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Ett vikingatida högsäte? Dendrodatering av djurhuvud-
plankan från Tranaholm i Valö, Uppland.

Valöfyndet gjordes 1953 och bestod av en större
träkonstruktion samt ett antal lösa träföremål som
framkom vid plöjning och arkeologisk efterunder-
sökning vid Tranaholm nära Valö kyrka i Upp-
land (Raä Valö 123:1). Av särskilt intresse är ett
knappt två meter långt, bearbetat trästycke med
ett uthugget djurhuvud i ena änden, den så kal-
lade djurhuvudplankan (fig. 1). Vid publiceringen
1956 föreslog Wilhelm Holmqvist att den kan
vara en del av en vikingatida möbel, snarast ett
högsäte.

Fyndsammanhanget klargjordes vid efterun-
dersökningen. På platsen har det stått en upp-
höjd plattform av störar och stockar som vid upp-
täckten sedan länge hade rasat och vars trä var
delvis förmultnat. Holmqvist föreslår grundat på
jämförelser med sentida exempel att denna platt-
form kan identifieras som en stackbotten för för-
varing av hö och han föreslår en datering av den-
samma baserat på pollenundersökningar av plat-
sens jordlager till medeltiden, 1200–1400-tal (Holm-
qvist 1956, s. 23).

Djurhuvudplankan är av furu, 195 cm lång, 20
cm bred och 7,5 cm tjock. Den hittades i anslut-
ning till den hoprasade träplattformen. Djurhu-
vudet i ena änden är ca 15 cm tjockt och har tyd-
ligt skulpterade drag. På plankans nedre delar, mot-
satt huvudet, finns tolv borrhål för dymlingar pla-
cerade i tre grupper. Plankan är till delar skadad
och förmultnad. Holmqvist föreslår att den från
början antingen kunnat vara en stävprydnad till
en båt, en takprydnad på ett hus eller en del av en
möbel. Efter ingående jämförelser med vikinga-
tida och tidigmedeltida material bedömer han
den sista möjligheten som mest sannolik. Med led-
ning av stilistiska detaljer menar Holmqvist att
plankan inte bör tillhöra den romanska tiden utan
en tidigare epok. På grund av vissa särdrag landar
han i att stolar med höga djurhuvudstolpar bör
höra till 700-talet eller senast 800-talet (1956, s.
62). Med ledning av plankans skulpterade ut-
seende och den tänkta möbelns förmodade domi-
nans i ett rum menar han också att det bör hand-
la om en förnäm stol, en »hövdingasits».

Djurhuvudplankans förhållande till stackbott-
nen är något oklart. Holmqvists redogörelse ger
intryck av att plankan överlagrade delar av stack-
bottnen, men platsen är lågt liggande, vattensjuk
mark som tidigare översvämmats av vårfloder, så
en viss omflyttning och omlagring av löst träma-
terial kan ha skett under tidigare perioder.

Holmqvist arbetade vid Statens historiska mu-
seum i Stockholm och där fick djurhuvudplan-
kan inventarienummer 24 872. På museet gjor-
des också vid något tillfälle en rekonstruktion av
den tänkta möbeln. I samband med utställnings-
projektet Forntider (del 1) 2006 byggdes utställ-
ningens sista rum upp som en miljö med drag
lånade från salen i en aristokratisk hallbyggnad
från den yngre järnåldern. Då väcktes frågan om
det skulle gå att dendrodatera Valöplankan för
att bekräfta eller förkasta Holmqvists datering
och tolkning, som ju trots allt innehåller många
osäkerhetsmoment.

Inom utställningsprojektet bekostades där-
för en dendrokronologisk analys samt analysen
av ett 14C-prov. Dendrokronologisk provtagning
och analys utfördes av Hans Linderson vid kvar-
tärgeologiska institutionen vid Lunds universitet.
Linderson analyserade två prover (nr 0153091
och 0153092) varav bara det ena gick att datera.
Dess yttersta årsring är från år 772. Denna års-
ring ligger inom tallens splintved men visar inte
på fällningsåret eftersom trädets yttersta årsring-
ar inte bevarats. Med ledning av det beräknade,
totala antalet årsringar i splinten för tall av den
aktuella typen kan fällningsåret på mycket goda
grunder beräknas till år 830±20 år. Denna date-
ring bekräftas av 14C-analysen (LuS-6316) som
visade på en datering till 1255±50 BP, vilket ger
en kalibrerad ålder med två sigma till AD 660–
890 (Linderson 2006).

Djurhuvudplankan från Valö kan alltså helt i
linje med Wilhelm Holmqvists förslag och med
gott underlag verkligen dateras till det tidiga
800-talet. Både plankan själv och det rekonstrue-
rade högsätet placerades efter undersökningarna
i den yngre järnålderns rum i utställningen Forn-
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Fig. 1. Övre delen av djurhuvudplankan från Trana-
holm i Valö sn som den är utställd i utställningen
Forntider på Historiska museet. Foto: Sara Kusmin,
Historiska museet, Licens CC BY 2.5. —The upper
part of a carved board from Tranaholm in Valö parish,
Uppland; dating from about AD 830 and possibly
part of a high seat.

tider, där de fortfarande kan beses. Tyvärr kom
publiceringen av undersökningsresultaten att dra
ut på tiden.
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