
Svensk dendrokronologi 1976
Tegnér, Göran
Fornvännen 1977, s. [25]-32
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1977_025
Ingår i: samla.raa.se



Svensk dendrokronologi 1976 

Dendrokronologi (beträffande principerna se 
Trotzig 1973 och Bartholin 1975 a) betyder 
ju ordagrant datering baserad på trä, men 
rymmer som begrepp också andra företeelser. 
Analys av årsringar kan nämligen också be
lysa bl. a. klimat-, miljö- och vegetationsut
veckling under äldre tider. Att dendrokrono-
login är av intresse för t. ex. arkeologi och 
kvartärbiologi är därför naturligt. 

Arsringsanalys har sedan mer än 50 år an
vänts inom Skogshögskolans skogliga forsk
ning för tillväxtberäkning och för att få in
formation om t. ex. hur skog svarar på åt
gärder som gallring, gödsling etc. Här ligger 
svensk forskning långt framme. När det gäl
ler dendrokronologi släpar Sverige däremot 
efter. Dendrokronologin "föddes" i Arizona 
1929, då astronomen A. E. Douglass, som 
sedan 1901 arbetat med årsringar som ett 
instrument att användas vid studiet av sol
fläckarnas periodicitet, lyckades förena en fly
tande årsringsserie med en serie från modern 
tid (Bannister 1969). Nu arbetar ett tjugotal 
personer med dendrokronologi på Laboratory 
of Tree-Ring Research i Tucson, Arizona, 
världens största institut för dendrokronologi. 

I Nordeuropa kom Västtyskland att vid 
1960-talets slut bli ledande inom det dendro
kronologiska området, men även i Sovjet 
(Novgorod; se Kolchin 1963 a, b ) , Polen, 
England, Holland, Danmark och Norge har 
man arbetat med dendrokronologi och nått 
viktiga resultat. Även inom konstvetenskapen 
har man kunnat använda metoden: i bl. a. 
Holland och England har man genom års
ringsmätning på pannåer kunnat datera mål
ningar. (Fletcher 1974.) 

De första svenska försöken med dendro
kronologi gjordes av Ebba Hult de Geer på 
Gotland på 1930-talet, men då man använde 

sig av amerikanska grundserier som referens 
fick man inga korrekta resultat. (Trotzig 
1973, s. 17.) Vid den tidpunkten saknades 
strängt taget både kunskap och arkeologiskt 
material för att bygga upp grundserier i Sve
rige. 

Först i och med de stora stadsgrävningarna 
under 1960- och 70-talen har ett rikt under
sökningsmaterial kommit fram, nämligen de 
byggnadslämningar och föremål av trä som 
bevarats i de våta lagren i medeltidsstäder 
som Lund, Lödöse, Skara, Söderköping, Upp
sala, Enköping etc. 

Under 1970-talet påbörjades en viss den
drokronologisk forskning avseende Syd-, Väst-
och Mellansverige (Mälardalen) . Då — av 
de svenska trädslagen — endast tall och ek 
lämpar sig för dendrokronologisk bestäm
ning har man i Syd- och Västsverige inriktat 
sig på mätningar på ek medan man i Mälar
dalen huvudsakligen använder sig av tall. 

För Mälardalsprojektet bildades 1975 en 
arbetsgrupp med företrädare för bl. a. Skogs
högskolan, Riksantikvarieämbetet och Statens 
historiska museum. Då man inom arbetsgrup
pen ansåg att den dendrokronologiska forsk
ningen skulle vinna på att ha ett samlande 
organ, ett dendrokronologiskt sällskap, utar
betades ett stadgeförslag. Arbetsgruppen be
slöt kalla till ett konstituerande möte i sam
band med Arkeologiska samfundets samman
komst under temat Dendroarkeologi 18 no
vember 1976. Mötet antog de föreslagna 
stadgarna, vars § 1 lyder: "Sällskapet har till 
uppgift att stödja dendrokronologisk forsk
ning i Sverige och främja samverkan mellan 
de vetenskapsgrenar som från skilda utgångs
punkter arbetar med dendrokronologi." Vi
dare valdes en interimsstyrdse med företrä
dare för skoglig forskning, arkeologi, bygg-
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26 Svensk dendrokronologi 1976 

nadsarkeologi, konstvetenskap och kvartär
geologi. Vid Arkeologiska samfundets möte 
redogjorde företrädare för de tre dendrokro
nologiska projekten för arbetet inom respek
tive projekt. Nedan följer redogörelser för nu
varande läge i arbetet med målen: att upp

rätta dendrokronologiska grundserier för Syd-
och Västsverige samt Mälardalen. 

Antikvarie Göran Tegnér 
Statens historiska museum 
Box 5405 S-l 1484 Stockholm 

Dendrokronologi pa eg i Sydsverige 

Dette projekt er tidligere beskrevet her i 
Fornvännen (Bartholin & Berglund 1975) 
med en kortfattet redegordse for den teore-
tiske og praktiske baggrund for den dendro-
kronologiske dateringsmetode anvendt på eg. 

Yderligere resultater fra projektet kan soges 
i litteraturlistens andre artikler. 

Her skal gives et sammendrag af de resul
tater, som foreligger ved udgangen af 1976. 

Arbejdet startede 1.7.1973 og gennemfores 
som en halvtidstjeneste i et projekt for den
drokronologisk og vedanatomisk forskning og 
service ved Kvartärgeologiska avd. ved Lunds 
Universitet og det finansieres af Statens Na
turvetenskapliga Forskningsråd, fra 1.7.1976 
også af Statens Humanistiska Forskningsråd. 
(Projektets vedanatomiske del består i en 
halvtidstjeneste, hvori der ydes vedanato
miske undersogelser, som service for arkaeo-
loger og kvartaergeologer.) 

Det dendrokronologiske forskningsprojekt 
har til opgave at klarlaegge mulighederne for 
anvendelse af dendrokronologi på egetrae i 
Sydsverige og samtidig forsoge at udbygge så 
länge standardkurver, som muligt. 

Undersogdse af de dendrokronologiske 
muligheder udfores först og fremmest på le
vende egetraeer. For Skåne og Blekinge er det 
vist, at dateringsmulighederne er gode. (Bar
tholin 1975b, Bartholin & Berglund 1975). 
Prover fra Blekinge kan dateres på standard
kurven for Sydvestskåne (Bartholin 1976a), 
således at man inledningsvis ved opbygningen 

af standardkurver for disse landsdde kan ar
bejde med materialet under et. På laengere 
sigt, når tilstraekkdigt mange prover fore
ligger, bor området dog indddes i 2 regioner, 
en omfattende Sydvestskåne og en for Nord
ostskåne og Blekinge. Det forventes endvi-
dere, at standardkurver for Skåne og Ble
kinge kan benyttes til dateringer af eg fra 
visse andre landsdde. 

Undersogdsen viser desuden, at prover fra 
Sydvestskåne i stor udstraekning kan dateres 
ved hjaelp af standardkurver for Nordtysk
land og Syddanmark. Disse muligheder er 
ikke så gode for prover fra Nordostskåne og 
Blekinge. 

Udbygningen af en sydsvensk standard-
kurve koncentreres derfor i förste omgång til 
Sydvestskåne. 

En anden årsag til dette er de meget rige 
traefund fra de seneste års udgravninger af 
tidlige midddalderlag i Lund. Undersogd-
serne af disse fund har givet erfaringer i 
hvordan et stort dendrokronologisk materiale 
skal behandles og et bedommdsesgrundlag 
for dateringsmetodens effektivitet og sikker-
hed. 

Proverne fra Lund kan sammenregnes til 
en kurve på 561 år og takket vaere en synkro
nisering med den absolutte kronologi for 
Hedeby (Eckstein 1976), ved vi, at den om-
fatter tiden 578—1138 e .Kr . Undersogdsen 
har givet nye oplysninger om Lunds historie 
og udvikling i de förste 150 år. Den viser, at 

Fornvännen 72 
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aktivitderne må vaere begyndt kort for år 
1000, idet det aeldste fund dateres til 994, at 
byens to aeldste kirkegårde, som afloser hinan-
den, hver har vaeret i brug i ca 50 år, fra ca 
år 1000 til ca år 1100, at Drottens (?) stav
kirke og dens kirkegård bor dateres til ca 
1051, men at en datering til år 1060 stadig 
er mulig. Endvidere kan flere bebyggelse
aktiviteter dateres til byens tidligste udvik-
lingsfaser (Bartholin 1976b). 

Prover til udbygning af standardkurver for 
Sydsverige hentes fra traekonstruktioner i kir
ker, borge, slotte m. m. Fra nutiden er kurven 
fort tilbage til 1274 e. Kr. Samtidig kan pro
ver fra Hjortsberga k:a og Helgenskabene i 
ö . Vram k:a forlaenge "Lundkurven" frem 
til 1293 e. Kr. Vi har således i dag en sam
menhaengende standardkurve, som daekker de 
seneste 1400 år, idet der dog mangler en del 
supplerende prover for perioden ca 1250— 
1350. 

Folgende bygningsvaerker er undersogt i 
denne förbindelse. (—) angiver, at en date
ring endnu ikke er lykkedes. 

Skåne: Genarp k:a, St. Petri k:a Malmö (—), 
Skanör k:a, Norrvidinge stavkirke, Hammar-
lunda k:a, Reslöv k:a, Raus k:a (—) og 
klokkestabel, ö . Vram k:a og helgenskab, 
Lyngsjö k:a (—), Kärnan (—), ö r u p Sten
hus, Torup slöt, Jörgen Kock's gård Malmö, 
Skanör stubmölle. 

Blekinge: Hjortsberga k:a og klokkestabel 
(—), Edestad k:a og klokkestabel (—), vol
den på Lyckeby Fläck (Bartholin, 1976a). 

Som måske interessante dateringer frem
kommet ved disse undersogelser kan naevnes: 
Hammarlunda k:a med genanvendt trae i 
tagstolen fra ca 1070 og ca 1110, originaltag-
stolen er endnu ikke dateret. Norrvidinge 
stavkirke fra ca 1070. Örup Stenhus fra 1538. 
Tagstolen i Hjortsberga k:a dateres til förste 
halvdel af 1200-tallet med to forandringer i 
sidste halvdel af 1200-tallet. Tagstolen i den 
naerliggende Edestad k:a er fra ca 1450. 

De hidtil indhostede erfaringer bygger på 
undersogelser af ca 1200 prover med tilsam-
men ca 200.000 årringe. Arringene er malt 
på en målemaskine velvilligst lånt på Skogs
högskolan i Stockholm. Nu råder vi imidler
tid över en egen maskine skaenket af Knut 
och Alice Wallenbergs Stiftelse. 

Vi forventer inden laenge at have afsluttet 
udbygningen af standardkurven for Skåne og 
Blekinge, hvorefter vi vil undersoge de den
drokronologiske muligheder i andre landsdde, 
ligesom vi vil vaere i stånd til at yde dendro
kronologiske dateringer som servicearbejde. 

Thomas S. Bartholin 
Lunds Universitet, 
Kvartärgeologiska avd. 
Tornav. 13, 223 63 Lund 

Tidsbestämning i västra Sverige med hjälp av årsringar på ek 

Är 1973 påbörjade jag arbetet med att upp
rätta en dendrokronologi för västkustområdet. 
Projektet startade på fritid. En första inven
tering av tillgången på virke uteslöt inte möj
ligheten att kunna upprätta en kronologisk 
serie från nutiden ned till medeltiden. An
tikvarie Rune Ekre, Lödöseundersökningar-
nas ledare, hade samlat en stor mängd virke, 

som tillhört trähusbebyggelse och pålningar 
från början av 1100-talet till mitten av 1300-
talet. 

Redan en flytande kronologi upprättad på 
Lödösematerialet ansågs vara av stort värde 
för beskrivning av medeltidsstadens föränd
ring med tiden. 

I februari 1975 nåddes kontakt mellan 
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årsringsserier av prov från det medeltida 
Lödöse och en serie, som sträckte sig från 
1974 ned till 1204. En kontinuerlig master
kurva hade därmed upprättats från nutiden 
ner till 800-talet. Överbryggningen skedde 
med hjälp av en enda stock, vars ringserie 
ligger i intervallet 1204—1433. Denna serie 
överlappar en annan, som ligger i intervallet 
1339—1636. Överensstämmelsen vid över
lappningen är god och förtjänar stor tilltro. 

Liksom vid kemisk analys når man någon 
form av beviskraft om man kommer till sam
ma resultat vid upprepade oberoende försök. 
Insamlingen av prov har därför fortsatt i av
sikt att bygga en andra serie, som ej stöder 
sig på den första. 

För närvarande är ca 900 prov bearbetade, 
därav ca 300 från den medeltida handelssta
den Lödöse. Serie nummer två sträcker sig 
från nutiden ner till 1380. 

Masterkurvan sammansättes enbart av se
rier från ek, som hittats inom en östra halv
cirkel med radien 50 km kring Lödöse. De 
flesta proven har tagits från byggnader. Bot-
tensyllar i boningshus har givit goda bidrag. 
I något fall hade den liggande syllen en höjd 
av 94 cm. Inte ett enda prov stöds av date
ring från dokument. Många påstådda 1600-
talsbyggnader har bottensyll från 1700-talet. 

Ekens fällningsår kan uppskattas även om 
träprovet inte sträcker sig till gränsen för 
barklagret. Innanför barklagret är veden 
ljusare och ådrorna öppna. Detta område 
innehåller 9 till 30 årsringar och kallas på 
västkusten för savved. Benämningarna vitved, 
splintved och skräved förekommer också. 

Antalet savvedsringar från 52 nutida prov 
i Göta Älvdalen har undersökts. Lägsta an
tal är 9 och högsta antal är 32. Det aritme
tiska medelvärdet är 16. Högsta relativa fre
kvensen ( 1 6 % ) föreligger när antalet sav
vedsringar är 13. Standardavvikelsen har be
räknats till 4,8 men är missvisande eftersom 
primärvärdena inte är normalförddade. En 
framtida undersökning, baserad på ett större 
antal primärvärden väntas ge en god upp

skattning av fällningsåret om provet inne
håller rester av savved. 

Ett försök att hitta något samband mellan 
två av följande parametrar, stammens radie, 
antalet årsringar, sawedslagrets storlek, åd
rornas storlek och lövkronans volym har 
misslyckats därför att de individuella varia
tionerna är stora. Försöket visar att även om 
man skulle hitta samband vid undersökning 
av ett större material, så kan man ändå inte 
dra några slutsatser för enstaka prov. 

Några få prov har tagits från ek och andra 
träslag i ett större geografiskt område: norra, 
mellersta och södra Halland, Värnamotrak-
ten, Kalmar, Öland, nordöstra Västergötland 
och Bohuslän. Fällningsåret har i samtliga 
fall varit känt. Överensstämmelsen har varit 
relativt god utom beträffande proven från 
Värnamotrakten (Toftaholm). Dessa senare 
skulle ej med säkerhet ha kunnat dateras 
ens om man vetat seklet när de fälldes. Star
ka variationer i närmiljön har dränkt de kli
matberoende variationerna. 

Gissningen att en dendrokronologisk mas
terkurva är giltig 100-tals km från det om
råde, där den upprättats, styrks också vid 
studium av professor B. Jonssons arbete om 
årsringsindex för tall och gran (Jonsson 
1972). 

Linné lät år 1741 sina studenter räkna års
ringarna på ett 50-tal ekstubbar på Öland. 
Han lade märke till att tillväxten hade varit 
låg under åren 1587, 1658 och 1708 på alla 
ekarna. Dessa år var tillväxten även låg i 
västra Sverige. 

Det är inte uteslutet att trakter i Götaland, 
som ligger utanför Göta Älvdalen, Skåne och 
Mälardalen i lyckliga fall skall kunna få sina 
träprov dendrokronologiskt bestämda vid 
jämförelse med alla de tre längre kronologiska 
serier, som snart föreligger i de tre nämnda 
områdena. 

Fil. mag. Alf Bråthen 
Lunnevägen 2 
S-46100 Trollhättan 
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Mälardalsprojektet 

Den 1 april 1976 startade ett dendrokrono
logiskt pilotprojekt för tall i Mälardalen, 
"Dendroarkeologiska grundserier". Projek
tet administreras och leds från Skogshögsko
lan. För de skogsvetenskapliga aspekterna 
svarar prof. Gustaf Siren och prof. Bengt 
Jonsson. Arkeologien företräds av forskar
assistent Lars Löfstrand, som utför provin
samling, bearbetning, årsringsmätning etc. 
(mätning m. fl. uppgifter sköttes 1976 av 
f.k. Annette Leopold). 

Projektets målsättning är i första hand att 
ta fram en tillförlitlig grundserie för Mälar
dalen från idag till tidig medeltid. 

Instrument 

För borrning i levande eller eljest mjukt trä 
används s. k. tillväxtborrar. De består av stål
rör, som skruvas in i träet med en gänga, 
som omger den koniska främre delen. I spet
sen finns en cirkelrund egg, som kvarlämnar 
en 5 mm träkärna inne i röret. 

Torrt , oelastiskt trä ger inte efter så att 
en tillväxtborr kan drivas in. Därför används 
avverkande borrar för provtagning i t. ex. 
gamla byggnader. Inför pågående projekt 
tillverkades en specialborr av hårt s. k. snabb
stål med 19 mm yttre och 8 mm inre diame
ter. Två eggar i spetsen "hyvlar" sig in i 
veden och en spiralgående bom kring röret 
transporterar ut spånen bakåt. 11 mm skalas 
alltså bort som spån och en 8 mm kärna blir 
kvar i borröret. Borret roteras med 270 varv/ 
minut av en elektrisk borrmaskin. 

En verkstad står till projektets förfogande 
för slipning och annan mekanisk bearbetning 
av borrkärnor och stamskivor. Eftersom det 
är vår uppfattning, att de dendrokronologiska 
proverna måste behandlas som varje annat 
arkeologiskt fynd, konserveras och arkiveras 
alla prover för att när som helst kunna tas 
fram på nytt för ommätning utan risk för att 
krympskador och liknande, speciellt på jord
funna prover, skall förrycka resultaten. 

Ärsringsmätning för skogstaxering och lik
nande har i decennier bedrivits på Skogshög
skolan, där projektarbetet försiggår. All er
forderlig apparatur, t. ex. ADDO-maskiner 

för en mätnoggranhet av + 0,01 mm, dato
rer för diagramritning och korrelationsberäk
ningar, står t. v. till projektets disposition. 
(Skogshögskolan utlokaliseras 1978 till Umeå, 
Garpenberg och Uppsala.) 

Provinsamling 

Med tillväxtborr har prover för detta pro
jekt tagits i Kronparken vid Ulleråker utan
för Uppsala, ett tallbestånd, där ett större 
antal träd uppnått mer än 300 års ålder. 

Med ett växande bestånd av sådan ålder 
får man den bästa kopplingen av den dendro
kronologiska grundserien till kalenderårska
lan. 

Med avverkande borr har provtagning hit
tills gjorts i ett större antal objekt. Upplands
museets friluftsmuseum Disagården i Gamla 
Uppsala består av byggnader från flera sek
ler mellan 1500 och 1900. Sedan lands
antikvarien välvilligt upplåtit husen för prov
tagning har denna i samarbete med museets 
personal pågått hela sommaren 1976. Fyra 
byggnader har prioriterats: en bod från Lä-
lunda i Gamla Uppsala socken grovt daterad 
till 1700-tal, ett portlider med matbod från 
Granby i Björklinge genom inskuret årtal 
daterad till 1752, en källarbod från Stora 
Källbo i Tensta socken, allmänt daterad till 
1600-tal och slutligen en mycket vacker 
spannmålsbod från Borggårde i Hökhuvud 
socken, byggd i typisk 1500-talsstil. Ur varje 
byggnad har ett 20-tal prover tagits ur lika 
många stockar. 

Romfartuna kyrka, 2 mil norr om Västerås, 
uppvisar träkonstruktioner från flera bygg
nadsskeden. Långhustaket vilar fortfarande 
på de takstolar — ett trettiotal — som restes 
vid kyrkans troliga tillkomst under 1200-talets 
sista hälft. (Edgren 1977.) 

Ungefär samtidigt med att tegelvalv slogs 
in 1427 restes mitt över långskeppet en tak
ryttare, vars bärande konstruktion alltjämt 
finns kvar. I den nuvarande tornspiran, som 
färdigställdes under 1600-talets sista hälft, 
finns rester av bärande bjälklag från senme
deltid. Ett femtiotal borrkärnor har hittills 
tagits ut. 
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Prover i form av hela stamskivor har också 
samlats in och bearbetats. 

I samband med restaurering av den upp
ländska Häverö kyrkas klockstapel, som all
mänt dateras till 1500-talet, måste delar av 
vissa master och syllar bytas mot färskt virke. 
Tack vare stort intresse från berörd personal 
kunde så mycket som 15 dendrokronologiskt 
mycket värdefulla prover tas till vara. 

I Uppsala har ett tjugotal stamskivor ta
gits i samband med rivning av affärshus vid 
Stora Torget (kv. Rådhuset) med byggnads
år 1863. 

Kvallsta gård i ös tuna socken har vid om
byggnad givit 17 stamskivor härrörande från 
olika byggnadsfaser under 1600- och 1700-
talen. 

Den största mängden prov i form av stam
skivor härrör från arkeologiska stadsundersök
ningar 1972—76 i Uppsala. Ca 220 jord
funna prover har tagits till vara från sex 
grävningar, den sista 1976 i kv. Rådhuset. 
Proverna, som omspänner tiden ca 1100 till 

1600 konserveras och bearbetas nu i sam
arbete med Riksantikvarieämbetets uppdrags
verksamhet. 

Tillsammans har således för projektet hit
tills insamlats ca 400 prover, av vilka de 
flesta är avsedda att användas för att bygga 
upp en säker grundserie, mot vilken andra 
prover från Mälardalen skall kunna dateras. 
Grundserien skall också användas för vidare
utveckling av de dendroarkeologiska tekni
kerna. 

En instruktion för provtagning i samband 
med arkeologiska och byggnadshistoriska un
dersökningar har författats. Instruktionen av
ses ingå i en serie, som tas fram av Riks
antikvarieämbetets undersökningsenhet. 

Mätning och utvärdering 
Mätningarna görs i ett halvautomatiskt 
registrerande instrument, bestående av ett 
40 X förstorande mikroskop och en impuls-
givande rörlig mikrometer, som för varje 
hundradels mm genererar en signal till ett 
räkneverk. 

1100 1200 1300 1400 1500 1600 

takstolar 

äldre torn 

takryt tare 

prover saknas 

-O 

nuvarande torn 

prover saknas 

Fig. 1. Romfartuna kyrka, Västmanland. Hypotetisk skiss till hjälp vid provtagning. Den visar, att 
ytterligare prover måste till för att fylla två tidsluckor, där materialet är otillräckligt för de ca 50 års 
överlappningar, som krävs för noggrann datering. Längden på de fyra serierna är skattad. Proverna har 
ännu inte mätts. —• Romfartuna church, Västmanland. Hypothetical sketch to assist sampling, which 
shows that additional samples must be taken to fill in two time-gaps where the material is insufficient 
to cover the ca. 50 year-overlaps required for exact dating. The length of the four series is only esti-
mated. The samples have not yet been measured. 
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Operatören ser träprovet passera förbi ett 
hårkors i mikroskopet när mikrometersliden 
på elektrisk väg bringas att röra sig. Vid varje 
årsringsgräns (höstved/vårved) stannas siiden 
och operatören utlöser med en knapp det 
skrivande räkneverket. 

Maskinen skriver direkt ut resultaten på 
blankett eller remsa, och stansar samtidigt 
ut dem på hålremsa för senare överföring till 
magnetband för databehandling. 

Med hjälp av dator kan bland mycket an
nat årsringsserierna (varje uppmätt träd
stamdiameter utgör en serie) sammanställas 
till medelserier för t. ex. grupper av träd och 
korrelationsberäkningar göras för att hitta 
den rätta eller bästa passningen mellan serier, 
vilkas slutar är okända. På så sätt utförs date
ringar på matematisk väg. 

Dateringar görs också på visuell väg, men 

aldrig direkt på träproverna utan med 
diagram, dvs. mätvärdena uppritade på milli
meterpapper. Visuell och numerisk metod 
kompletterar varandra. I kombination ger de 
fylligare argument för dateringarnas riktighet. 

Utöver det pågående projektets grundläg
gande målsättning — att upprätta en grund
serie för tall i Mälardalen — tillskapas hela 
tiden genom en ackumulering av insamlat 
material, mätresultat och dateringar förut
sättningar för andra tillämpningar. 

Intressant också från kulturhistorisk syn
punkt är möjligheterna att få ett grepp om 
klimatvariationerna. 

Fil. kand. Lars Löfstrand 
Gustaf Adolfsgatan 86 A 
S-50243 Borås 
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Dendrochronology in Sweden: 1976 

Sweden has been late in recognising the use 
of dendrochronology in archaeology, by com
parison with America, where dendrochrono
logy was "born" in 1929, and with the rest 
of Europé. In the 1970's, however, three 
different projects were begun, each with 

different economic prerequisites. All of these 
projects work towards construding a standard 
curve extending from the present as far back 
as possible with the help of living trees, timber 
structures in buildings, and wooden archaeo
logical material. A dendrochronological 
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association was formed in 1976 to promote 
dendrochronological research. 

In 1973 a project was begun in Lund to 
investigate the Skåne and Blekinge areas. The 
curves there built-up are based on oak mea
surements. It has been possible to synchronize 
a floating chronology for Lund, spänning 
561 years, with curves for Hedeby (Hait
habu) referring to the years 578—1138 A.D. 
Samples taken from churches in Hjortsberga 
and ö . Vram have brought the Lund curve 
forward to 1293. A curve has been established 
from the present back to 1274 A.D., giving 
a continuous curve över a period of 1400 
years. However, further work remains to be 
done on the period 1250—1350. 

Another project is concemed with the 
dendrochronology of oak for the Göta Älv 
valley north of Gothenburg, based on the 
medieval trading town of Lödöse. A conti

nuous standard curve from the present down 
to the ninth century A.D. was established in 
1975. The overlap between a floating medie
val chronology and a curve extending back 
from the present, was achieved by a single 
timber. Work on another curve, independant 
of the first, is now in progress. 

A third project has been in progress since 
April 1976 in Stockholm, in association with 
the Royal College of Forestry using standard 
curves of pine for the Mälar Valley. Samples 
have been taken from living pine timbers at 
Ulleråker beyond Uppsala, where many trees 
are more than 300 years old. Further samples 
for this series have been taken from build
ings elsewhere in Uppland. Archaeological 
samples in the form of timber slices have 
been obtained from the 1972—1976 archaeo
logical excavations in central Uppsala. This 
series is not yet available. 
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