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Abstract 

This report is the first presentation of the project 'Falun above from Falun under' and comprises 
two reports on ongoing work within the project and two individual articles on dating wood from 
older parts of the mine and buildings. The main aims of the project were to reconstruct the 
landscape surrounding Falu Copper mine before mining activity started and to determine how 
increasing activity in the area affected the environment, and whether this could be measured as a 
indicator of increasing human impact in the area. 
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Förord 

Föreliggande arbetsrapport är redovisning av pågående arbete inom forskningsprojektet ”Falun ovan från 
Falun under”, ett projekt inom ramen för forskningsområdet Världsarvets världar vid Högskolan Dalarna. 
Projektet, som numera även är knutet till Uppsala universitet, är ett samarbetsprojekt med Stiftelsen Stora 
Kopparberg och Gruvmuseet. Projektet har varit under uppbyggnad sedan 2003 och finansieras i ett första 
steg 2009-2010 av KK-stiftelsen. 

Grunden i detta miljöhistoriska och geoarkeologiska projekt är den tidigaste historien och 
den växande miljöpåverkan runt Falu gruva som följde i spåret av människors inverkan på miljön. En 
viktig bakgrund till projektet är just att området är mycket välundersökt på många olika områden, vilket 
skapar en solid kunskapsbakgrund för vidareutveckling.  

Men dessa tidigare undersökningar och studier är ofta isolerade ifrån varandra och ett mål 
med projektet är att sammanfoga mycket av denna kunskap tillsammans med nya studier för att skapa en 
mer samlad bild av hur miljön påverkats och förändrats under det snabbt ökande tryck som 
gruvverksamheten inneburit. Modellen för projektet har framför allt formats från två tidigare exempel. Det 
ena utgår ifrån publikationen ” Falu gruvas ålder – i geologisk och arkeologisk belysning” (Lundqvist & 
Nordahl, 1963), som ger en tvärvetenskaplig syn på denna komplexa plats utifrån de två vetenskapliga 
disciplinerna Geologi och Arkeologi. Det andra är det engelska projektet ”Great Yarmouth Archaeological 
map project” där man förutsättningslöst dokumenterat och kartlagt den medeltida staden Great Yarmouth 
i Norfolk på Englands västkust vilken förstördes svårt under 2:a världskriget. 

Med dessa tidigare projekt som modell är ambitionen i projektet att utnyttja olika typer av 
befintlig kunskap och även samla in nya data. Det innebär i detta fall att så mycket som möjligt av 
användbar information som tidigare publicerats ska utnyttjas: arkeologiska och historiska källor, 
geotekniska rapporter, miljöundersökningar, paleoekologiska projekt, geologiska kartläggning m.m. Till 
detta kommer nya undersökningar med olika typer av fältarbete och metoder. 

Dessa nya eller förnyade projekt ligger som parallella delprojekt inom huvudprojektet 
”Falun ovan från Falun under”, för att ge delprojekten möjlighet att arbeta i den takt som fungerar för 
respektive metodik. Det är bl.a. en mer detaljerad kartläggning av mark och landskap, nya sedimentologiska 
studier genom provtagningar i sjöar och torvmark runt Falu gruva och dendrokronologiska studier av trä i 
gruvan och i byggnader. Dessa har på allvar startats upp under 2010. 

I arbetsrapporten som presenteras här återfinns dels en artikel kring projektet ”Falun ovan 
från Falun under” och en projektrapport som utgetts som resultat av ett GIS-projekt (inom ramen för en 
GIS-kurs), samt en artikel om undersökningar av timmer i Falu gruva och en förstudie till 
dendrokronologiska undersökningar av timmer i och runt Falu gruva. 
 
Falun den 4 maj 2010 
Magnus Hellqvist 
 
Not. Jag vill framför ett stort tack till bidragsgivaren KK-stiftelsen som gjort det möjligt att utveckla 
projektet, Stiftelsen Stora Kopparberg och Gruvmuseet som tillhandahållit arbetsmaterial, lokaler m.m. och 
personal vid dessa två verksamheter som är ett stort stöd i projektarbetet. Jag vill även framföra min 
tacksamhet till personer som är samarbetspartners och involverade personer i olika grad; Daniels Sven 
Olsson, Bertil Israels och de studenter vid Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet, som 
arbetar med delar i projektet eller som deltagit som hjälp i fältarbete. 
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Falu gruvas äldsta historia genom geoarkeologiska och 
miljöhistoriska studier 

Magnus Hellqvist 

1. Inledning 

 
Platsen runt Falun och Falu gruva har stått och står än idag i fokus i många projekt. Det är främst 
olika arkeologiska utgrävningar och historiska studier som har fokuserat på platsen (e.g. Lindroth, 
1955; Lögdqvist, 2005; Willim m.fl. 2005), medans det har det varit betydligt färre 
naturvetenskapliga eller rent geologiska projekt, trots platsens starka koppling till dessa områden. 
De vanligaste projekten i denna kategori är främst i samband med geologisk kartläggning (e.g. 
Kulling & Hjelmqvist, 1948; Ising, 2008), paleoekologiska och geoarkeologiska undersökningar, 
geotekniska utredningar och studier kring miljöproblem (Lindeström 2003). 

Mycket av den historiska forskningen handlar om 1600- och 1700-talet, gruvans 
verksamhet, bebyggelseutveckling och framväxten av staden Falun, samt hela den infrastruktur 
med verksamheter som finns runt gruvan. En annan fråga som rönt intresse är åldern på gruvan 
och att fastslå tiden för starten av brytningsverksamheten. Gruvverksamhet utgör en av de mest 
miljöpåverkande verksamheterna människor håller på med och än idag hanterar vi miljöproblem 
kopplade till tidigare verksamheter i bl.a. Bergslagen. 

Falun är i sammanhanget ett mycket bra studieobjekt för tvärvetenskapliga studier. 
Området var ett ostört naturområde innan brytningen började och det finns lite i trakten som drar 
uppmärksamheten till sig när det gäller andra naturresurser. Redan Gösta Lundqvist (1963, s. 9) 
försökte uttrycka detta i tydliga ordalag: 
 
”Den som gått i Falutraktens skogar och tänkt sig in i hur dessa marker tedde sig före skogsskötseln, bebyggelsen 
etc. inser nog lätt, att i dessa illmarker gick ingen för nöjes skull.” 
 
En fråga är dock hur man ska definiera början på en sådan omfattande brytningsverksamhet som 
Falu gruva. Det vi ser spåren av idag är ju lämningarna efter gruvverksamheten när den varit som 
mest omfattande och fram till idag. Någonstans har det dock börjat, men denna början bör under 
lång tid ha varit i en sådan liten skala att det knappast kan betecknas som gruvverksamhet. 

Att åldersbestämma gruvverksamheten är naturligtvis inte den enda intressanta 
frågeställningen i sammanhanget, men blir lätt en dominerande faktor när man undersöker 
områdets tidigaste historia. Starten på gruvverksamheten reser flera frågor som när och hur 
upptäckten skedde och vad man utnyttjade från början. De två senare frågorna är egentligen något 
som i första hand måste kopplas till den miljö som fanns på platsen innan någon som helst 
brytning kom igång. 

En viktig nyckel i detta är att det från början låg en myr på platsen, d.v.s. en 
torvmark i form av ett kärr. Topografin i området innebar att myrmarken hade en lutning mot 
VSV och därigenom kom avvattningen av myren att ske åt det hållet. Troliga orsaker till att man 
var i området och gjorde sitt fynd kan vara slumpmässigt i samband med skogsbete eller att man 
aktivt letade efter myr- eller sjömalm. 
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2. Undersökningsområdet 

 
Myren som legat vid Falu gruva är av stor betydelse för diskussionen och Lindroth (1955) 
beskriver själv att det är viktigt att försöka förstå hur det såg ut på platsen innan starten på 
bergshanteringen och gruvans tidigaste historia. Han försökte rekonstruera torvmarkens 
utbredning utifrån egna undersökningar, ett opublicerat material från av P.A. Jonsson (1932) och 
Gösta Lundqvists (publicerade 1963). Enligt hans rekonstruktion utbredde sig myren mot öster 
sett från Stora stöten och gick som en gip västerut in mellan upphöjda partier med berget i dagen. 
Det beskrivs fortfarande under 1600-talet hur området österut från Creutz schakt var vattensjukt 
och här låg det kvar partier av myren vilket ställde till problem för arbetet i vissa gruvor och för 
planer för att anlägga gruvspel på platsen (Lindroth, 1955). 

Om man förflyttar sig västerut så förändras topografin väsentligt och höjer sig över 
omgivningen. Här kommer också berget mera i dagen och blottar bergarterna. Tolkningen är att 
den västligaste delen av malmfältet och kisstockarna har varit synliga på markytan och därmed 
avslöjat sin förekomst i markytan, bl.a. genom att det bildats rödaktig järnockra (”rödjord”). 
Logiskt sett borde den första bergshanteringen ha skett i detta västra parti, eftersom det är svårt 
eller omöjligt att komma åt det i de områden som ligger under myren. I dessa områden återfinns 
också mycket av områdets äldsta bebyggelselämningar. 
 

3. Bestämning av gruvans ålder 

 
Frågan kring dateringen av starten på gruvverksamheten har prövats genom många olika 
angreppsvägar och metoder, som skriftliga källor och olika naturvetenskapliga metoder. Vad som 
är helt klart är att Falu gruva omnämns i skriftliga källor för första gången år 1288 e.Kr., då kallad 
Tiskasjöberg. Lindroth (1955) beskriver den livliga debatt som förekom under 1900-talets första 
hälft utifrån dessa källor. 

Thunberg (1922) och Söderberg (1932) står länge fast och hävdar de skriftliga 
källornas betydelse för att säga något om starten på bergsbruket i Falun och då hamnar åldern på 
denna start runt 1200-talets slut. Men Sundholm (e.g. 1933-34) förde fram en annan uppfattning 
som gick ut på att bergsbruket måste ha börjat långt tidigare än de skriftliga källorna och att dessa 
mer visar på en tid då konungar och stormän börjar visa intresse för den växande verksamheten. 
Men med tiden skulle andra typer av studier och metoder peka mot en betydligt äldre datering än 
vad ens Sundholm föreställde sig. 

En ny infallsvinkel på diskussionen presenterades av Lundqvist (1963), som 
utnyttjade den tidigare myren på platsen. Genom pollenanalys av det översta lagret från myren på 
4-5 merters djup under markytan och dess kontakt mot dåvarande aktivitetsytan så flyttade han 
tillbaka bergsbruket till 1000-talet. Ett senare försök till datering genom sedimentologiska studier 
presenteras av Qvarfort (1984) som kom fram till en mycket tidig ålder starten av brytningen. 
Studien baseras på undersökningar av metallhalterna i sediment från borrningar i den mycket 
förorenade lilla sjön Tisken i Falun. På ca 2 meters djup i de borrade sedimenten så ökar 
metallhalterna markant vilket sätts i direkt samband med en ökad verksamhet i området och nivån 
för denna ökning daterades till ca 700 e.Kr. 

Tanken på att spåra att koppar har brutits tidigt och i någon typ av industriell eller 
förindustriell produktion, genom bl.a. analyser av tidiga kopparföremål presenteras av Forshell 
(1992). Hon analyserade ett fynd av en koppartacka, där både storlek, form och kopparhalt låg till 
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grund för en slutsats om tidig avancerad kopparproduktion. Den datering som framkom i 
undersökningen, baserad på en 14C-datering, gör gällande att tackan är från tiden runt 1200 e.Kr. 
Men åldern för verksamheten runt gruvan tolkades som äldre än så, vilken borde ha startat några 
århundraden innan, eftersom det tar tid att nå fram till den teknik som koppartackan 
representerar. 

De dateringar som går längst tillbaka är baserad helt och hållet på studier av 
sediment, pollenanalys och 14C-dateringar. Proverna kommer även då från resterna efter myren 
vid gruvan. I Eriksson och Qvarfort (1996) presenteras en datering till 479-667 e.Kr. gjord på 
prover från träkol som anses häröra från tillmakningseldar och vilka plockats ut från sedimenten. 
Pollendiagrammet från samma undersökning visar ingen stor förändring i vegetationen på samma 
nivå, vilket talar för en påverkan i liten omfattning, men i nivån efter hittas pollen från de fyra 
sädesslagen som visar på en uppgång i odlingen. 

Närliggande dateringar för en ökad aktivitet i området kommer via en 
pollenundersökning i samband med en arkeologisk utgrävning i Nedre Gruvriset ca 3 km SV om 
Falu gruva (Grälls & Ramström, 1998). En ökning av mängden träkolsstoft i luften tolkas som 
resultatet av tillmakningseldar runt Falu gruva med en datering till runt 770-960 e.Kr. Vid den 
arkeologiska förundersökningen (Sandberg & Carlsson, 1995) så 14C-dateras även en intensifiering 
i odlingen till tiden runt 1200 e.Kr. Men i den pollenundersökning som sedan gjordes i samband 
med slutundersökningen (Eriksson, 1998) kunde även denna ökning och start i odlingsaktiviteten 
förskjutas bakåt i tiden genom pollenresultat kombinerat med 14C-datering till tiden före 1050-
1290 e.Kr. 

Man bör ha en kritisk hållning till alla typer av försök till datering på starten av en 
verksamhet som denna. Det som dock är positivt i fallet med Falu gruva är att så många tidigare 
visat platsen sitt intresse och har försökt fastslå en bra datering för starten och det är genom en 
sammantagen bild av många metoder som man kommer närmast sanningen. En fråga som dock 
fortfarande blir obesvarad i sammanhanget är vad som hände under tiden från upptäckten tills 
verksamheten växte i omfattning. 
 

4. Förnyade undersökningar 

 
Den tidigaste historien och den växande miljöpåverkan runt Falu gruva är grunden i det 
miljöarkeologiska och geoarkeologiska projektet ”Falun ovan från Falun under”. Projektet har fått 
sin första finansiering 2009-2010 med medel från KK-stiftelsen och är ett samarbetsprojekt med 
Stiftelsen Stora Kopparberg placerat vid forskningsmiljön Världsarvets världar på Högskolan 
Dalarna och vid Institutionen för Geovetenskaper vid Uppsala universitet. 

En viktig bakgrund till projektet är just att området är mycket välundersökt på 
många olika områden, vilket skapar en solid kunskapsbakgrund i området. Men dessa tidigare 
undersökningar och studier är ofta isolerade ifrån varandra och ett mål med projektet är att 
sammanfoga mycket av denna kunskap tillsammans med nya studier för att skapa en mer samlad 
bild av hur miljön påverkats och förändrats under det snabbt ökande tryck som 
gruvverksamheten inneburit. Modellen för projektet har framför allt formats från två tidigare 
exempel. Det ena utgår ifrån publikationen ” Falu gruvas ålder – i geologisk och arkeologisk 
belysning” (Lundqvist & Nordahl, 1963), som ger en tvärvetenskaplig syn på denna komplexa 
plats utifrån två discipliner. Det andra är det engelska projektet ”Great Yarmouth Archaeological 
map project” där man förutsättningslöst dokumenterat och kartlagt den medeltida staden Great 
Yarmouth i Norfolk på Englands västkust vilken förstördes svårt under 2:a världskriget. 
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Med dessa tidigare projekt som modell är ambitionen i projektet att utnyttja olika 
typer av befintlig kunskap och även samla in nya data. Det innebär i detta fall att all användbar typ 
av information ska utnyttjas: arkeologiska och historiska källor, geotekniska rapporter, 
miljöundersökningar, paleoekologiska projekt, geologiska kartläggning m.m. Till detta kommer 
nya undersökningar med olika typer av fältarbete och metoder. Det är bl.a. en mer detaljerad 
kartläggning av mark och landskap, nya sedimentologiska studier genom provtagningar i sjöar och 
torvmark runt Falu gruva och dendrokronologiska studier av trä i gruvan och i byggnader. Dessa 
har på allvar startats upp under 2010. 
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Rekonstruktion av jordarter i bebyggda områden med hjälp 
av äldre geotekniska undersökningar och GIS 

Lisa Andersson och Magnus Hellqvist 
 

1. Inledning 

 
Kunskaper om jordarter och markens beskaffenhet är av stor vikt för många olika syften i 
samhället, t.ex. byggnationer och andra anläggningar, odling, kunskaper om naturresurser, 
grundvattenförhållanden och mycket mer. När man kommer till tätorter så kan det uppstå 
problem eftersom stora områden blivit bebyggda sedan lång tid tillbaka i samband med att 
samhället expanderat. Det här gör att det kan vara relativt svårt att rekonstruera hur markytan såg 
ut innan platsen bebyggdes, speciellt om man går tillbaka i tiden under 1900-talet. Men det kan 
fortfarande vara intressant och t.o.m. av stor vikt att kunna ta reda på markens uppbyggnad och 
jordarter från tiden innan den blev bebyggd, t.ex. om där ska göras nyanläggning och 
byggnationer, om det finns risk för miljöpåverkan eller genom ändrade grundvattenförhållanden. 

Idag görs ofta omfattande markundersökningar i samband med byggnationer för 
olika syften och nutida geologiska och geotekniska utredningar är ofta mycket noggrant utförda 
med moderna metoder och teknik och med en precision i geografisk lägesnoggrannhet. Går man 
däremot tillbaka i tiden kan geologiska utredningar saknas helt och om det finns geotekniska 
undersökningarna så kan dessa vara begränsade till den tidens kunskapsnivå och metoder. De kan 
ändå erbjuda mycket kvalitativ kunskap om markens uppbyggnad och jordarter från tiden innan 
en plats blev bebyggd. 

Om man idag ska göra en beskrivning av ett områdes jordartsförhållanden är det 
första steget att använda den information som finns i databasen hos SGU (Sveriges Geologiska 
Undersökning) i form av jordartskartor med tillhörande beskrivningar. Metodiken vid SGU:s 
jordartskartering har förändrats mycket och den metodik som användes vid den nya karteringen 
över Dalarna betecknas enligt SGU:s egen indelning som en lokal metod, metod A. Det är en 
metodik som utnyttjar tidigare undersökningar, flygbildstolkning och mycket fältkontroller och 
informationen redovisas i skala 1:50 000 vilket ger en lägesnoggrannhet på ca 50 meter (Ising, 
2008). Vid fältkontroller har SGU som standard ett jorddjup på 50 cm under markytan. 

Prioriterade områden i samband med karteringen av Dalarna är framför allt 
områdens längs Dalälven och även de tätorter som ligger längs älven. Även andra tätorter 
prioriteras generellt i karteringen i Dalarna liksom i övriga Sverige, eftersom detta kan utnyttjas 
som en del i underlaget för den fysiska planeringen för många kommuner. Kartläggningen av det 
område som är aktuellt i det projekt som presenteras här skedde under åren 2003-2005 (Ising, 
2008). 

I den tätortsnära kartläggningen så blir det naturligtvis i stort sett omöjligt att få en 
precision i kartläggningen när man kommer till bebyggda områden. Samhällets expansion har 
skett under lång tid och i olika perioder och att gå igenom all information som finns 
dokumenterat om underlaget i tätorternas bebyggda områden är både tids- och kostnadskrävande. 
Detta är en omöjlig uppgift utifrån tanken bakom SGU:s kartläggningsprojekt för jordarter och på 
jordartskartan markeras områden som är bebyggda och där det är svårt att kontrollera jordarter 
genom vanlig markkartering med tecken för ”fyllning” (’artificial fill’). 



 12 

Om man vill pröva tanken på att rekonstruera markyta och jordarter i ett område 
som idag är täkt av bebyggelse eller annan typ av anläggning så måste man ta till andra metoder. 
Teoretiskt är det naturligtvis möjligt att utföra nya borrningar i ett område, vilket är rimligt vid 
projektering för ny bebyggelse och anläggning. Men vill man upprätta en generell plan över ett 
områdes markuppbyggnad efter att det blivit bebyggt måste man utnyttja andra källor, som kartor, 
olika markundersökningar (geotekniska, hydrologiska, arkeologiska, väg- och vatten m.fl.), 
fotografier, privata dagböcker och anteckningar m.m. 

Det här projektet vill pröva möjligheten att utnyttja äldre geotekniska 
undersökningar som en förstudie till möjligheten av en rekonstruktion av jordarter i bebyggda 
områden. De uppgifter som kommer fram i de geotekniska rapporterna tolkas så de blir 
anpassade och jämförbara med SGU:s kartor och information och på det sättet öka på den 
geografiska utbredningen av jordarterna i förhållande till hur dessa presenterats i jordartskartan. 
 

2. Bakgrund och syfte 

 
Det här presenterade GIS-projektet är en del i huvudprojektet ”Falun ovan från Falun under” och 
inom ramen för huvudprojektet är flera delprojekt under uppbyggnad. Syftet med detta projekt är 
att utföra en förstudie över möjligheten att rekonstruera det ursprungliga landskapet och 
jordarterna runt Falu gruva i GIS utifrån uppgifter om markbeskaffenhet på platser och områden 
som idag är bebyggda. Om projektet visar sig vara framgångsrikt så får det stå som förebild för 
möjligheterna till fortsatt arbete med att bygga upp en detaljerad bild över området runt Falu 
gruva. 

Arbetsmaterial för detta är i det projekt som presenteras här huvudsakligen äldre 
geotekniska rapporter från ett område som ligger i direkt anslutning till gruvområdet och som kan 
återfinnas i stadsbyggnadskontorets arkiv. Grundidén är att ta fram geotekniska rapporter över 
området tillsammans med utförda arkeologiska undersökningar, miljöundersökningar, 
hydrogeologiska undersökningar o.s.v. Det gemensamma för dessa tidigare undersökningar är att 
de alla presenterar uppgifter om markens uppbyggnad, antropogena avsättningar och geologin för 
de undersökta områdena. Till detta bör även nämnas att det i anslutning till huvudprojektet utförs 
en detaljkartläggning av jordarter i området, men med en betydligt högre lägesnoggrannhet. 
 

3. Områdesbeskrivning 

 
Undersökningsområdet är en del av Falun i Dalarnas, vars historia och utmärkande drag framför 
allt har präglats av sulfidmalmsgruvan – kallad Falu koppargruva. Gruvverksamhetens äldsta 
historia har beräknats genom olika metoder och brytningsverksamheten tros ha startats för mer 
än 1300 år sedan. Gruvområdet och det som återstår av den verksamheten ligger centralt i den 
moderna staden och både detta och platser som kopplar till detta runt Falun ingår sedan 2001 i 
UNESCOS Världsarv Falu gruva. Platsen utmärks centralt framför allt av det stora ”hål” som är 
ett resultat av ett stort ras på midsommardagen 1687, kallat ”Stora stöten”. 

Det delområde som är aktuellt i denna undersökning och förstudie är en del av 
industriområdet Ingarvet i Falu stad, vilket ligger direkt norr om Falu gruva och ”Stora stöten”. 
Industriområdet är hårt exploaterat och bebyggt och avskärmas mot söder av gruvområdet, i öster 
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av slagghögar och bebyggelse, i väster av ett blötområde med lera och torv och i norr av bebyggda 
områden med morän. 

I denna undersökning har inte hela industriområdet Ingarvet undersökts, utan 
framför allt den södra delen som gränsar mot gruvområdet. Avgränsningen styrs av tillgången på 
geotekniska rapporter och av tidsbegränsningen i detta GIS-projekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Översiktskarta över delar av Falun med Falu gruva och stadsområdet Ingarvet centralt i 
kartan. 
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Figur 2. Utsnitt ur jordartskartan 13F Falun SO. (Databasavtal ickekommersiell forskning nr: SGU 30-
2286/2009). 

4. Metod och material 

 
Projektet baseras på resultat i geotekniska rapporter och digital kartinformation (Lantmäteriets 
fastighetskarta och SGU:s jordartskarta). Metodiken går ut på att sammanföra resultat från 
tidigare rapporter och den nutida digitala kartinformationen, för att på så sätt få fram en ny digital 
karta och geografisk information baserad på kunskap från de geotekniska rapporterna. Resultaten 
i de olika geotekniska rapporterna har placerats in geografiskt på de digitala kartorna, vilket dock 
baseras på en bedömning av den geografiska positionen av borruppgifter då rapporterna inte 
erbjuder exakta lägesbestämningar i något koordinatsystem. 
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 Den digitala kartinformationen har hämtats från två olika källor. Dels har den 
digitala fastighetskartan laddats ner från det digitala kartbiblioteket, dels har den digitala 
jordartskartan av ett valt utsnitt runt undersökningsområdet hämtats från SGU:s kartdatabas. All 
hämtad digital kartinformation är i SWEREF99. 
 De geotekniska rapporterna är utgivna på uppdrag av olika beställare inför 
nybyggnationer av fastigheter inom del av industriområdet Ingarvet, Falu stad. Alla uppdragen 
utom ett är utfört av Ingenjörsbyrån VIAK Aktiebolag (1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1974), den 
avvikande rapporten har utförts av ORRJE & CO Rådgivande ingenjörer och Arkitekter (1963). 
Rapporterna innehåller kort text med dels projektbeskrivning, geoteknisk översikt, 
grundförhållanden, grundläggning och eventuellt markplanering. Till den beskrivande texten hör 
även markprofiler med borrpunkter, en fastighets- och borrplansöversikt (i vissa fall med en 
tolkad jordartsutbredning) och i förekommande fall en karta med geografisk information 
tillsammans med fastigheter och höjdkurvor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Översiktskarta över det aktuella studieområdet, stadsområdet Ingarvet i Falun. 
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5. Felkällor och problem 

 
Det finns flera uppenbara felkällor i undersökningen, vilka dock inte bedöms äventyra säkerheten 
och kvalitén på de uppnådda resultaten. En av de mer uppenbara felkällorna är problemet att 
exakt geografiskt placera in de borrhål som redovisas i de geotekniska rapporterna på den digitala 
kartan. Det finns inga koordinatuppgifter och det finns en tidsskillnad på 30-40 år mellan när de 
geotekniska undersökningarna är utförda och den sammanställda moderna digitala 
fastighetskartan. Placeringen av borrhålen med information om olika jordarter är därför utförd 
genom optisk bedömning mellan geotekniska rapporter och den digitala kartan, vilket inte skapar 
en fullständigt exakt geografisk placering. 
 Ett annat problem med de geotekniska rapporterna har varit att ibland tolka 
redovisade resultat. Både kartinformation, placering av borrhål och vilka jordarter som hittats vid 
borrningarna är ofta mycket svårtolkad i dessa rapporter. Det gäller även den stratigrafiska 
beskrivningen. Även detta har ibland krävt en bedömning och viss generalisering av 
informationen. 
 Det finns också en skillnad i lägesnoggrannhet på jordartskartan som redovisas i 
skala 1:50 000, även om fältarbetet är utfört i motsvarande skala 1:10 000 och redovisningen av 
lantmäteriets fastighetskarta i skala 1:10 000. Dessutom finns det en generalisering i jordartskartan 
och minsta möjliga ytstorlek på kartan är 50 meter. Det är ett problematiskt faktum då detta 
projekt försöker återskapa ytor av jordarter som kan vara mindre än detta. Det är dock ett av 
undersökningens syften, att skapa en mer detaljrik karta från kända resultat på idag bebyggda 
områden. Problemet uppstår främst vid ett försök att direkt sammanfoga kartinformation med 
jordarter med så olika noggrannhet. 
 

6. Redovisning av resultat 

 
Resultatet av projektet är uppdelad i olika fem olika kartor. Dels redovisas fastighetskartan 
(Lantmäteriet) och det område runt Falu gruva som är av huvudsakligt intresse för 
forskningsprojektet (Fig. 1), dels redovisas ett i huvudsak motsvarande utsnitt av jordartskartan 
(SGU) (Fig,2). Båda dessa kartor ska illustrera området som är aktuellt i projektet och även hur 
jordarterna redovisas i den information som är tillgänglig via jordartskartan. 
 De övriga tre kartorna är detaljredovisningar av det aktuella Ingarvsområdet (Fig.3), 
en översikt över borrhålen i de geotekniska rapporterna (Fig. 4) och en motsvarande karta med 
jordartsuppgifter för de olika borrpunkterna (Fig. 5). I den sista kartan har jordarterna även 
avgränsats av gränser för att ge en uppfattning av jordarternas utbredning geografiskt i området. 
 
 
Figur 4 och 5 (följande två sidor). Borrhålspunkter från Geotekniska rapporter i 
Ingarvsområdet samt Sammanställning av borrhål och jordarter från Geotekniska rapporter. 
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7. Diskussion 

 
En central del i projektet undersökning är att se om man kan använda äldre undersökningar, i 
detta fall geotekniska undersökningar, för att rekonstruera hur markförhållandena sett ut på en 
plats som idag är övertäkt av byggnader och vägar. Redan initialt när man skulle bebygga området 
var man intresserad av typ av jordarter och jorddjup, eftersom dessa parametrar kring hur marken 
är uppbyggd vad gäller jordarter är av stor betydelse för planeringen av byggnadernas 
grundläggning, markens tjälfarlighet m.m. Men markstruktur och jordarter har också stor 
betydelse för t.ex. grundvatten och i ett område som Falun och runt Falu gruva, där det finns 
stora mängder slagg i marken, kan man lätt se ytterligare viktig kunskap genom att det sker läckage 
av tungmetaller i grundvattnet från detta avfall. 
 I undersökningen blev det uppenbart att det finns vissa brister i överförandet av 
redovisade resultat i de geotekniska undersökningarna till den digitala kartan. Bland annat är 
bristen på lägesexakt geografisk information kopplad till borrpunkter i den geotekniska 
redovisningen ett problem. Plottningen av borrpunkterna i kartan blir då något inexakt. Skulle det 
dock föreligga intresse att få exakt lägesposition för något syfte, så borde även den informationen 
vara möjlig att få fram i kommunens egna system av lägeskoordinater när det gäller byggnaders 
placering o.s.v. Även jorddjupsbestämning och klassificeringen av jordarter i de geotekniska 
undersökningarna ger ofta en relativt inexakt uppgift och för att konsekvent följa SGU:s metodik 
har jordartsbestämningen på en halvmeters jorddjup följts så långt som det varit möjligt att 
bedöma. Men sammantaget är ändå inte dessa brister så påtagliga att resultatet av den här typen av 
undersökning skulle vara oanvändbara eller ointressanta. 
 Skulle man vilja täcka ett större område kan en problematisk faktor vara att de 
geotekniska undersökningarna ofta täcker relativt små ytor. Det kan därför bli ett ganska 
tidskrävande arbete att få fram bra information av större områden. Det finns ofta luckor där det 
saknas tillgängliga undersökningar om man försöker arbeta med större områden, speciellt i 
småhusområden där det kanske aldrig utförts en geoteknisk undersökning. I ett sådant fall är det 
viktigt att arbeta med många olika typer av material, olika typer av tidigare undersökningar, 
publicerad digital kartinformation som jordartskartan och även eget fältarbete med kartläggning. 
 I den här undersökningen har vi arbetat med ett litet utvalt område i Falun och bara 
med geotekniska rapporter, vilket bl.a. beror på tillgänglig projekttid. Med ett större område kan 
man naturligtvis både plocka in fler källor och eget fältarbete, liksom utnyttja möjligheten att göra 
en mer utvecklad redovisning av jordarterna när det gäller ytor, färgval, symboler och 
överbeteckningar. 
 I undersökningens resultat är det dock uppenbart att syftet är uppfyllt och att idén 
med rekonstruktion av jordarter är möjligt. Resultaten visar inte bara på att varje borrpunkt kan ge 
hållbar detaljrik information i valt jorddjup, vilket skulle kunna utvecklas och varieras i GIS 
genom olika jorddjupskikt och med attribut kopplade till varje borrpunkt, utan även att detta kan 
utnyttjas för att skapa ytor av utbredning på jordarter i landskapet trots bebyggelse. 
 

8. Slutsats 

 
Undersökningen har på ett tydligt sätt visat att det är möjligt att med hjälp av äldre geotekniska 
undersökningar rekonstruera jordartsutbredningen i områden som idag är bebyggda och att det 
bästa sättet att utveckla detta är genom GIS applikationen. Resultatet öppnar upp för möjligheten 
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att utveckla detta med flera olika typer av tidigare undersökningar, att skapa ett mer flexibelt 
utnyttjande av GIS applikationen för detta syfte och att skapa standardiserade produkter med 
detta arbetssätt.  
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Falu gruva som tidsmaskin 

Daniels Sven Olsson 
 

1. Inledning 

 
Falu Gruva är sedan 2001 förklarad som världsarv av UNESCO på grund av sin enastående 
och unika industrihistoria, sin synnerligen märkliga och välbevarade kulturmiljö och sin 
särställning som ett av de internationellt sett mest betydelsefulla industriföretagen i Sverige. 
De senaste åren har ett stort antal naturvetenskapliga och arkeologiska undersökningar liksom 
en rad humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsprojekt utförts eller inletts kring 
gruvan och dess världsarvsklassade omgivning, bergsmansbygden i Kopparbergslagen och 
Falu stad. 

Falu Gruva är Sveriges äldsta kända och mest betydelsefulla bergverk, sett i 
relation till den tid den var som störst. Under 1600- och 1700-talet svarade gruvan för 70-75% 
av västvärldens kopparproduktion. Falu Gruva var dessutom under lång tid Sveriges största 
guldgruva och näst största silvergruva. Gruvan har därutöver producerat stora mängder av 
svavelkis, zink, bly och järn samt råvara i form av järnockra till Falu Rödfärg liksom 
biprodukter som kopparvitriol, järnvitriol och svavelsyra. Den totala malmfångsten har 
beräknats till ca 30 miljoner ton malm. 

Gruvan kallas egentligen Stora Kopparberget (1600-t), Kopparberget (1303), 
Tiskasjöberg (1288) eller ”Gamla Mormor” men har i dagligt tal förr och nu benämnts Falu 
Gruva. Gruvbrytning har troligen pågått i gruvan från ca 650 e.Kr. till år 1992. 
De äldsta bevarade skriftliga beläggen rörande Falu Gruva är dokument från 1200-talets slut 
och tidigt 1300-tal. Äldst är ett bytesbrev från den 16 juni 1288, där biskop Peter Elofsson i 
Västerås byter tillbaka 1/8-del av ”Tiscasioberg” i Torsångs socken i utbyte mot två stora 
gårdskomplex i Västmanland. Brevet är undertecknat och försett med sigill från kung Magnus 
Ladulås, ärkebiskopen i Uppsala, biskoparna i Linköping, Åbo, Strängnäs och Västerås samt 
kapitlet i Västerås. År 1310 är kung Birger andelsägare i gruvan och 1322 nämns en 
handelsfamilj i Lübeck som delägare. 

Äldre seriösa forskare har placerat gruvans startpunkt till förra hälften av 1200-
talet, även om Sten Lindroth i sin utförliga avhandling om Stora Kopparberget 1955, anar att 
gruvan kan ha startat under sen vikingatid. Fler indicier som styrkte detta antagande kom vid 
mitten av 1900-talet i C14-analyser av torvlager (Lundqvist, 1963) vid dagbrottet Stora Stöten 
och vid analyser av kopparföremål från arkeologiska undersökningar på Gotland och i Birka 
(Forshell, 1992). Lundqvists analys visar att gruvbrytningen startade tidigast ca 850 e.Kr. och 
senast ca 1060 e.Kr. Forshells spektralanalys av bronsföremål från 800-900-talen innehöll 
koppar som med nästan 100%-ig sannolikhet kom från Falun. 

I samband med dels arkeologiska undersökningar p.g.a. exploateringar vid eller 
nära gruvområdet samt miljöundersökningar i anslutning till Dalälvsdelegationen och Falu 
Miljöprojekt under 1980-, 1990 och 2000-talet har en mängd nya data lagts till de tidigare. De 
visar bl.a. att uppodling och bosättning i betydande omfattning ägt rum i närområdet fr.o.m. 
300-talet e.Kr. och att läckage av tungmetaller såsom koppar, bly, zink och kadmium ökade 
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kraftigt fr.o.m. ca 650 e.Kr. Nya C14 -dateringar av torvlagren vid gruvområdet visar att 
malmhanteringen utsläckte torvmossen under perioden 650-950 e.Kr. Medianvärdet ligger på 
år 796 e.Kr. Det finns alltså starka skäl att tro att gruvbrytningen har påbörjats senast under 
700-talet e.Kr. 
 

2. Dendrokronologiska dateringar av gruvans timmer 

 
Falu Gruva är en mycket omfattande gruva, sett i den långa och avlägsna tid den har varit 
verksam. Man har beräknat att det finns mer än 80 km av orter, schakt och arbetsrum inom de 
relativt snävt avgränsade malmkropparna, ca 500 m i diameter och ca 530 m djupa. Detta har 
gjort gruvan ”ihålig som en schweizerost” och därmed instabil. Ett stort antal ras är belagda i 
äldre skrifter och arkivalier. Användningen av timmer för stöttning och förstärkning har 
därmed varit nödvändigt i stora delar av gruvan. Stockkistor, bockorter, stollgångar, pelare och 
schakthalsar liksom förstärkningar under hängspel, hästvindar, lavar och hjulhus m.fl. 
byggnader är mycket vanliga. 

Dessutom bevaras timmer och annat organiskt material synnerligen väl i gruvans 
sura och vitriolbemängda vatten och fuktiga miljö. Det är ett känt faktum att man i gruvan 
återfunnit flera lik efter dödade gruvarbetare, som inte förmultnat i miljön och som legat i 
gruvan i decennier eller sekler. Den mest kände av dessa gruvdrängar är Fet-Mats Israelsson 
som omkom i ett ras i Mårdskinnsfallet 1677 och återfanns helt intakt 42 år senare, år 1719 
och därefter ställdes ut under 30 års tid. Mats blev känd som ”den förstenade gruvdrängen” 
och har väckt stor uppmärksamhet. Historien om Fet-Mats och hans fästmö, Margreta 
Olsdotter, har berättats över hela världen och räknas som en del i världslitteraturens 
motivvärldar. 

Dendrokronologiska undersökningar har aldrig tidigare utförts i Falu Gruva. I det 
nu pågående forskningsprojektet, ”Falun ovan från Falun under”, har medel avsatts för en 
första provserie dendrokronologiska dateringar. Dessa har utförts i timmerkonstruktioner såväl 
i gruvan som i äldre byggnader vid gruvan. Utifrån kända historiska uppgifter om byggnader 
och brytningsrum i gruvan, kan dessa dateringar jämföras, kontrolleras, verifieras men även ge 
andra svar och nya kunskaper om ursprung, förändringar och kronologier i gruvans 
timmerkonstruktioner. De kan också bidra till förståelsen av hur gruvan brutits och hur timmer 
har använts samt hur arbetet organiserats i tid och rum.  
De första ca 50 analyserna av timmer i och kring besöksgruvan samt i de äldsta kända 
byggnaderna vid gruvan har resulterat i en hel del intressanta upplysningar. Bland dessa kan 
nämnas: 

2.1 Bergmästargården 

 
Bergmästargården är den äldsta bevarade byggnaden vid Falu Gruva. Byggnaden uppfördes år 
1698 efter önskemål av bergmästaren Harald Lybecker och på order från kung Carl XII. I 
kungens brev står i beslutat att en ny byggnad ska uppföras, men att man noga ska akta på 
utgifterna och tillvarata de bjälkar och det timmer som kan återanvändas från den gamla 
bergmästargården. Denna flyttades någon gång mellan 1612 och 1672 upp till gruvan från det 
privata prästbostället Kämparvet i SÖ Falu stad, troligen omkring 1637, då en 
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bergmästaretjänst inrättades för första gången. Vid de nu utförda dendrokronologiska 
analyserna har flertalet undersökta stockar slutår på 1690-talet och visar att de tillkommit vid 
nybyggnaden 1698-99. Fem prover har äldre slutår - innertakstakbjälke 1637, vindsbjälklag 
1655 och 1659 samt syllstockar 1607 respektive 1648. Detta bekräftar att man återanvänt äldre 
timmer från den gamla bergmästargården, men att huvuddelen av byggnaden nytimrades 
1698-99. 
 

2.2 Stora Gruvstugan 

 
Stora Gruvstugan är den gamla administrationsbyggnaden från 1771-1785 som inreddes till 
Gruvmuseum 1922 och fick en nybyggd stomme på ny plats 1966, dit bl.a. klocktornet 
flyttades. Gruvmuseets klocktorn har en mäktig konstruktion i timmer. Den stora kyrkklockan 
i tornet är dekorerad med en lång rad inskrifter med bl.a. namn och årtal, som visar att den 
göts 1774. Föregångaren till byggnaden, Carl XI:s Tingsstuga, hade uppförts före 1679 och 
ombyggts 1693-94 men ödelades av eldsvåda år 1760. Även klocktornet härjades enligt 
uppgift. Det nuvarande husets klocktorn borde därmed vara likåldrigt med byggnaden, d.v.s. 
från 1771-1785. Av de fyra proven som togs var tre möjliga att datera. De visade slutåren 
1691, 1704 och 1689 och antyder att konstruktionen är betydligt äldre än byggnaden och 
möjligen kommer från Carl XI:s Tingsstuga (ombyggnaden 1693-94) eller från något annat 
klocktorn, eventuellt den gamla Klockstapeln som fanns innan och parallellt med Carl XI:s 
Tingsstuga. Fler prov bör tas för att bekräfta timrets ålder. 
 

2.3 Långgruveschaktet 

 
Långgruveschaktet, ned till 38 m nivå, är ett kupolformat brytningsrum i anslutning till 
Långgruvan, som av Lindroth m.fl. forskare anses vara en av de äldsta gruvorna vid 
Kopparberget. Gruvan är omtalad vid mitten av 1500-talet men anses vara medeltida, kanske 
ännu äldre. I detta schakt togs prover i underredet till en latrintunna och gav värdena 1567 
respektive 1606. I det förra fallet saknas åtskilliga årsringar p.g.a. att virket är bilat. Startåret 
var i båda proven 1514. Bedömningen är att slutåret bör ligga på ca 1610. Detta är en 
anmärkningsvärd hög ålder på ett avträde i gruvan. Det vore av stort värde att ta ett flertal 
prover i den mäktiga timmerhalsen längst upp i schaktet, där de äldsta delarna hör hemma. 
 

2.4 Bonaparts sänke 

 
Bonaparts sänke är stöttat med en väldig timmerkista från 45 m nivå ned till ca 62 m nivå. I 
kistan togs ett flertal borrprov som visar dateringar från 1762, 1767, 1795, 1796, 1797, 1799 
och 1800. Dateringarna bekräftas väl av de historiska beläggen och namnet. Man har arbetat 
med sänket under Napoleontiden under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Det 
märkliga är att det äldsta timret återfinns högst upp i timmerkistan och de yngre i kronologisk 
ordning nedåt. Det tycks alltså som om timmerkistan har byggts uppifrån och ned, i takt med 
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att sänket blev allt djupare. Hur man rent tekniskt åstadkommer en sådan konstruktion är en 
obesvarad fråga. Fler prover bör tas längre ned i timmerkistan. 
 

2.5 Allmänna Freden 

 
Allmänna Freden är ett väldigt arbetsrum på 67 m nivå i besöksgruvan. Det är 22 m högt i tak 
och ca 65 m i längd. I bergväggen kan man se tydliga spår av tre olika brytningsnivåer ovanför 
varandra. Rummets västra och nordvästra väggar är stöttade med en imposant timmerkista i 
två sektioner. Men när byggdes den och i vilken ordning? Historiskt vet man att det slutgiltiga 
rummet namngavs efter freden i Amiens år 1802 mellan England och Frankrike, även om 
namnet senare länkades till Wienkongressens fredsbeslut år 1814. De dendrokronologiska 
dateringarna av timmerkistan gav slutår mellan 1860 och 1881 med de äldsta längst ned och 
de yngsta längst upp. Timmerkistan tycks ha byggts nerifrån och uppåt långt efter att rummet 
fått sin form, kanske i samband med att nästa brytningsrum i väster, kallat Saga, bearbetades 
under senare delen av 1800-talet och var utsatt för flera ras. En bockort i anslutning till 
timmerkistan var uppförd av timmer från år 1901. En annan bockort väster om Allmänna 
Freden hade också timmer från tidigt 1900-tal, 1903-1906. 
 

2.6 Osman Pascha 

 
Osman Pascha är en guldundersökningsort från 1877-1878 mellan Rålambs schakt och 
Utbördingen i besöksgruvan på 55 m nivå. Enligt alla uppgifter bröts orten under dessa två år 
1877-1878. Ett prov på timmer från en malmficka mitt inne i orten visar emellertid slutåret 
1794. Malmfickan bör alltså ha funnits tidigare och råkat komma i vägen för ortdrivningen på 
1870-talet, såvida inte man använt gammalt timmer. 
 

2.7 Rålambs schakt 

 
Rålambs schakt är ett mindre schakt, ca 65 m djupt i den sydöstra delen av gruvan. Namnet 
syftar på Gustaf Rålamb, president i Bergskollegium på 1730-talet. I ett sidorum på ca 45 m 
nivå togs prover på timmer i fyllnadsmassor. Dateringarna slutar på 1714-1755-1777-1781 och 
verkar stämma väl med de historiska uppgifterna. 
 

3. Slutsats 

Metoden att med hjälp av dendrokronologiska dateringar få ett mått på timmerkonstruktioner i 
gruvan och gruvans byggnader synkroniserar väl med kända historiska fakta, samtidigt som de 
kan ge kronologier på gruvans geografiska utbredning och olika brytningsrum men även på 
konstruktiva detaljer i gruvan. Genom proven kan man även få indikationer på hur man 
tekniskt har utnyttjat timmerkonstruktioner i gruvan. 
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Fortsatta prover bör tas på ett antal schakthalsar, timmerkistor, underbyggnader vid spel, 
hjulhus och lavar samt de historiska byggnader som kvarstår vid Falu Gruva. Förhoppningsvis 
kan man med hjälp av dessa få bättre begrepp om när och hur gruvan bröts och olika 
lagerföljder av timmer i olika konstruktioner. I bästa fall skulle man kunna få äldre dateringar 
än de kända skriftliga på ett antal gruvor och schakt vid Kopparberget. 
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Dendrokronologisk förstudie av prover från Falu gruva 

Bertil Israels 
 
 

 
 
Figur 1. Provserien i färskt opreparerat tillstånd. (Foto: Bertil Israels.) 
 

1. Sammanfattning av resultat och beskrivning av statistisk analysmetod 

 
I undersökningen ingår prover tagna på 5 olika platser. Proverna 1 – 3 är tagna vid samma ställe. 
Dateringen av dessa prover ger en indikation att hela konstruktionen är ursprunglig till omkring år 
1800. Övriga prover kan betraktas som ”punktnedslag” utan stöd av något annat. Ett av proverna, 
FaGu05 måste anses ”odaterbart”, då tillväxtmönstret är mycket onormalt. 
Provet FaGu08 tillhör med säkerhet sentida förstärkningsarbeten. Dels är virket impregnerat, dels 
är ytan svarvad och mycket hård. Dateringen av denna stolpe är något osäker, med svag 
korrelation till 1953. Ytterligare ett prov, FaGu06, ger en svag datering till 1681, då de båda mätta 
radierna inte stöder varandra. Eftersom det yttersta partiet av stockarna har mjuk konsistens, ger 
det efter torkning en ”filtad ruggig” yta vid slipningen. Detta leder till diffusa årsringar. Endast 
mätbara ringar ingår i dateringen. Otydliga men skönjbara ringar redovisas som anmärkning till 
dessa prover. Längsta serien omfattar 107 årsringar med ett Ttestvärde=5,5 mot medelkurvan av 
de två använda referenserna. (Se förklaring till Ttest längre ner i texten.) De 6 daterade proverna 
bildar nästan en sammanhängande serie på 286 år, men där åren 1681 till 1690 ej representeras. 
Denna sammanhängande serie ger Ttest = 12,9. Dessa värden på korrelation säkerställer 
dateringen.  

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. 
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2. Torkningens inverkan på uppmätning och analys 

 
Eftersom de nytagna proverna har hög fuktighetshalt gjordes först uppmätning av tydliga 
ringserier för att i en jämförande studie beskriva torkningsförloppet. Proverna fick torka i 1 vecka 
i en spårförsedd byggplatta, väl luftade. För att förhindra krökningar lades ett galler över. Därefter 
limmades proverna fast på träbrickor med vanligt trälim. samt slipades före inskanning. De 
högupplösande digitala bilderna. 3 200 DPI mättes med 0,01 mm noggrannhet. 
Trots att delar av proverna var starkt missfärgade, mörka i fuktigt tillstånd har ingen blekning 
behövts. Krympningen vid torkningen var likformig, ca 7% i både splintdelen och kärnveden. 
Någon besvärande sprickbildning har ej heller konstaterats  
  Hela proverna är stabila och går att slipa efter torkningen, men det ytters perifera partiet på 
stockarna ger en filtad luddig och oskarp yta med denna metod. Möjligen bör kompletterande 
studier göras med annan metod för att säkerställa att inga årsringar går förlorade, eller ger 
riktvärden för uppskattning av ”saboterade” ringar. 
  Sammantaget kan sägas att torkningsmetoden ger ett fullgott resultat med hög trovärdighet i 
dateringen. Däremot är datering utifrån fuktiga opreparerade prover ytterst vansklig i de flesta fall, 
även om så hög korrelation som > 0,9 uppnåtts, vid jämförelse av samma ringserie i rått resp. 
torkat tillstånd. Se nedanstående sammanställningar. 

 
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.  
 
Korrelationskozefficienten 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 enligt 

TTest = r * Sqr ( n-2) / Sqr( 1-r²) 
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Tabell 1. Provbeteckning – mätta radier. 
 

 
 

 
FaGu03a, opreparerad 
 

 
FaGu03a, torkad, upplimmad & slipad 
 
Figur 2. Exempel på borrprov. (Foto: Bertil Israels.) 
  

Prov- 
ID 

Träd-
slag 

Antal 
ringar 

Van-
kant 

Splint-
ved 

År sista 
ring Anmärkning  

FaGu01a tall 107  ja 1796 Närliggande stockar FaGu01 - 03 
FaGu02a -“- 104  -“- 1800    - “ -  Nollring insatt vid skarvbrott 
FaGu02b -“- 101  -“- 1797 Närliggande stockar FaGu01 - 03 
FaGu03a  -“- 100  -“- 1799    - “ -   
FaGu03b -“-   96  -“- 1795    - “ -   
FaGu04a -“-   65  -“- 1767 Ytterligare 3-8 ringar anas,  
FaGu04b -“-   60  -“- 1762  
FaGu06a -“-   78  -“- 1681  
FaGu07a -“-   92  -“- 1606 4-kant sågat virke, där fler ringar anas, 5-8 
FaGu07b -“-   53  -“- 1567  Från underrede till latrintunna   
FaGu08a -“-   68  -“- 1951 Sentida impregnerad stolpe 
FaGu08b -“-   69  -“- 1953    - “ -   
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3. Mätresultat 

 
Tabell 2.  Medelkurvan av 10 prover 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 0,58 11,8 276 1800 0,20 3,0 228 1168 
Swed305 Dalarna 
(1362-2005) 644 0,61 12,6 276 1800 0,20 3,0 228 1168 

 
 

 
 
Figur 3. Redovisning av de undersökta provens placering på tidsaxeln. 
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Figur 4. Diagrammet visar mått på krympningen uttryck i % för både splint– och kärnved, 
representerad av 16 mätpunkter i splint och 30 i kärnved. Högsta värdet, 9,34% mättes i kärnved. 
Varje mätsträcka innefattar här ett flertal årsringar. 
 

  
 
Figur 5. Diagrammet ovan visar krympningen i % på varje enskild årsring i en 60-årig ringserie 
från provet FaGu05. Nedan visas motsvarande ringvidder. Notera den kraftiga ökningen av 
ringvidder. 
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Figur 6. Ovan visas en extremt god passning mellan mätningar av opreparerat och torkat prov. 
Korrelationen är 0,93. Bilden är hämtad från analysprogrammet Cybis Ddendro och avser samma 
prov som ovanstående diagram. Detta exempel är inte representativt i större skala
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4. Referenser 
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Bilaga 1  Mätdata i TSAP/Heidelbergformat. 
 
 
 
HEADER: 
KeyCode=FaGu01a 
Length=107 
DateEnd=1796 
 
fagu1-3 samma konstr 
DATA:Tree 
   424   313   299   254   282   236   215   177   123   134 
   130   154   202   177   135   149   127   134   113    79 
    66    57    60   119   145   163   173   121    81    72 
   113   136   121   115   110    97    69    59    76    75 
    87    72    77    84    81    72    56    56    59    52 
    51    34    49    42    45    61    72    72    63    65 
   123   122   116   108    77    75    56    41    53    86 
    72   133   133   134   127    77    77    62    48    48 
    30    34    33    34    31    27    38    50    67    72 
    42    34    32    38    35    51    39    34    31    23 
    24    26    32    24    47    30    31     0     0     0 
HEADER: 
KeyCode=FaGu02a 
Length=104 
DateEnd=1800 
 
0-ring vid skarv 
DATA:Tree 
   199   234   228   241   167   181   140   114    82    97 
    86    57    34    37    48    39    49    41    43    40 
    32    24    21    31    34    47    49    46    43    24 
    29    26    26     0    33    52    54    60    73    60 
    64    80    72    72    54    98    96    86    76    67 
    62    33    33    44    49    82    73    82    59    35 
    46    50    69    52    52    47    54    50    50    72 
    78   116   126    81    51    83    67    41    24    50 
    49    48    51    63    85    93    98   156   191   187 
   203   146   112   151   162   129   112   125   116   110 
   103    80    62    74     0     0     0     0     0     0 
HEADER: 
KeyCode=FaGu02b 
Length=101 
DateEnd=1797 
DATA:Tree 
   198   245   226   221   168   170   128   110    82    97 
    88    65    47    55    63    55    46    47    58    56 
    38    33    28    42    42    60    51    36    46    34 
    40    29    29    74    35    94    97   109   122   139 
   136   166   123    97    60   108   123   114   105    96 
   110   106   104   117    81    94    89    70    63    50 
    60    53    74    66    74    91   100   100   118   109 
   100    85   108    66    40    55    51    36    37    65 
    78    62    83    94   110   152   179   185   177   198 
   183   133   126   111   124   104   103   120   114   133 
   130     0     0     0     0     0     0     0     0     0 

 
HEADER: 
KeyCode=FaGu03a 
Length=100 
DateEnd=1799 
DATA:Tree 
   173   170   143   128   100    95    99    96    75    42 
    47    51    64    59    62    97    87    91    63    77 
    83    69    87   117   112   119   108    95    82    89 
    78    89    95    93    81    59    56    67    64    50 
    44    24    34    44    49    49    58    81    88   105 
   155   144   186   160   148   148   119   148   145   170 
   177   163   180   195   181   155   197   168   143   164 
   127   123   120   123    82    85   129   116   156   155 
   117   106   126   134   125   130   116   112   130   125 
 
   121   103    96   103   128    73    82    79    71    79 
 
HEADER: 
KeyCode=FaGu03b 
Length=96 
DateEnd=1795 
 
fagu1-3 samma konstr 
DATA:Tree 
   197   219   195   123   101    84   110   100    63    41 
    40    50    66    55    72    85    80    89    69    88 
    88    70    85   104    96    85    84    72    54    60 
    53    51    61    76    66    48    44    43    43    41 
    41    22    38    44    58    58    54    80    79    80 
   114   105   128   119   126   130   134   135   135   209 
   214   214   222   231   226   202   224   175   140   168 
   141   125   123   109    79    72   107   117   140   145 
   121   114   107   106   135   118   111   110   117   120 
   116    99    87    88    77    61     0     0     0     0 
HEADER: 
KeyCode=FaGu04a 
Length=65 
DateEnd=1767 
 
närmre markyta än fagu1-3 
DATA:Tree 
   317   242   200   215   163    51    75    86   129   159 
   145   177   211   196   188   118   132   187   167   158 
   207   213   196   146   137   119   134   126   122   155 
   155   141   136   123   109   153   104    75    69    81 
    94   108   107    84   113    96    98   144   133   239 
   129   109    67    49    43    49    64    82    96    95 
   111   105   101    82    73     0     0     0     0     0 
HEADER: 
KeyCode=FaGu04b 
Length=60 
DateEnd=1762 
DATA:Tree 
   330   270   221   192   163    91   101    96   113   164 
   156   192   213   193   172    99   119   140   136   144 
   197   189   203   131   140   112   151   142   129   155 
   117   144   141   116   108   131   105    93    73    87 
   104    86   116   102   107   129   131   187   156   140 
   107   135    92    65    51    52    92    80   103   117 



 

 

2 

2 

HEADER: 
KeyCode=FaGu06a 
Length=78 
DateEnd=1681 
DATA:Tree 
   228   212   146   178   127   141   130   137   168   162 
   205   188   164   194   228   179   202   203   167   198 
   191   161   178   154   148   119   102   110   161   112 
   161   142   149   143   112    95    79    64    64    68 
    73    66    68   101   106    98   101   100    63    71 
    73    76    95    73    93    68    82    60    58    54 
    58    48    54    53    53    46    63    55    76    71 
    48    54    52    36    46    47    44    46     0     0 
HEADER: 
KeyCode=FaGu06T 
Length=78 
DateEnd=1681 
DATA:Tree 
   240   224   151   172   143   145   125   142   172   179 
   205   181   165   196   227   169   207   220   166   198 
   182   153   176   157   149   122   100   109   157   120 
   162   139   166   141   113    96    78    59    68    68 
    72    62    71    99   105    97    94   100    60    73 
    73    71    95    72    91    64    83    60    58    52 
    56    54    55    53    53    47    61    57    79    83 
    50    54    56    34    49    50    44    52     0     0 
HEADER: 
KeyCode=FaGu07a 
Length=92 
DateEnd=1606 
 
del i latrintunna 
DATA:Tree 
   339   289   352   213   277   182   242   251   155   167 
   183   189   179   178   159   130   106   110   144   163 
   147    97   132   109   162   143   175   136   109    98 
   115   117    99    68    64    71    91    90    72    75 
    90    77    74    69    72    72    91    81    80    99 
    71    69    68    44    39    51    60    46    62    56 
    80    64    62    63    63    52    42    39    39    42 
    57    47    48    31    36    30    31    26    24    27 
    27    25    22    20    17    21    15    18    19    17 
    18    17     0     0     0     0     0     0     0     0 
HEADER: 
KeyCode=FaGu07b 
Length=53 
DateEnd=1567 
 
del i latrintunna 
DATA:Tree 
   467   391   347   298   269   162   304   384   235   241 
   306   265   178   219   146   153   144   145   159   191 
   179   166   138   115   155   161   162   131   125   127 
   142   148   127   110    89    78   101    91    78    84 
   102    94    85    95    86    67    68    69    65    74 
    49    59    58     0     0     0     0     0     0     0 

HEADER: 
KeyCode=FaGu08a 
Length=69 
DateEnd=1951 
DATA:Tree 
   259   362   347   319   323   284   277   337   230   280 
   263   235   176   208   198   220   144   167   161   132 
   162   113   133   116   107    90   103   131    69    86 
    84    52    67   102    93   112    76   122   147   106 
    92   104   112   131   138   125   172   157   138   151 
    83   121   106    68    97   133   136    74   157   235 
   401   356   333   381   392   258   331   206   227     0 
HEADER: 
KeyCode=FaGu08b 
Length=70 
DateEnd=1953 
DATA:Tree 
   382   388   335   272   275   267   344   238   306   269 
   282   194   180   243   199   144   150   164   109   142 
   110   143   117   140   126    97   152    97    74   123 
    73    98   109   100    73    80   133   160   119   105 
   127   101   160   171   139   173   221   132   236    96 
   126   103    92   109   203   266   111   178   292   621 
   447   402   457   236   169   294   273   302   348   256 
 
 
OBS! FaGu08 har mycket svag korrelation 
  



Bilaga 2  Tekniska data 
 
 
Analys och rapport är utförd av Bertil Israels Boda Svärdsjö. 
 
Uppdragsgivare: Projekt ”Falun ovan från Falun under” vid Högskolan Dalarna, 

Magnus Hellqvist och Falu Gruva museum, Daniel Sven Olsson 
 
Syfte: Utvärdera dendrokronologisk metod för datering av 

konstruktionsvirke under jord. 
 
Analys utförd: December 2009, av prov tagna 2009-12-18. 
 
Analysmetod: Ytbehandling av borrkärnor tagna med 5 mm tillväxtborr, 

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