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Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2021:92 

Hans Linderson & Anton Hansson 
DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV DÄDESJÖ GAMLA KYRKA,  

VÄXJÖ KOMMUN, SMÅLAND - KOMPLETTERING 
 
Uppdragsgivare: Knadriks Kulturbygg AB, Gränsgatan 19, 291 59 Kristianstad org nr 55 6827-4061 
Kontaktperson: Kalle Melin 
Område: Mitt i Småland Prov nr: 64331-64347 Antal borrprov: 14+3 
Dendrokronologiskt objekt: Bindbjälkar i långhuset + styrbjälke (sannolikt övre) (64347) 
 

 
Dendrokronologiskt och vedanatomiskt resultat:  
 
 
Dendro 
Id 

Prov-
beskrivning  
BP(borrprov); 

Löfstrands id 

 

Träd-
slag 

 
Antal 
år; antal 
radier 
annan än 
1 

 

Splint (Sp) 

Bark (B) 

Vank. (W) 

 

Datering av 
yttersta års-
ring i 
provet  

Beräknat 

Fällningsår  

E efter 

V vinter-
halvåret  

 

Mer vågad 
datering (mest 
sannolikt); 
Trädets egenålder 
±20 uppskattning  

        

64331 -; 1484 Tall 74;2 Ej Sp 1122 E 1122 E 1177; (170) 

64332 -; 1485 Tall 100 Sp 85,nära W 1172 1172-1175 ; 130 

64333 3; 1865 Tall 93;2 Ej Sp 1121 E 1121 E 1176; (190) 

64334 4; 1516 Tall 93; 2 Ej Sp 1120 E 1120 E 1175; 200 

64335 5; 1518 Tall 82+10 Ej Sp +10? 1119+10 E 1129 E 1174; 180 

64336 6; 1519 Tall 85 Sp 36 1138 1157-1187 ; 180 

64337 7; 1876 Tall 64; 2 Ej Sp (1080) (E 1080) ; (180) 

64338 8; 1520 Tall 104+(36) Sp 10+(36) 1124+(36) 1169-1199 ; 180 

64339 9; 1522 Tall 84 Ej Sp 1124 E 1124 E 1179; 190 

64340 10; 1523 Tall 115; 2 Ej Sp Ej datering  ; >130 

64341 11; 1524 Tall 73 Ej Sp 1098 E 1098 E 1153 ; 180 

64342* 12 Tall 91 Sp 19, Ej W 1140 1166-1196 ; 150 

64343 13; 1525 Tall 87; 2 Ej Sp 1101 E 1101 E 1156; 200 

64344 14; 1867 Tall 77 Ej Sp 1112 E 1112 E 1167; 180 

64345* 15 Tall 84 Ej Sp, Ej W Ej säker  (E 1194) ; (160) 

64346 16; 1529 Tall 94+12 Sp 8+12 1121+12 1168-1198 ; 190 

64347* Styrbjälke Tall 49 Ej Sp, Ej W 1103 E 1148 ; 160 

Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter. De uppger antingen ett smalare 
dateringsspann eller ett bästa dateringsförslag för ett odaterat prov. 
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Kommentarer till resultatet 
 
Material 
Provtagningen och förbehandlingen är utförd av Lars Löfstrand. Något dateringsresultat kunde man då 
(drygt 30 år sedan) inte få fram. Mätdata saknas så att detta är gjort i samband med föreliggande arbete. 
Beskrivningen om provernas placering saknas. Provernas identitet står på provhållarna enligt följande: 
A. BP (borrprov) 3-16, 12 och 15 saknas. 
B. Löpnummer systematiken är för mig oklar, de ligger i spannet 1484-1867. 
C. Provnamnet ”Dädesjö kyrka” står angivet på alla utom prov 1 (64331) och prov 2 (64332) men dessa 
låg tillsammans med de övriga proverna man bör därför ha ett visst förbehåll till dessa två prover. 
 
I ett försök att rekonstruera provernas placering har provens olika längd rapporterats till Kalle Melin. 
Enligt Melin skall samtliga provhål sitta i långhusets bindbjälkar. 
 

Dateringar 
Alla utom två kan säkert dateras. Att detta inte var möjligt för drygt 30 år sedan beror sannolikt på att 
tidsserierna är relativt korta och att dateringskronologierna var sämre utvecklade. 
 

Bestämning av virkets fällningstid 
(uppgifter inom parentes inkluderar prov 1 och 2) 
Genom observation av splint kan man undgå så kallade efterdateringar. Detta har lyckats i endast fyra 
fall av 14 prov. Sammanvägt har avverkningen skett 1169-1187 (1172-1175). 
De flesta proverna har gått sönder i de yttre delarna. Enligt dateringarna av yttersta årsring i proven så är 
många påfallande samstämmiga. Det är därför sannolikt att splinten är skadad av insekter eller andra 
faktorer så att endast kärnvirket är intakt i provet. Om man antar att detta för majoriteten av proverna 
som är intakta, det vill säga omkring år 1120 och utgår ifrån yngre, utanförliggande, årsringar ligger i 
splinten så får man följande fällningstid: 1179-1204 (1179-1204). 
Det senare resultatet indikerar att prov 1 och 2 inte är, eller åtminstone inte helt säkert är, komna från 
Dädesjö kyrka. Dessa korsdateras inte med något annat prov från kyrkan, vilket de flesta andra prover 
gör. En konklusiv utvärdering ger därför en avverkningstid någon gång under åren 1179-1187. 
 
Proveniensen 
Svårtydd men inget utesluter en relativt lokal ståndort. 
 
Komplettering prov 64342, 64345 och 64347 hösten 2021* 
Prov 64342 dateras till 1166-1196. Provet dateras trots att det är väldigt sprucket och består av 12 olika bitar. 
Provet korrelerar mot de tidigare daterade proverna 64334-64336. Dateringen av prov 64342 överensstämmer 
med den tidigare undersökningen om avverkning någon gång 1179-1187. 
 
Prov 64345 dateras ej säkert. Virket till prov 64345 korrelerar inte mot något annat av de tidigare undersökta 
proverna. En svagare korrelation uppnås mot år 1149 på den yttersta uppmätta årsringen. Läggs minst 45 ringar i 
splint till fås, om dateringsförslaget är korrekt, att virket avverkats efter 1194. Enligt resonemanget ovan om 
gemensam avverkningstid för virket så faller prov 64345 i så fall inom det bredare spannet 1179-1204, men 
utanför det snävare spannet 1179-1187.  
 
Prov 64347 dateras till efter 1148. Provet korrelerar till prov 64333, 339 samt 341 från den tidigare 
undersökningen.  
 
Korrelationer för de säkert daterade proven fås mot flertalet småländska, regionala referenskronologier, och en 
relativt lokal ståndort kan inte uteslutas. Samtliga prover är relativt homogena sätt till ringbredden och saknar i 
regel kollapser. Det tyder på att träden växt i en relativt både ostörd och tätvuxen skog. Ett undantag är prov 
64342 som har en tillväxtkollaps år 1114.  
 
   ________________________________________________ 

   Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet 
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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. 
I kolumnen längst till höger har trädets totala egenålder uppskattats samt en mer vågad datering 
vanligen avser detta en mer precis datering, mest sannolikt avverkningsår. I något fall har en datering 
med lägre säkerhet angivits inom parentes, där den annars står som ”ej daterad”. Denna uppgift bör 
användas med försiktighet och helst stödjas av andra informationer som går i samma riktning, 
typologiska observationer, C14-resultat etc.  
    
 
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. Rapporter och andra skrifter 
angående de dendrokronologiska resultaten tas tacksamt emot. 
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 (mobil) 
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