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           17 november 2020 

 
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2020:82 

Hans Linderson 

DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV FEM BYGGNADER PÅ TÄRNA 

HEMBYGDSGÅRD I SALA  

Uppdragsgivare:Tärna Bygdegårdsförening, c/o Annelen Sundberg, Simtuna Gölja 12 

749 73 Fjärdhundra Märkes: "Gamla Skolgården" 

Område: Sala  Prov nr: 63362- Antal sågprov: 16 

Dendrokronologiskt objekt: Byggnad 1-5    

 

Resultat: 
Dendro 

nr: 

Byggnad; 

Kontext 

V=varv 

W=väst E=öst… 

Ls=långsida 

Träd-

slag 
Antal 

år (2 

radier 

om ej 

annat 

anges) 

Splint Sp 

Bark B 

VankantW 

Datering 

av yttersta 

årsring i 

provet AD 

Beräknat 

Fällningsår 

E(Efter)  
V(vinterhalv-

året) 

Vågat dateringsförslag 

eller precisering; 

 

63368 1;Ls V5 /gavel V3 

båda W 
Gran 54 Ej W 1755 E 1755 

 

63369 1; dito Gran 77 W 1764 V 1764/65  

63370 2;gäddkäft, hanbd 

Ls E, V10 knut N 
Gran 91;3 Ej W 1763 E 1763 

 

63371 2; röste A Gran 44;3 W 1768 V 1768/69  

63372 2; syll A Gran 109 W Ej datering   

63373 3; syll D Tall 74 Sp 39, W (1709/1895)  (V 1709/10 V 1895/96) 

63374 3;W Ls knutN,V2 Tall 66 Sp 35,ej W (1798)  (1799-1830) 

63375 3;mushylla Tall 122;3 Sp 50,ej W 1793 1793-1803 (V 1793/94) 

63376 4;hörn V11 Gran 36 W Ej datering   

63377 4;syll A Gran 66 W 1858 V 1858/59  

63378 4;syll D Gran 95 W (1750)  (V 1750/51) 

63379 4; hörn V10 Gran 74 W (1734)  (V 1734/35) 

63380 5;sw knut V10/11 Tall 85 Sp 44 ej W 1777 1777-1793  

63381 5;sw knut V10/11 Tall 95 Sp c32 ej W 1789 1789-1817  

63382 3; syll B Tall 69 Sp 46nära W Ej datering   (1611-1620) 

63383 3; dörrplank 1    Ej datering   

63384 3; dörrplank 2    Ej datering   

Resultatuppgifter inom parentes är inte säkra uppgifter 
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Kommentarer till ovanstående resultattabell 
 

Hus 1 prov 63368 & 63369 

Proverna saknade märkning men båda proverna är tagna ur timmer från västra gaveln. Det ena från 

varv 3 och det andra från varv 5. 

Granarna är avverkade vinterhalvåret 1764/65 och efter 1755, den senare är rimligen avverkad 

kring vinterhalvåret 1764/65. 

 

Hus 2 prov 63370 - 63372 

Två av tre prov dateras. Granarna är avverkade vinterhalvåret 1768/69 och efter 1763, den 

senare är rimligen avverkad kring vinterhalvåret 1768/69. 

 

 

Hus 3 prov 63373 – 63375 & 63382-63384 

Ett av fem prov dateras. Tallen är avverkad någon gång under åren 1793-1803 mest sannolikt 

vinterhalvåret 1793/94. Två prover har fått dateringar med lägre säkerhet. Säkerheten är särskilt 

låg för prov 63373 där två årtal har föreslagits. Förslagsvis kan informationen användas tillsammans 

med annan information. Tre prov har inte daterats. Två utgör så kallade relief- ritningar med blyets 

på papper (endast en ritning debiteras). Detta är svårt, det behövs ett kompletterande försök enligt 

muntlig diskussion. Virket i dörrarna avviker tydligt från virket från de fem husen. Det kan ha en 

helt annan ålder eller proveniens än de andra proverna. 

När man får så skilda dateringar eller dateringsförslag kan det vara farligt att påstå att hela huset är 

uppfört 1793-1803. Analysen skulle må bra av flera kompletterande prover. 

 

Hus 4 prov 63376-63379 

Ett av fyra prov dateras med full säkerhet, granen är avverkad vinterhalvåret 1858/59. Två 

prover indikeras vara avverkade mer än hundra år tidigare. Här behövs det verkligen en ökad 

provtagning för att få fram husets verkliga ålder. 

 

Hus 5 prov 63380 - 63381 

Båda proverna dateras så om virket är avverkat samtidigt så har detta inträffat någon gång under 

åren 1789-1793. Proverna är tagna från stockvarv 10 och 11. Det är inte ovanligt att man höjer 

takhöjden på äldre byggnader. Dateringen kan peka på en sådan takhöjning. 

 

Allmänt om undersökningen kan sägas att antalet prover blev för lågt. Detta är inte alltid lätt att veta 

vid en provtagningsplanering. Många gånger kan prover från ”grannbyggnaderna” stödja varandra 

men här var det ett fåtal sådana korrelationer mellan proverna. Detta beror på att tidsserierna är 

korta och att betydande del av virket är gran. En tumregel är att det behövs dubbelt så mycket 

prover av gran än om proverna är från tallvirke (allt annat lika, antal årsringar med mera). 

Ytterligare en komplicerande faktor är att det i flera byggnader sannolikt innehåller virke av olika 

åldrar. 

Osäkra dateringar eller odaterade prov kan komma att bli säkra vid ökad provmängd som 

bedömningsvis har gemensam ålder. Om detta görs inom två år debiteras endast provkostnaden (för 

närvarande 600 kronor per prov). 

 

 

 

 

 

 

  ________________________________________________ 

   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.  

 

 

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 
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