella undersökningsområdet. Fabriken brann ned 1899 
och en stor mängd syra rann ner i marken. Fabriken byggdes dock upp igen 
på ursprunglig plats då de kvarvarande murarna var oskadade, men med 
moderniserad utrustning och eldrift. Fabriken brann ned ännu en gång 1920, 
men uppfördes strax på nytt (figur 3). Eftersom efterfrågan ökade för varje år 
utökades fabriken 1931 samt under 1940–1943 för att täcka andra världskrigets 
behov. Efter flertal moderniseringar och utbyggnader lades fabriken ned 1993 
för att slutligen rivas 1995 (Sundström 2002:18,19). 

Syfte
Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumen-
tera fornlämningen i samband med schaktning och markarbeten för del av 
den nya vägsträckningen. Skulle lämningar av synnerligen stort värde och/

Figur 4. Översikt över den urschaktade gropen. Foto från norr, Jimmy Axelsson Karlqvist.
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eller stor omfattning framkomma, skulle markarbetena avbrytas och en ny 
prövning göras av länsstyrelsen.

Metod
Schaktningen följdes delvis av en arkeolog. Schaktväggarna handrensades 
efter schaktet grävts för att därefter beskrivas, fotograferas samt mätas in 
digitalt. Anläggningarna handrensades, beskrevs, fotograferades och doku-
menterades med sektionsritning samt mättes in digitalt. 

Genomförande
Schaktningsarbetet vid Syrafabriken 4 hade påbörjats utan att någon arkeolog 
hade kontaktats. Vid en första tillsyn konstaterades att en cirka 33 meter lång, 
26 meter bred och minst 5 meter djup oregelbunden schaktgrop hade tagits 
upp i norra delen av undersökningsområdet (figur 4). Vid sidan av schakt-
gropen låg virke i form av stockar och plankor. I södra delen av schaktgropen 
noterades flertal stående stolpar och liggande stockar. I västra och norra delen 
av schaktgropen noterades endast omrörda lager, östra delen var vid tillfället 

Figur 5. Utdrag ur fastighetskartan med den urschaktade gropen samt schaktningsområdet efter 
besiktningen för den nya vägen markerat med svart. Begränsningen för undersökningsområdet markerat 
med blått. De gröna linjerna visar var de enklare beskrivningarna av lagerföljden gjordes. Punkterna 
visar höjdskillnaden från söder till norr efter schaktning. Skala 1:1500
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inte möjlig att besiktiga. Schaktningen övervakades därefter av en arkeolog. 
Schaktningen genomfördes med syfte att få till rätt lutning till den nya vägen. 
Man schaktade av från söder till norr med en kraftigare lutning i norr, med 
en höjdskillnad på cirka 1,5 meter (figur 5). Totalt samlades fem träprover in 
från två konstruktioner för dendrokronologisk analys. 

Resultat
En mindre del av södra schaktväggen i gropen grovrensades för hand, varav 
ytterligare stolpar och stockar framkom. Dessa schaktades sedan fram med 
maskin och totalt kunde två konstruktioner dokumenteras, vilka redovisas 
under avsnittet Anläggningar. En enklare beskrivning av lagerföljden doku-
menterades (figur 6). 

1. Grått gruslager, 0,2 meter tjockt.

2. Beigt/gult omrört lager, med slagg, sten och grus, 0,4 meter tjockt.

3. Raseringslager med sten, grus, sand, tegel, med inslag av material 
från kisbränder, 1,4 meter tjockt.

4. Stenar ca 0,7x0,4-0,2-0,5 meter stora, stolpar, stockar, rödgrå färgad 
silt, kol, ca 1 meter tjockt. Mycket otydlig kontaktyta eventuellt till-
hör stenarna lager 3.

5. Gråbeige lera, 0,2–0,3 meter tjockt (naturlig).

Schaktgropens östra sida dokumenterades separat. Den bestod av omrörda 
och recent påförda lager med ett eventuellt marklager ovan den naturliga 
silten bestående av brun grovkornig sand och grus.

Schaktning och markarbeten för den nya vägsträckningen påbörjades sedan 
i undersökningsområdet södra del. Vid schaktningen framkom löst liggande 

Figur 6. Översikt över den mindre delen av södra schaktväggen som grovrensades för hand. En enklare 
beskrivning av lagerföljden dokumenterades och på bilden syns de stolpar och stockar som syntes vid 
besiktningen. Foto från norr, Jimmy A Karlqvist.
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rektangulära och runda stolpar vilka var 0,3–0,35 meter långa och 0,15–0,2 
meter i diameter samt plankor, vilka var 0,05–0,06 meter tjocka. Inom vissa 
områden framkom koncentrationer med stora mängder korroderade metall-
föremål. Dessa tolkades vara recenta och omhändertogs därför inte. I nord-
västra delen av undersökningsområdet framkom flertalet stockar. De tolkades 
höra till den järnväg som gick fram till syrafabriken. I övrigt bestod lagren 
av antingen omrörda lager eller recenta påförda lager. Eventuellt fanns ett 
fragmenterat marklager bestående av brun grovkornig sand och grus bevarat 

ovan den naturliga marken, 
troligtvis recent. Inga äldre 
lämningar påträffades. 

Lagerföljden i den västra 
schaktväggen dokumente-
rades med en schematisk 
sektionsritning (figur 7). 

Anläggningar 
De två anläggningarna som 
framkom påträffades i söd-
ra delen av schaktgropen 
och bestod av en träskodd 
ränna A1, samt byggnad/
brygga/bro A2 (figur 8). 
Anläggning A1 bägge si-
dorna frilades till en längd 
av cirka 15 meter, därefter 
schaktades endast den väs-
tra sidan fram för att få dess 
utsträckning. Efter cirka 60 
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Figur 7. Schematisk sektion över lagerföljden i västra schaktväggen, 
lagerbeskrivning 2. Skala 1:40

Figur 8. Utdrag ur fastighetskartan 
med anläggning A1 och A2, ränna 
respektine bro? Begränsningen för 
undersökningsområdet markerat 
med blått, schaktet och den tidigare 
urschaktade gropen är markerat 
med svart. Den röda linjen visar var 
sektionsritningen figur 9 är gjord. 
Skala 1:500

1. Vegetationsskikt, 0,05 meter tjockt.
2. Grått grus, 0,1 meter tjockt.
3. Rödlila kisbränt material? 0,15 meter tjockt.
4. Svavelgult slagglager, 0,6 meter tjockt.
5. Större stenar med inslag av grovkornig sand, grus och 

slagg 0,8–1 meter tjockt.
6. Brun grovkornig sand och grus, 0,05 meter tjockt.
7. Beige lera (naturlig).
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meter vek rännan av mot öst in under den dåvarande vägen, beslut togs då 
att inte fortsätta schaktningen.

Anläggning A1 var en träskodd nedgrävd ränna, vilken var ca 60 meter 
lång i nord-sydlig riktning. Rännan var 0,9 meter bred samt 1,1 meter djup 
(figur 9). Rännan bestod av stående rektangulära stolpar 0,06x0,15 meter vilka 
stack upp mellan 0,1–0,3 meter. På utsidan av stolparna fanns grova plankor 
liggandes på högkant 0,1x0,2–0,3 meter stora, lagda i 2–3 skift. Dessa var mel-
lan 3–6 meter långa (figur 10).

Anläggning A2 var belägen strax väst om A1 och bestod en ca 4x3 meter 
stor träkonstruktion liggandes i nordvästlig-sydostlig riktning. Konstruktio-
nen bestod underst av två liggande grova stockar 3,9 meter långa, med en 
diameter på 0,25–0,3 meter. Ovan dessa låg först längsgående därefter flertal 
avbrutna tvärgående plankor. Ovan plankorna låg ett svavelgult slagglager ca 
1 meter tjockt (figur 11). Eventuellt är det rester efter en mindre bro, byggnad 
eller brygga.
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Figur 9. Sektionsritning över anläggning 
A1. Skala 1:40

Figur 10. Översikt över anläggning A1, träskodd ränna. Foto från norr, Greger Bennström.

1 Omrört raseringsmaterial bestående av beige 
lera, tegelbrockor, svavelgul slagg, material 
från kisbränder, träflis, slaggblock och stenar, 
ca 0,9 meter tjockt.

2 Svartbrun torvigt material på västra sidan som 
övergår till brun lera i öst. I västra delen rester 
av en planka ev. botten. Viss infiltration från 
överliggande lager, 0,05 meter tjockt. 

3 Varvigt lager med lera och torv, 0,1–0,15 meter 
tjockt.

4 Grå lera med inslag av grus, omrört, 0,05–0,2 
meter tjockt.

5 Infiltrationshorisont med gråbeige fuktig lera, 
0,01–0,02 meter tjockt.

6 Gråvit lera, (naturlig), 0,4–0,6 meter tjockt.
7 Rostbrunt till svavelgult slagglager, 0,3–0,4 

meter tjockt.
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Datering
Från undersökningen 
skickades fem prover för 
dendrokronologisk date-
ring, proverna togs från 
både anläggning A1 och 
A2. Från anläggning A1 
togs tre plankor, två styck-
en från den västra profilen, 
samt en planka från botten 
strax sydost om profilen. 
Från anläggning A2 togs 
de två undre stockarna. 

Dendrokronologisk analys
För den dendrokronolo-
giska analysen svarade 
Hans Linderson, Nationel-
la laboratoriet för Vedana-
tomi och Dendrokronologi, 
Lunds universitet. Alla 
proverna gick att datera 
och gav dateringar till främst slutet av 1800-talet. Anläggningen A1 fick ett 
dateringsspann på 1843–1895, med en trolig avverkning 1865/1866. Anlägg-
ningen A2 fick ett dateringsspann på 1892–1902, med en trolig avverkning 
vinterhalvåret 1895/1896 (bilaga 1).

Slutsatser och utvärdering
Kartmaterialet från slutet av 1700- och 1800-talet visar att både byggnader 
och odlingar funnits i området. Inga spår av dessa framkom, sannolikt har 
anläggandet av syrafabriken utplånat spåren efter dessa. Dateringen av de två 
konstruktionerna som framkom visade att timret till anläggning A1 troligen 
avverkades 1865/1866, och år 1895/1896 för anläggningen A2. Analyserna 
stämmer inte tidsmässigt med anläggandet av den äldsta syrafabriken. Utifrån 
kartmaterial från 1800-talet (figur 12) syns en trolig vattenränna i området. 
Cirka 500 meter norr om undersökningsområdet har ett flertal industrier fun-
nits, kopparvitriolverk, ättiksfabrik samt Storas centrallaboratorium. Troligtvis 
har man lett vattnet från Ingarvsdammen genom det nu aktuella området med 
vattenrännan (A1) för att förse den kemiska industrin med vatten. Eventuellt 
har den äldre svavelsyrafabriken också fått sitt vatten från vattenrännan. 

Ett flertal liknande vattenrännor har bl.a. påträffats vid en schaktningsö-
vervakning 1994 i samband med en dikesgrävning i Hanrö. Schaktet var cirka 
100 meter långt och 2–3 meter djupt och grävdes mellan Södra Mariegatan och 
Hanrövägen. I schaktets norra ände påträffades en vattenränna av trä på cirka 
en meters djup. Vattenrännan var uppförd av grovt plank i sektioner och låg 
i nordnordostlig-sydsydvästlig riktning. Vattenrännans storlek var ungefär 
1,2 meter hög och 0,9 meter bred. Plankorna vilade löst på varandra, med 
stående plankor på sidorna. I schaktets nordliga ände var rännan förbunden 
med en timrad vertikal dagöppning, likt en brunn (Sandberg 1997:6). Vid 

Figur 11.  Översikt över anläggning A2. Foto från söder, Jimmy 
A Karlqvist.
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schaktningsövervakningen 2009 framkom en träkonstruktion på 1,6 meters 
djup mellan Nybrogatan och Östra Hamngatan. Konstruktionen låg i sydsyd-
ostlig riktning ner mot Faluån. Konstruktionen tolkades vara en vattenränna 
som fortsatte ut i ån åt sydost. Dessa konstruktion tolkades också förse någon 
industri med vatten för sin verksamhet (Lindberg 2009). 

Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser för det 
aktuella arbetsföretaget. Eventuella framtida markarbeten i området rekom-
menderas inte heller då marken är hälsovådligt. 

Sammanfattning
Med anledning av anläggandet en ny väg inom fastigheten Syrafabriken 4 
i Falun, utförde Dalarnas museum en arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning 2017. Undersökningsområdet var ca 200 meter långt 
och 40 meter brett. Schaktningen skedde från söder till norr med en kraftigare 
lutning i norr med en höjdskillnad på cirka 1,5 meter. Schaktet skar genom 
flertalet omrörda och recenta lager. Övervakningen resulterade i att två an-
läggningar påträffades i norra delen. Anläggningarna daterades till slutet av 
1800-talet och anläggning A1 tolkades vara del av en längre vattenränna som 

Figur 12. Karta från slutet av 1800-talet rektifierad mot dagens fastighetskarta (Stora Ensos arkiv). 
Anläggning A1 markerat med ljusbrunt, och den troliga vattenrännan med ljusblått.  Den oregelbundna 
figuren strax söder om A1 representerar en göl. Skala 1:5000
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legat i nord-sydlig riktning och har troligen försett den kemiska industrin 
med vatten. Anläggningen A2 kan ha varit rester från en brygga, bro eller 
byggnad. Inga fynd tillvaratogs.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer: 431-14171-2017
Socken: Falu stad
Fornlämning, raä nr: 109:1, 110:1
Fastighet: Syrafabriken 4
Koordinater, Centralt: N: 6719125
(SWEREF99 TM) E: 533728
Höjd (RH 2000): 123,84–126,82
Inmätning: RTK-GPS
Dendrokronologisk analys: Hans Lindersson, Lunds Universitet
Utförandetid: 24 maj-26 september 2017
Total yta, kvadratmeter: 1670 
Schaktlängd: 200 meter
DM projektnummer: 1647
DM diarienummer: 93/17
DM fotoaccesion: 2017/30
DM fyndaccesion: Inga fynd tillvaratagna
Arkeologisk personal: Jimmy A Karlqvist
  Greger Bennström
  David Fahlberg
Projektledare: Jimmy A Karlqvist
Projektansvarig: Jimmy A Karlqvist

Dokumentationsmaterialet bestående av 2 sektionsritningar, 16 foton, 
shape-filer och anteckningar förvaras på Dalarnas museum.
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Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2018:04 

Anton Hansson & Hans Linderson 
DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV ARKEOLOGISKA FYND VID 

SYRAFABRIKEN 4, FALUN  
Uppdragsgivare: Jimmy Axelsson, Dalarnas museum, 0766 32 98 43, 023-666 55 23, Box 22, 
791 21 Falun 
Område: Dalarna- Falun  Prov nr: 83331-83335  Antal Sågprov: 5 
Dendrokronologiskt objekt: Vattenränna (83331-83333), Byggnad/brygga (83334-83335)     
 
Resultat: 
 Dendro 
nr: 

Prov 
Nr : 
 

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) 

Kommentarer 
En mer vågad 
precisering av fäll-
år  

83331 Planka 1 Tall 256 Sp=70, ej W 1865 1865-1895 V 1865/66 
83332 Planka 2 Tall 236 Sp=((40))?,ej W 1790 1850-1890 ((1810-1850))* 
83333 Planka 3 Tall 268 Sp=80, ej W 1843 1843-1863 - 
83334 Norra stock Tall 92 Sp=50, Nära W 1892 1892-1902 1892-1896 
83335 Södra stock Tall 96 Sp=65, Nära W 1895 V 1895/96 - 

Resultatuppgifter inom parentes är osäkra uppgifter. *Prov 83332 har osäker splint som möjligen 
kan innehålla 40 årsringar om detta är riktigt blir dateringen av fällningstiden 40 år tidigare. Mest 
troligt är att virket är avverkat år 1850-1890. 

 
Kommentarer till ovanstående resultattabell 
 
Om planken till vattenrännan är avverkade vid en gemensam byggnadstid så har denna inträffat 
1866 (efter juli 1865) eller något år senare. Att en planka får en datering som innebär en 
avverkning två år tidigare kan förklaras med en normal lagring. En annan orsak är att 
splintstatistiken täcker endast i storleksordningen 95 procent av virket. Enstaka extremer 
förekommer. Proveniensen är relativ lokal. Trädens groddår dateras till 1500-tal. 

Om virket från byggnaden/bryggan är avverkade samma säsong så har detta skett vinterhalvåret 
1895/96. Virket är rimligen flottat på Västerdalälven från Malung-Lima-området. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
 Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet 
 

  

LUND UNIVERSITY 
 
DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY 
KVARTÄRGEOLOGISKA AVDELNINGEN 
HANS LINDERSON 

Bilaga 1 Dendroanalys
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Beskrivning av tabellen ovan 
”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet för varje prov hanterade på laboratoriet. 
”Antal år”, årsringar som är analyserade i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta 
årsringsbredden, då har årsringarna räknats, vilket har markerats med ”+n”. 
I samma kolumn förekommer någon gång noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör från 
engelskans early wood (vårved) och late wood (sommarved) och beskriver graden av den 
yngsta/sista årsringens utveckling. Detta indikerar att virket är avverkat på sommaren. 
”splint, vankant, bark” indikerar hur många årsringar som saknas i provet. Förutsatt att provet går 
att datera och man har vankant eller bark i provet så får man en årsexakt datering (extrema undantag 
finns). ”nära vankant” uppges när det finns indikationer om detta, till exempel i fältanteckningar 
eller om en sågskiva följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om vankant (den rundade avslutningen 
av virket där barken har försvunnit) saknas och splinten syns kan man beräkna fällningsåret med 
hjälp av splintstatistiken för olika trädslag och förhållanden. Vanligtvis används 17±7 år på ek och 
en mer varierad bild på tall med en maximal variation på ± 20 år. Saknas splinten (”ej sp”) anges en 
så kallad ”efterdatering” (terminus post quem). Virket får då en äldsta möjliga datering. Teoretiskt 
kan virket vara hur ungt som helst men mer troligt handlar det om upptill några tiotal år senare 
avverkning än angivna efterdatering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten. Anges sp=0 menas 
splinten observeras utanför ytterst/yngsta årsring men årsringen är inte inmätt eftersom den inte är 
komplett. 
”Datering av yttersta årsring i provet”, är alltid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan 
korsdateras med en daterad dendrokronologisk serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast vid 
ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sverige är ek och 
tall bäst), för få prover från den undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc. 
”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning utifrån dateringen av den yttersta årsringen i provet 
och hur många årsringar som beräknas saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker mer än 95 
procent av proverna. Finns barken eller vankanten kvar på provet ges dateringen påföljande 
vinterhalvår om inga andra noteringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets viloperiod så att ingen 
årsringsbildning sker i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i augusti och pågår till maj söder 
om Norrlandsgränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets viloperiod blir succesivt längre mot fjällens 
trädgräns.  
 
Analyskostnad: 
Objektskostnad            4000:- 
Provkostnad dendro (5 * 900.-)      4500:- 
 
Belopp att betala (exklusive moms):   8500:- 
 
Faktura framställs senare av Lunds Universitet. 
Mätresultaten kommer att bevaras på laboratoriet och utnyttjas i universitetets forskning. 
Proverna kommer att ingå i RAÄ´s arkiv och förvaltas av laboratoriet 
Med hälsning och önskan om fortsatt samarbete 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Hans Linderson, Laboratorieföreståndare 
Lunds Universitet 
Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Sölvegatan 12, 223 62 Lund 
E-post: Hans.Linderson@geol.lu.se 
Tel: 046-2227891  
Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891,  Fax +46-46-2224830  e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se  
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Postadress
Box 22, 791 21 Falun
Besöksadress
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Tel 023-666 55 00
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