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Inledning
I samband med att Borlänge Energi grävde bort delar av bottensedimentet i
Tjärnasjön, Borlänge (figur 1), genomförde arkeologer från Dalarnas Museum
en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Arbetsföretaget berörde delar av fornlämningen Borlänge 40:1 och 40:2 (figur 2),
registrerade som en boplatslämning samt slaggförekomst. Arbetet utfördes
under slutet av september månad 2014, efter beslut av Länsstyrelsen Dalarna
dnr 431-7153-2014.
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Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet (UO) markerat med en blå cirkel. Skala
1:50 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med fornlämningar markerade. Skala 1:5 000.

Kunskapsläge
Tjärnasjön ligger delvis inom fornlämningen 40:1 som är registrerad som en
boplatslämning samt slaggförekomst i Riksantikvarieämbetets Fornminnesinformation (FMIS). Området kring Tjärnasjön är, precis som stora delar av
Tunaslätten, relativt flackt. Sedimentjorden i Tjärna växlar mellan mjäla och
fin sand och under den ligger en rullstensås. Längs åsens sträckning har en
viktig vägförbindelse gått genom socknen. Denna vägförbindelse har troligen funnits sedan förhistorisk tid och vid Tjärna har förbindelsen varit extra
betydelsefull då man via den kunde ta sig förbi Dalälvens fyra forsar mellan
Forshuvud och Domnarvet (Carlsson & Hägerman 2014:6).
Kring Tjärnasjön observerades vid inventeringen 1929 fem slaggförekomster efter blästerbruk. Vid nyare inventeringar och kartstudier har även
bebyggelsespår noterats. I de närmaste omgivningarna kring Tjärnasjön
finns ett flertal fornlämningar registrerade i FMIS (figur 2). Förutom redan
nämnda boplatsen Borlänge 40:1 finns blästerbrukslämning Borlänge 40:2 och
6
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Figur 3. Utdrag ur storskifteskartan (LMS U46-131:1) från 1834 rektifierad mot fastighetskartan. På
1800-talet brukades området närmast tjärnen som äng. Bebyggelsen låg längs landsvägen väster om
Tjärnasjön. Arbetsområdet längs Tjärnasjöns kanter är markerat med rött. Skala 1:4 000.

bytomten Borlänge 42:1, vilka samtliga ligger omedelbart sydväst om Tjärnasjön. Sydväst om riksväg 70 ligger dels slaggförekomsten Borlänge 41:1 dels
gårdstomterna Borlänge 175:1 och 176:1. Sydöst om sjön ligger gårdstomten
Borlänge 177:1. Nordväst om sjön ligger en kulturhistoriskt värdefull gård,
Borlänge 46:1 (FMIS).
Tjärna nämns första gången 1359, då ”Tiærnum”, i ett kvittobrev i vilket
det framgår att hustrun Rothelver i Forssa ärvt en del av föräldragården i
Tjärna. (SOFI; DD283). Namnet Tjärna kan härledas till den lilla åsgropsjön,
numera Tjärnasjön. Den geometriska jordeboken från 1640-talet (U2:83) visar
på en mycket spridd bebyggelse där gårdarna låg en och en eller två och två
spridda över inägomarken. Flertalet gårdar låg i anslutning till Tjärnasjön.
Kartan visar också att området närmast sjön till stor del räknades som utmark
och norr om tjärnen låg exempelvis en ”onyttigh” myr (Carlsson & Hägerman
2014). Området närmast Tjärnasjön har varit låglänt långt fram i tiden och
större delen av området har förmodligen inte brukats som inägomark förrän
under 1700-talet. Bebyggelsen tätnar i senare tider och under sent 1800-tal
flyttades flera gårdar ut till landsvägen nordväst om tjärnen (figur 3; LMS
U46-131:1; Ridderstedt 2005). Så långt som in på 1960-talet brukades området
öster om Tjärnasjön som åker medan området väster om tjärnen var bebyggt
(RAK J133-13f1f68).
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Undersökningen är av ett något ovanlig slag och endast en liknande har
tidigare genomförts i Dalarnas län. Under vinterhalvåret 1975 muddrades
det med hjälp av grävmaskin i Västannorstjärn, Leksand. Då grävdes en ca
4-5 meter bred och 50 meter lång sumpstrand samt sediment från sjöbotten
bort. Arbetet utfördes i närheten av en gård från medeltid/nyare tid. Vid
muddringen framkom under strandgyttjan ett kulturlager innehållandes
huggspån och rikligt med välbevarade föremål samt föremålsfragment. Flera
av fynden, däribland skor och smidda yxor, kunde utefter typ dateras till
medeltid (Myrdal 1984).
Man genomförde både 14C- och dendrodateringar på materialet från tjärnen, samtliga placerades inom spannet 1050-1356. Man kunde dock utifrån
strandens lagerföljd se en kontinuitet på platsen från vikingatid. Det gjordes
även ett antal myntfynd i muddringsmassorna, huvuddelen var medeltida
men det fanns också mynt från 1500-, 1600- samt 1800-talet. Andra föremål
som hittades var bland annat medeltida glaspärlor, olika metallföremål (brons,
koppar, bly och silver), läderdetaljer, smidesföremål samt djurben. Det som
ytterligare utmärkte fyndmaterialet var alla de träföremål som togs tillvara.
Från de arkeologiska undersökningarna tillvaratogs närmare 1 000 träföremål
(Myrdal 1984). De flesta föremålen bedömdes höra till olika jordbruksredskap, men även svarvade och laggade kärl, en skål, en del av en båtstäv samt
fiskeredskap påträffades (Runcis 2007).
I området kring Tjärnasjön har flera arkeologiska undersökningar gjorts.
Inför byggandet av Tjärnarondellen sydväst om sjön utförde arkeologer från
Dalarnas Museum först en arkeologisk förundersökning (Burman & Carlsson 1998) som sedan följdes av en arkeologisk undersökning (DM dnr 75/98).
Vid detta tillfälle undersöktes dels två ytor söder om rondellens planerade
placering, där man bland annat påträffade ett långhus och två grophus från
yngre järnåldern, dels en större och fyra mindre ytor i närheten av Tjärnasjöns
södra strand. Det påträffades där bland annat två, alternativt tre, järnframställningsplatser från järnålder och/eller tidig medeltid samt avslag i kvarts
och en kokgrop från äldre stenåldern. Även en linrötningsplats hittates söder
om sjön i form av en anlagd plattform på den yta
som tidigare utgjorts av
myrmark.
Efter att de arkeologiska undersökningarna
avslutats och vägarbetet påbörjats, schaktades
torvlager från den gamla
myrmarken bort. Det framkom då flera välbevarade
träföremål samt ytterligare
en linrötningsplats, allt
detta nordost om undersökningsplatsen alltså närmare Tjärnasjön. Det mest
anmärkningsvärda fyndet
som gjordes var en stor,
närmast komplett träskopa
(figur 4). Skopan var utFigur 4. Träskopan som påträffades i samband med vägarbetet
skuren ur ett trästycke och
intill Tjärnasjön 1998. Skopan 14C-daterades till 700-800-tal,
var ca 75 cm lång. Skålens
dvs äldre vikingatid. Fotograf Emelie Sunding.
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diameter var ca 25 cm och vid övergången mot skaftet fanns en karvsnittsornamentik i form av våglinjer och ett snedställt rutnät. Skopan 14C-daterades till
700-800-tal, dvs äldre vikingatid. Det hittades också en bilad planka, daterad
till 400-600-talet, en ev träkrok samt änden av bågarmen till en pilbåge med
stränghak (DM dnr 75/98).
Under november-december 2013 genomförde arkeologer från Dalarnas
Museum en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
i närområdet norr och nordväst om Tjärnasjön. Man påträffade i det ena
schaktet två nedgrävningar varav en daterades med hjälp av 14C-analys till
yngre stenåldern. Dessa lämningar har nu fått RAÄ-numret Borlänge 246.
I det andra schaktet påträffades inga fynd eller anläggningar (Carlsson &
Hägerman 2014).
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Figur 5. Utdrag ur fastighetskartan med arbetsområdet markerat med rött. Den streckade delen markerar
undersökningsområdet. Skala 1:1 500.
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Figur 6. Vid sjöns sydöstra kant fanns ett fuktigt område, sannolikt en igenväxt del av sjön, som i
huvudsak bestod av torv. Foto taget från öster. Fotograf Eva Carlsson.

Syfte
Den arkeologiska förundersökningen syftade till att dokumentera ingreppet
i fornlämningen och att tillvarata eventuella fynd. Undersökningens resultat
skall ligga till grund för Länsstyrelsens fortsatta handläggning av ärendet.
Förhoppningen var att dokumentera ytterligare äldre föremål, liknande
träskopan och föremålen från undersökningen vid Västannorstjärn i Leksand.

Metod och genomförande
Den arkeologiska förundersökningen i form av schaktningsövervakning ägde
rum i samband med att Borlänge Energi grävde bort ett ca 0,3-0,5 meter tjockt
lager av bottensediment i Tjärnasjön. Detta gjordes för att minska mängden
kaveldun i strandkanten. Totalt berörde åtgärden ca 2100 kvadratmeter längs
sjöns norra, nordöstra, östra, sydöstra, södra samt syd sydvästra kanter. Det
arkeologiska undersökningsområdet var dock begränsat till den sydöstra,
södra samt syd sydvästra delen av området (figur 5). Undersökningsområdet
gick längs med sjöns strandkant som i huvudsak var bevuxen med björkar,
buskar och vass. Vid sjöns sydöstra kant fanns ett sumpigare område, sannolikt
en igenväxt del av sjön, som i huvudsak bestod av torv (figur 6). Torvområdet
var ca 7-10 meter långt och 3-6 meter brett. Längst i sydöst går idag en gångbro
över den fuktiga marken.
Arbetet utfördes med en amfibiegrävare som under schaktningsarbetet
befann sig i vattnet. Den grävde bort kaveldunens rotfilt samt den översta
delen av bottensedimentet där detta bedömdes nödvändigt. Massorna lades
upp längs strandkanten vid sjöns nordöstra, östra samt sydsydöstra kant.
Schaktningsarbetet övervakades från land av en arkeolog och de uppgrävda
massorna gicks igenom i samband med att de lades upp på land. Precis som
väntat var bevaringsförhållandena goda och flertalet bearbetade trästörar och
stockar framkom. Ett fåtal föremålsdelar samlades också in under schakt10
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Figur 7. Ett trettiotal spetsade störar dokumenterades i fält, av dessa valdes fyra ut för 14C-analys. Störarna
var 0,39-2,32 m långa och 0,02-0,07 m tjocka. De tillspetsade ändarna var i de flesta fall fyrsidiga, dock
förekom även tre- och femsidigt huggna spetsar. Fotograf Emelie Sunding.

ningen, delar från tunnbotten, ett tunnband samt ett bearbetat träföremål.
Fyndmaterialet utgjordes till övervägande del av tillspetsade trästörar och till
en början samlades samtliga bearbetade störar in och lades åt sidan. Ganska
tidigt blev det dock tydligt att antalet störar var så stort att ett tillvaratagande
av samtliga ej rymdes inom förundersökningen och ett beslut togs att endast
samla in en representativ del. I ett första skede samlades drygt trettio störar
in (figur 7), dessa dokumenterades sedan genom foto och beskrevs i text. Av
dessa störar valdes sedan 4 stycken ut för datering.
Mängden störar verkade vara ungefär lika stor längs hela undersökningsområdet. Det bör också nämnas att det inom arbetsytans norra del, utanför
begränsningarna för schaktningsövervakningen, även förekom rikligt med

Figur 8. Sedimentmassorna från arbetsområdets norra del, utanför undersökningsområdet. På grund
av förekomsten av bearbetat trä dokumenterades massorna översiktligt. Foto taget från öster. Fotograf
Eva Carlsson.
Arkeologisk schaktningsövervakning – Tjärnsjön

11

tillspetsade trästörar. Denna del schaktades utan arkeolog, dock gjordes i
efterhand en övergripande dokumentation av dumpmassorna (figur 8).
De insamlade störarna var 0,39-2,32 meter långa och 0,02-0,07 meter tjocka.
De tillspetsade ändarna var i de flesta fall fyrsidiga, dock förekom även treoch femsidigt huggna spetsar.
Förutom de insamlade trästörarna togs även en bearbetad stock, F1, omhand. Denna grävdes upp från den norra delen av arbetsområdet och togs
tillvara av grävmaskinisten. Även om den påträffades utanför undersökningsområdet gjordes bedömningen att den skulle tas omhand.
Inom undersökningsområdets södra del grävdes fler bearbetade stockar
upp, nr 2-5, dessa dokumenterades och prover för dendrodatering sågades
ut. Inga av dessa togs dock om hand.
Dokumentationen utgjordes dels av fotografering dels av beskrivning i
text. De träföremål som samlades in lades i plastsäckar eller, då de rymdes,
i fyndpåsar. Syftet var att så långt det var möjligt bevara föremålen fuktiga
tills eventuell konservering och datering.

Resultat
Vid schaktningsövervakningen påträffades förutom ett flertal välbevarade
störar och stockar även ett fåtal föremålsdelar. Då schaktningen utfördes ute
i vattnet, framkom inga anläggningar eller konstruktioner.

Stockar
I södra delen av undersökningsområdet påträffades ett antal stockar varav 4
stycken dokumenterades.
Stock 2. Stocken var 1,75 meter lång, 0,2 meter tjock och hade två urtag
längs ena sidan (figur 9). Urtagen var båda 0,12 meter breda och 0,08 meter
djupa, de satt 0,65 meter isär. Från stocken sågades ett prov ut för dendrokronologisk analys, PD4.

Figur 9. Stock 2, tillvaratagen från den södra delen av undersökningsområdet. Fotograf Emelie Sunding.
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Stock 3. Stocken var
1,75 meter lång, dock avbruten, 0,16 meter tjock och
hade sex uttag längs ena
sidan (figur 10). Urtagen
var 0,10 meter breda, 0,06
meter djupa och satt med
0,18 meters mellanrum. I
ena änden på stocken såg
den innersta delen ut att
vara urborrat och däri satt
en smalare stock (figur 11) I
mitten av denna satt sedan
en träplugg. Från stocken
sågades ett prov ut för
dendrokronologisk analys,
PD2.
Stock 4. Stocken var
1,45 meter lång, 0,2 meter
tjock och hade två urtag
längs ena sidan. Urtagen
var 0,11 meter breda, 0,08
meter djupa och satt 0,61
meter isär. Stocken var
också grovt tillhuggen i
båda ändarna. Från stocken sågades ett prov ut för
dendrokronologisk analys,
PD1.
Stock 5. Stocken var ca
2,0 meter lång, 0,13 meter
tjock och var tillspetsad
alternativt hade ett äldre
brott i ena änden. Genom
stocken fanns också ett hål
som var 0,04-0,06 meter
brett eventuellt från en
träplugg. Från stocken
sågades ett prov ut för
dendrokronologisk analys,
PD3

Figur 10. Stock 3, tillvaratagen från den södra delen av
undersökningsområdet (längst till höger). Stocken hade sex uttag
längs ena sidan. Fotograf Emelie Sunding.

Störar
Stör 1. Påträffades i den
östra delen av undersökningsområdet. Stören var
1,02 meter lång och 3,5
centimeter tjock. Fyrsidigt
tillspetsad i ena änden, avbruten i den andra. Spetsen
var ca 8 centimeter lång.
Den nedersta delen av
Arkeologisk schaktningsövervakning – Tjärnsjön

Figur 11. Stock 3. Påträffades i den södra delen av undersökningsområdet. I ena änden på stocken såg den innersta delen
ut att vara urborrad och en smalare stock isatt. I mitten av denna
satt sedan en träplugg. Fotograf Emelie Sunding.
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stören, ca 0,35 meter, var svedd. Stören var rund och dess yttersta skikt var
avtäljt. Prov för 14C-analys taget från yttersta skiktet, PK1.
Stör 2. Påträffades i den östra delen av undersökningsområdet. Stören var
1,09 meter lång och 3,0 centimeter tjock. Femsidigt tillspetsad i ena änden,
avbruten i den andra. Spetsen var ca 9 centimeter lång. Yttersta skiktet var
avtäljt. Prov för 14C-analys taget från yttersta skiktet, PK2.
Stör 3. Påträffades i den södra delen av undersökningsområdet. Stören var
1,2 meter lång, 1,5-3,5 centimeter tjock och naturligt böjd. Fyrsidigt tillspetsad
i ena änden, såg ej ut att vara avbruten i den andra utan snarare avskuren.
Spetsen var ca 9 centimeter lång. Påtagligt tjockare mot den tillspetsade delen.
Skiljde sig tydligt från övriga störar då den var smal, ojämn och böjd. Stören
var ej avkvistad. Prov för 14C-analys taget från yttersta skiktet, PK3.
Stör 4. Påträffades i den sydöstra delen av undersökningsområdet. Stören
var 0,53 meter lång och 3 centimeter bred. Tillspetsad i ena änden, ej flersidigt
som de övriga utan snarare med en rund spets. Spetsdelen är också längre
och mer utdragen på denna stör, ca 12 centimeter lång, och inte lika skarp
som de övriga. Liksom stör 1 är denna svedd. Prov för 14C-analys taget från
yttersta skiktet, PK4.

Fynd
I fält tillvaratogs ett tunnband, en del av en tunnbotten, en skruvstock samt
ett oidentifierat träföremål. De två senare skickades för konservering till
Studio Västsvensk Konservering, Göteborg. De är inte färdigkonserverade.
Från tunnbandet togs ett prov för 14C-analys, PK5. Tunnbadet och tunnbotten
kasserades därefter.
Skruvstocken F1 påträffades egentligen utanför undersökningsområdet,
men inom arbetsområdets begränsningar. Då den var bearbetad beslutades att
den skulle tas omhand. Stocken var 1,36 meter lång, varav skruvdelen utgör
ca 0,55 meter (figur 12). Omkretsen på mitten var 0,57 meter. Skruvsstockar
används när man sätter ner stolpar i sjö- eller älvbotten.
Träföremålet F2 var platt, 12 centimeter långt, 5 centimeter brett och ovalt
till formen med spetsiga ändar.

Figur 12. Skruvstocken tillvaratogs i arbetsområdets norra del. Fotograf Emelie Sunding.
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Dendro nr.

Prov nr.

Kontext

83250
83251
83252
83253

1
2
3
4

Stock 4		
X
Stock 3
X		
Stock 5		
X
Stock 2		
X

Tall

Gran

Beräknad avverkning
V 1527/28, 1560/61
Ej daterbar
V 1741/42
V 1527/28, 1560/61

Figur 13. Dendroanalysen gav inga säkra resultat användbara för tolkningen, se bilaga 1.

Prov nr

Kontext

14C BP

Kalibrerat 1 σ

PK 1 Stör 1
PK 2 Stör 2
PK 3 Stör 3
PK 4 Stör 4
PK 5Tunnband

Tjärnasjön
Tjärnasjön
Tjärnasjön
Tjärnasjön
Tjärnasjön

99,8±0,5 pMC
99,3±0,5 pMC
8±37
99,9±0,5 pMC
99,8±0,5 pMC

Recent
Recent
Recent
Recent
Recent

analysnummer
Ua 49928
Ua 49929
Ua 49930
Ua 49931
Ua 49932

Figur 14. Resultaten av 14C-analysen.

Analyser
Dendrokronologisk datering
Från fyra stockar skickades prover för dendrodatering till Hans Lindersson
vid Lunds Universitet. Stockarna, nr 2-5, påträffades i södra delen av undersökningsområdet (figur 13). Analysen gav inga tillräckligt säkra resultat för
att kunna användas i tolkningen (bilaga 1).
14

C-analys

För 14C-analys skickades fem prover till Ångströmslaboratoriet, Uppsala
universitet (figur 14). Fyra av proverna togs från de insamlade störarna och
ett från ett tunnband. Analysen gav endast recenta dateringar.

Tolkning
Området kring Tjärnasjön har i historisk tid huvudsakligen brukats som
åker och äng. De många trästörarna härrör sannolikt just från denna agrarverksamhet. Användningsområdet har i huvudsak varit hägnader av olika
slag, sannolikt hankgärdesgårdar, då dessa är vanligast från medeltiden till
modern tid. Att några trästörar var svedda i den tillspetsade änden talar också
för gärdesgård. De daterade störarna visar på att de förmodligen härrör från
1900-talet, och att de därmed tillkommit relativt sent. Eventuellt kan man också
tänka sig att det stått en hägnad runt Tjärnasjön med tanke på den mängd
trästörar som påträffades.
Stockarna som dendrodaterades fick en osäker datering. Troligtvis är
stock 2 och 4 från 1500-talet, och kan i sådant fall höra till äldre brygg- eller
bebyggelsekonstruktioner som funnits kring Tjärnasjön under historisk tid.
Urtagen var placerade på likartat sätt, vilket förstärker intrycket att de tillhört
samma konstruktion. Stock 3 med 6 stycken urtag skulle kunna vara del av
en stege, kanske till ett härbre. Stock 5 som daterades till mitten av 1700-talet
kan möjligtvis härröra från exempelvis en byggnadskonstruktion. Under den
arkeologiska undersökningen 1998 (DM dnr 75/98) fann man bland annat
spår av en eventuell smedja som ska ha funnits på platsen under 1700-talet.
Smedjan upptäcktes vid södra sjöstranden.
Tjärnasjön och markerna kring den har brukats av människor alltsedan
förhistorisk tid. Då bevaringsförhållandena är uppenbart goda för organiskt
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material, och då sjön med kringliggande torvmark bevisligen innehåller gott
om bearbetat trä och träföremål, är eventuella ingrepp i området även i framtiden av arkeologiskt intresse. Då man endast grävde bort 0,3-0,5 meter tjockt
bottensediment finns det en stor möjlighet att äldre träföremål och bearbetat trä
finns kvar även inom undersökningsområdet. Pollenanalyser bör även utföras
för att klarlägga om man kan se när en permanent etablering uppstår. Likaså
kan det belysa uppkomst och förändringar rörande vegetation, jordbruk samt
järnframställning kopplade till de förhistoriska och historiska gårdarna som
har legat omkring Tjärnasjön och som delvis har undersökts.

Sammanfattning
Under slutet av september månad 2014 genomförde arkeologer från Dalarnas
museum en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
vid Tjärnasjön i Borlänge. Arbetet utfördes med anledning av att Borlänge
Energi grävde bort delar av sjöns bottensediment för att minska växten av
kaveldun. Vid schaktningen framkom en stor mängd tillspetsade trästörar,
ett fåtal bearbetade stockar samt ett fåtal träföremål. Trästörarna daterades
genom 14C-analys och visade sig vara recenta. Fyra av stockarna lämnades för
dendrokronologisk analys, men den gav ett osäkert resultat. Två av stockar
fick dateringar till 1500-tal och en stock till mitten av 1700-talet, den fjärde
stocken var tyvärr inte daterbar. I torvlagren söder om sjön har tidigare hittats
träföremål daterade till yngre järnålder.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Socken:
Fornlämning, raä nr:
Fastighet:
Koordinater, centralt i UO:
(SWEREF99 TM)

Höjd (RH 2000):
Inmätning:
14
C-analys:
Dendroanalys
Utförandetid:
Total yta:
Undersökt yta:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM fotoaccesion:
DM fyndaccesion:
Arkeologisk personal:
Fältarbetsledare:
Projektansvarig:
Dokumentationsmaterialet:

Arkeologisk schaktningsövervakning – Tjärnsjön

431-7153-2014
Borlänge stad
Borlänge 40:1, 40:2
Tjärna FS:2, 79:2 och 79:62
N: 6706754
E: 522177
150 möh
Manuell inprickning		
Ångströmslaboratoriet, Uppsala.
Nationella laboratoriet för vedanatomi
och dendrokronologi
2014-09-30 – 2014-10-01
2094 kvadratmeter
1166 kvadratmeter
1566
83/14
2014 40, 103 bilder
23029, 2 föremål
Emelie Sunding
Eva Carlsson
Emelie Sunding
Eva Carlsson
Förvaras på Dalarnas museum.
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Bilaga 1

LUND UNIVERSITY
DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY
KVARTÄRGEOLOGISKA AVDELNINGEN

HANS LINDERSON

5 Oktober 2015
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2015:58
Hans Linderson

DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV FYND I SAMBAND MED
MUDDRING I TJÄRNASJÖN, BORLÄNGE
Uppdragsgivare: Dalarnas Museum, box 22, 791 21 Falun. Org nr 883200-8349
Kontaktperson: Eva Carlsson, 023-765513, 0703021134
Område: Falun Prov nr: 83250-83253 Antal sågprov: 4 (2 debiteras)
Dendrokronologiskt objekt: Enligt Eva Carlssons provtagningslista

Resultat:
Dendro
nr:

Prov
Nr :

Trädslag

Antal år
(2 radier
om ej
annat
anges)

83250
83251
83252

1
2
3

Gran
Tall
Gran

46
61
51

83253

4

Gran

59;3

Splint (Sp)
Bark (B)
Vankant (W)

Datering
av yttersta
årsring i

Beräknad
Avverkning

provet

Indikation på datering
av yttersta årsring
Resultatet här är
således ingen säker
datering. Utan de två
bästa dateringsförslagen

W
Sp 45, W
W

Ej datering
Ej datering
Ej datering

(1527, 1560 )*
(1741)

(V 1527/28, 1560/61)
(V 1741/42)

W

Ej datering

(1527, 1560)*

(V 1527/28, 1560/61)

Kommentarer till resultatet:
Det är inte möjligt att datera proverna med de kriterier vi ställer på en säker datering. Det
huvudsakliga skälet är att underlaget är för litet. För få prover, årsringar och olika trädslag med
grandominans.
Säkra uppgifter är att, proven består av tall, och granvirke och prov 1 och prov 4 har en stark
inbördes korrelation som visar att de är avverkade samtidigt och på samma källort.
Det uppträder två förhöjda korrelationer med en tämligen lokal kronologi för prov 1 och 4.
Prov 3 har på samma sätt fått en förhöjd korrelation och passning till en daterade tämligen lokal
kronologi. Det är viktigt att betrakta alla angivna årtal som dateringsförslag och inte säkra
dateringar.
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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.
”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 näst längst till höger har dateringsförslag angetts som inte nå de kriterier vi ställer på en
säker datering.

____________________________________
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
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