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No timber should be lost without having been researched. Likewise, no researched timber 
should be lost. (Domínguez-Delmás, 2020, s. 11) 

 

FÖRORD 

 

Den här uppsatsen undersöker hur man kan balansera de stora kulturhistoriska värden, och den 
kunskap som dendrokronologi kan bidra med till kulturmiljövården, med den fysiska åverkan som 
provtagningen medför på originalmaterialet och hur man bör förhålla sig till det.  

Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet, fick 2018 i uppdrag från Kyrkokansliet att: 

… utarbeta ett förslag till en handledning för hur och under vilka förutsättningar 
dendrokronologisk undersökning ska utföras. Handledningen bör visa på metoder, på hur och 
var prov ska tas, samt utredas hur dessa ska sparas. Arbetet görs i samråd med 
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. (Svenska kyrkan, 2012) 
 

Den här masteruppsatsen redovisar den undersökning som ligger till grund för den handledning som 
publiceras under 2021. I och med uppdraget fick jag möjlighet att kartlägga och redogöra för ett 
problemområde inom kulturarvsfältet som länge varit känt bland mer specialiserade forskare, 
antikvarier och hantverkare med inriktning mot äldre träbyggande och som behöver en lösning. 

Under åren sedan 2018 har även doktorand och hantverksforskare Karl-Magnus Melin i sin forskning 
lyft fram ett antal konkreta exempel på när detta är problematiskt. En del finns idag publicerade och 
mer är att vänta.  

Jag är utbildad bebyggelseantivkarie och bygghantverkare som de senaste 11 åren arbetat på 
Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet. Där har jag sedan 2017 till 2021 haft ansvar för 
samverkan med Svenska kyrkans nationella och stiftsnivå i rollen som kyrkokoordinator.  

Under uppsatsens långa tillblivelse har det blivit uppenbart för mig att även om den antikvariska 
världen är en relativt liten så är dendrokronologins ännu mindre. De senare år har en tydligare 
akademisering skett och nya digitala tekniker och tillämpningsområden identifierats då arbetet allt 
oftare sker tvärdisciplinärt. I april 2021 deltog jag i det första referensgruppsmötet för 
digitaliseringsprojektet Old wood in a new light i vilket gamla analyser och rapporter ska digitaliseras. 
På mötet blev det också uppenbart att dendrokronologin i högsta grad är en internationell verksamhet. 
Flera av de artikelförfattare som refereras till i den här uppsatsen medverkade.  

Tack till alla er som bidragit till så väl den handledning som finns som bilaga till denna uppsats som 
till uppsatsen självt. Min förhoppning är att uppsatsen, som tillslut blev klar, kan vara ett bidrag i den 
fortsätta utvecklingen av dendrokronologin i kulturmiljövårdens tjänst! 

 

Maj 2021 

 

Linda Lindblad 
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1 INLEDNING  
 
 

1.1 PROBLEMFORMULERING 
 
Inom Svenska kyrkan finns 2 955 kyrkobyggnader registrerade i kyrkobyggnadsregistret 
(Svenska kyrkan 2020). Det innebär att de omfattas av tillståndsplikt enligt 4 kap. 3 § enligt 
kulturmiljölagen (KML) då ingrepp i dem kan påverka de kulturhistoriska värdena. Även 
fristående klockstapel ska enligt föreskriften betraktas som del av kyrkobyggnaden 
(Riksantikvarieämbetet 2012).  
 
Flera av våra skyddade kyrkobyggnader har många borrhål (ca 16 mm i diameter) efter 
dendrokronologisk provtagning (Melin, 2019; Seim m.fl., 2015). Det saknas i flera fall 
dokumentation om vilket borrprov som tagits var i byggnaden, var borrkärnorna arkiverats, 
om de analyserats överhuvudtaget, var mätserierna finns och så vidare. Under 
dendrokronologins första decennier i Sverige var huvudfokus att skapa långa referensserier, 
vilka är förutsättningen för att kunna använda den dendrokronologiska metoden. Och det 
lyckades. Idag har vi välutbyggda referensserier för både furu och ek. Men det är uppenbart 
att kulturmiljövården blev tagen på sängen av den här nya metoden som svepte över landet 
(och Norden) för ca 30-40 år sedan.  
 
Byggnadshistoriker Barbro Sundnér lyfte 1990 följande frågeställningar i sitt förslag till 
hantering av dendrokronologiska undersökningar i byggnadskonstruktioner: 
 

Äntligen har vi fått en metod som hjälper oss att datera de bevarade medeltida 
byggnaderna! Lyckliga förlitar vi oss på den dendrokronolgiska metoden och letar 
febrilt efter trädelar som kan ge oss en säker datering. Ofta hittar vi takstolsdetaljer 
som vi borrar i, för säkerhets skull på flera ställen. Men snart upptäcker man att det 
kanske inte är så enkelt. Hur förhåller sig träkonstruktionerna egentligen till 
byggnaden? Är de ursprungliga eller sekundära? Kan man lita på dateringarna?  
Och hur skall man dokumentera egentligen? Vem ansvarar för provernas framtida 
tillgänglighet? (Sundnér, 1990, s. 87) 

 
Den ironiska undertonen i texten går inte att ta miste på och frågan är om vi kommit till rätta 
med detta idag?  
 
Under 2018 skickade en grupp byggnadshistoriker en skrivelse till kyrkokansliet Svenska 
kyrkan. Den hade författats av två stiftsantikvarier och två hantverkare som medverkat vid ett 
större antal undersökningar av kyrkomiljöer det senaste decenniet.  
 

När den dendrokronologiska verksamheten tog fart under 1980-talet led den dock av 
stora brister vad gäller tillståndsprövning, analyser, dokumentation och spridning av 
resultaten. Därför anordnades ett nordiskt symposium för dendrokronologer och 
byggnadshistoriker i Lund 1988. En sammanfattning av symposiet publicerades 1990 av 
Barbro Sundnér i META Medeltidsarkeologisk tidskrift 1990:1-2, där en rad konkreta 
förslag till förbättringar läggs fram. Trettio år senare kan vi emellertid konstatera att 
de högst rimliga målen från symposiet 1988 ännu inte är uppfyllda.  
 
Svenska kyrkans stift och församlingar är i hög grad finansiärer av den 
dendrokronologiska verksamheten, ofta med hjälp av Kyrkoantikvarisk ersättning. Vi 
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har därför en skyldighet att ställa krav på hur proverna tas, analyseras och förvaras, 
men också hur resultaten kvalitetsgranskas och tillgängliggörs för forskningen. Vi 
behöver försäkra oss om: 
1) Att de antikvariska myndigheterna inför varje provtagning är informerade och 
 vid tillämpliga fall har lämnat tillstånd enligt KML, 
2) Att provtagningarna föregås av byggnadsanalyser för att möjliggöra adekvata 

 frågeställningar och för att undvika onödig förstörelse av historiskt material, 
3) Att provtagningarna görs av kompetenta personer och att provtagningen  

dokumenteras på ett tillfredsställande sätt,  
4) Att analyssvaren avrapporteras inom rimlig tid, 
5) Att proverna (borrkärnor, sågskivor, hela material) förvaras brandsäkert och  

med goda bevarandeförhållanden i övrigt, samt 

Att både de fysiska proverna och de referenskurvor som har byggts upp genom 
provtagningar som vi har finansierat, också görs allmänt tillgängliga för forskningen. 
(Skrivelse till Svenska kyrkan 2018-01-17)  
 

Frågan om arkivering av de fysiska proven i sig är också ett område där tydlighet saknas både 
vad gäller ägarskap, rutiner för hantering av analyserat material samt frågan om tillgänglighet 
för omanalys. Det saknas en konsekvent hållning nationellt som innebär att borrprov kan 
förvaras hemma hos privatpraktiserande dendrokronologer eller att det inte finns uppgifter om 
var proven finns.  
 
När en kyrklig byggnad provtagits har en fysisk åverkan gjorts som inte kommer att kunna 
göras ogjord. Idag finns återkommande fall där man vill ta om prov i redan provtagna objekt. 
Forskningsfrågorna kan vara nya och högst relevanta. Men är det rimligt att medge 
provtagning igen, ibland i samma stockar som redan provtagits, för att kulturmiljövården inte 
har ordning på arkiv, kravställande av dokumentation vid provtagning och äldre mätdata? Hur 
kan vi göra för att förebygga att detta händer igen i framtiden?  
 

1.2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH MÅL 
 
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka hur en varsam tillämpning av dendrokronologi i 
kyrkobyggnader bör se ut, samt att diskutera vilka möjligheter som finns för utveckling av 
denna analysmetod så att största möjliga nytta kan nås.  
 
Detta huvudsyfte har delats upp på följande sätt så att uppsatsen ska: 

- Beskriva behovet av tydliggörande riktlinjer som efterfrågats från kulturmiljövården 
för provtagning i kyrkobyggnader. Främst de som omfattas av skydd i 
kulturmiljölagens 4 kapitel.  

- Beskriva alternativ till fysisk provtagning för att få fram underlag för en 
dendrokronologisk analys. 

- Utarbeta och testa ett förslag till vad riktlinjer för dendrokronologiska 
undersökningar i kyrkobyggnader bör innehålla.   

- Diskutera möjliga nya intresseområden för dendrokronologin utifrån  
kulturvårdens perspektiv.  

 
För att nå uppsatsens syften kommer följande frågor att redas ut: 

- Beskriva vad dendrokronologi är och specifikt det som på engelska benämns  
dendroarcheology.  
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- Lyfta exempel på problem med tillämpningen av den dendrokronologiska 
metoden i kyrkobyggnader.  

- Redogöra för hur autenticitetsbegreppet och icke-förstörande metoder är en 
grundläggande del av internationella konventioner och överenskommelser som 
finns inom kulturmiljövård. 

- Undersöka hur och om de återfinns i litteratur och handledningar som beskriver 
dendrokronologi.  

- Redogöra för vilka lagar och standards som är tillämpliga vid fysisk provtagning 
i kyrkobyggnader.  

 
Utifrån redogörelsen ovan kommer ett förslag till handledning för provtagning att utformas 
och kommuniceras till de som är verksamma inom fältet idag. Målet är att det efter 
genomförd undersökning ska det finnas ett förslag till handledning för dendrokronologisk 
provtagning i kyrkobyggnader som förmedlar metodens möjliga påverkan på det fysiska 
kulturarvet tillsammans med kunskapen metoden kan bidra.    
 
Målet är också att undersökningen i sig ska höja medvetenheten hos de inblandade om att 
denna aspekten av tillämpning av dendrokronologisk provtagning skapar debatt och att 
alternativa provtagningsmetoder bör användas i större omfattning. 
 
 Handledningen kommer att: 

- placera in den dendrokronologiska metoden i relation till byggnadsundersökningar. 
- undersöka vilken kompetens provtagaren bör ha. 
- kartlägga information som dendrokronologiska analyser kan bidra med. 
- tydliggöra hur internationella konventioner kan uppfyllas genom en handledning om 

provtagning samt hur vi ska hantera fysiska prov för gemensam kunskapsuppbyggnad.  
 

1.3 KUNSKAPSLÄGE 
 
Det finns inte mycket skrivet om tillämpningen av dendrokronologi i kyrkobyggnader. Under 
sent 1980-tal och tidigt 1990-tal fanns en samverkan om dessa frågor på nordiskt plan. Frågan 
lyfts främst i två konferensrapporter med ett antal artiklar: Dendrokronologi och medeltida 
kyrkor höll i Lund 1988 samt Dendrochronology and the Investigation of Buildings, 
Riksantivarens rapporter 22, 1993 samt i den artikel som nämnts i problemformuleringen av 
Barbro Sundnér kallad Hantering av dendrokronologiska undersökningar i 
byggnadskonstruktioner - ett förslag publicerad i tidskriften Meta 1990 (Storsletten & Thun, 
1993; Sundnér, 1990; Sundner & Bartholin, 1989). Dessa tre skrifter är ett viktigt källmaterial 
för hur praktiken såg ut för 30 år sedan och hur den diskuterades. I konferensrapporterna 
beskrivs också metodens införande i de nordiska länderna.  
 
En grundlig genomgång vad gäller att använda den dendrokronologiska metoden för 
bebyggelsehistoriskforskning gör Thomas Seim Bartholin i ett särtryck av Bebyggelse-
historisk tidskrift 1990 kallad Dendrokronologi – og metodens anvendelsesmuligheder 
indenfor bebyggelsehistorisk forskning (Bartholin, 1990). Metoden finns också beskriven 
generellt i avhandlingen Byggnaden som kunskapskälla från 2012 där den sätt in i ett 
sammanhang med andra metoder (Almevik, 2012). Metoden beskrivs också i äldre 
handbokslitteratur så som Byggnadsarkeologisk undersökning – Det murade huset 
(Hilderbrand & Andersson, 1988).  
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I Karin Johanssons kandidatuppsats Byggnadsvårdsdokumentation - Hantverkarens 
perspektiv och bidrag från 2011 finns en genomgång av vägledningar för ett antal olika 
gruppers yrkesutövning vad gäller dokumentation inom kulturmiljövården (Johansson, 2011). 
Intressant för den här undersökningen är att hon undersöker begreppet dokumentation och 
visar hur det i handledningar och riktlinjer från 1990-talet har tolkats i sitt vidaste betydelse. 
Vilket omfattar undersökningar som medför fysisk provtagning för dendrokronologisk analys 
samt lyfter kopplingen mellan undersökningar och dokumentation i en byggrelaterad situation 
till publicering av resultaten för kunskapshöjande och forskningsändamål. Exempelvis från 
den vägledning för antikvarisk medverkan vid tillämpningen av kulturmiljölagen från 
Riksantikvarieämbetet 2009, rev 2014:  
 

En annan viktig uppgift är att under byggskedet dokumentera byggnadsdelar eller 
detaljer som ändras eller tas bort. I vissa fall kan det vara önskvärt att t.ex. för 
forskningsändamål göra en mer omfattande dokumentation, men detta kan kräva 
särskild expertis och särskilda resurser. (Riksantikvarieämbetet, 2014a, s. 3)  

 
Samt från Venedigdokumentet (1964) artikel 16 lyfts att:  

 
Konserveringsarbeten, restaureringar, och arkeologiska utgrävningar skall alltid 
åtföljas av en noggrann dokumentation i analytisk och kritisk form, illustrerad med 
ritningar och fotografier. Varje fas i arbetet som medför att något friläggs, säkras, 
återuppbyggs eller tillfogas, liksom alla tekniska enskildheter och formelement som 
påträffas under arbetet skall dokumenteras. Dokumentationen skall tillföras ett 
offentligt arkiv och vara tillgängligt för forskare; dess publicering rekommenderas. 
(Matell & Blomé, 1990, s. 3) 

 
Tre läromedel i arkeologi beskriver den dendrokronologiska metoden. De återfinns alla på 
Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet. De är alla kursböcker på grundnivå i 
arkeologi. Inte i någon av dem lyfts frågan om provtagningens åverkan på originalmaterial 
(Burenhult, 2010; Greene, 2010; Renfrew & Bahn, 2020).   
 
I internationella vetenskapliga artiklar och den nyligen utkomna populärvetenskapliga boken 
Tree Story – The History of the World Written in Rings av Valerie Trouet finns det beskrivet 
vilken kunskap och information mänskligheten kan få fram om klimatförändringar och 
mänsklighetens samspel med naturen genom årtusendena (Trouet, 2020).  
 
Vid kartläggningen av de handledningar som ingår den här undersökningen (kap 3) har ett 
antal handledningar och beskrivningar av god praktik identifierats i tidskriften 
Dendrochronologia samt andra publikationer av erkända dendrokronologer som är 
verksamma idag (Jansma & Brewer, 2015; Speer, 2010; Tenzin & Dukpa, 2017). Vid närmare 
granskning av dessa handledningar har jag funnit att de beskriver en god praktik i att utföra 
den dendrokronologiska analysen samt vilket krav som kan ställas på proven som ska 
analyseras. Deras artiklar tar inte upp de aspekter som är viktiga ur kulturmiljövårdens 
perspektiv. Dvs är det den mest relevanta provtagningspositionen ur ett byggnadshistoriskt 
perspektiv, exempelvis om proven tagits med största hänsyn till det kulturhistoriska objektet 
och om valet av provtagningsmetod avvägts mot att göra förstörande ingrepp i en 
kulturhistorisk byggnad? Däremot tar flera av artiklarna upp vikten av publicering av både 
analyser, mätserier och mätdata samt kronologier på fritt tillgängliga databaser. Med 
bakgrund av detta ingår inte dessa handledningar i min jämförelse i kapitel 3.  
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1.4 METOD OCH MATERIAL 
 
I den här undersökningen kartläggs äldre handledningar för provtagning med dendrokronologi 
samt genomförs intervjuer och deltagarobservationer. Utifrån insamlat material samt 
internationella konventioner om kulturarv och standards för kulturvård formuleras en 
handledning vilken sedan ”testas” på målgruppen. Därefter revideras den och läggs som 
bilaga till denna uppsats.  
 
Datainsamlingen har skett på flera sätt. Deltagarobservationer tillsammans med intervjuer har 
använts för att få en bild av dagens praktik inom provtagning och analys samt för att samla in 
uppfattningar och behov, tankar och resonemang.  
 
De som intervjuats har främst valts ut då de vid intervjutillfället deltog i stora stiftsprojekt där 
ett större antal objekt provtogs och där all provtagning föregåtts av förundersökningar. 
Samtliga intervjuade har också erfarenhet av att jobba med kyrkomiljöer. Sammanlagt har 
fyra verksamma inom dendrokronologisk provtagning och analys intervjuats. Frågorna har 
varit inriktade både på dagens praktik och de muntliga källornas tankar om behoven i 
framtiden. Råmaterialet som intervjuerna producerade har transkriberats och sedan legat till 
grund för en kvalitativ analys och beskrivning av dagens situation samt för 
problemformuleringen.  
 
Tre deltagarobservationer har genomförts i fält vid provtagning. Tre av de intervjuade har 
också varit de som genomfört provtagningen vid detta tillfälle. Enbart en av intervjuerna 
genomfördes i fält. En av de intervjuade är verksam i Danmark.  
 
I deltagandeobservationerna, och i intervjuerna, har min egen praktiska och teoretiska 
erfarenhet inom träbyggande och bebyggelsehistoria varit ett redskap för förståelse och analys 
samt bidragit till fördjupade frågeställningar (Westerlund, 2017). Förkunskap kan skapa 
närhet till de metoder som används, och därigenom ett utrymme för ett mer detaljerat och 
komplext samtal (Dalen, 2015). Samtidigt som intervjumetoden är en subjektiv teknik och det 
krävs uppmärksamhet för att inte låta den egna förkunskapen göra så att vissa frågor inte 
ställs.  
 
De första två deltagarobservationerna gjorde den 31 januari 2019 i Stora Hammar kyrka och 
Rängs kyrka, Lunds stift. Medverkade gjorde Karl-Magnus Melin, hantverkare, arkeolog och 
doktorand och dendrokronolog Aoife Daly, lektor vid SAXO-Institutet, Köpenhamns 
universitet samt gästforskare Sveva Longo vid samma universitet. Provtagningarna ingick i 
projektet Timmermanskonst i Lunds stift.  
 
Den tredje deltagarobservationen genomfördes vid Ripsa kyrka, Strängnäs stift, den 8 april 
2019. Medverkade gjorde Kjell Taawo och David Hansson, bebyggelseantikvarier vid 
Sörmlands museum, samt hantverkare och provtagare Daniel Eriksson, Bygg och hantverk i 
Karlskoga AB. Provtagningen ingick i projektet Medeltida taklag i Sörmland, etapp 3, 
Strängnäs stift.  
    
Genom dessa deltagarobservationer tydliggjordes potentiella felkällor i processen med 
dendrokronologi samt utvecklades mina intervjufrågor då situationer som ej kunnat förutses 
uppstod.  
 
Intervjuer genomfördes 2018 med Daniel Eriksson, bygghantverkare och timmerman, Bygg 
och hantverk i Karlskoga AB och under 2019 med Karl-Magnus Melin, hantverkare, arkeolog 
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och doktorand och dendrokronolog, Aoife Daly, lektor vid SAXO-Institutet, Köpenhamns 
universitet, Hans Linderson, forskningsingenjör och dendrokronolog, geologiska insitutionen, 
Lunds universitet samt kortare samtal Göran Andersson, lektor, institutionen för kulturvård, 
Göteborgs universitet. 
 
Litteraturstudien har genomförts genom brett sökande av litteratur i form av monografier, 
antologier och artiklar i vetenskapliga tidskrifter och populärvetenskapliga artiklar. De har 
sökts ut via Libris, Göteborgs universitets bibliotek UB (Supersök), Google Scholar samt 
olika kulturarvsorganisationers hemsidor. I min undersökning förekommer litteratur på 
svenska, engelska och norska. 
 
Resultatet av litteraturstudien kan karaktäriseras som spretigt och främst bestående av 
litteratur och rapporter, europeiska standards för bevarande av kulturarvet, dels av äldre 
förslag till handledningar samt handledningar från andra länder.  
 
Av de handledningar som identifierats och beskrivs närmare i kapitel tre är några från 1970- 
och 1980-talen. De var svåra att hitta on-line och när deras referenser i sin tur undersökts så 
har det blivit tydligt att vissa källor från denna tid helt enkelt inte längre går att frambringa. 
 
Otryckta källor har också använts, främst vad gäller att formulera undersökningens 
problembeskrivning men även när myndighetsbeslut och projektansökningar som avser 
dendrokronologiska laboratorier och framtida digitalisering av äldre material och prov.  
En del rapporter från dateringar, inventeringar och projekt förekommer också som 
källmaterial. 
 
Det förslag till handledning som utarbetades inom ramen för undersökningen genomgick tre 
remissomgångar. I den här uppsatsen redovisas de kommentarer på och om handledningen 
som har bäring på undersökningen. Också här finns en risk att min förförståelse, som 
antikvarie och trähantverkare, för fältet och problemet påverkar så att vissa frågor inte ställs 
eller att vissa synpunkter missförstås. I den första remissomgången fick de som intervjuats, 
beställaren och med de som deltagarobservationen genomförts komma med synpunkter. I den 
andra omgången var det stiftsantikvarier/ingenjörer samt Riksantikvarieämbetet som ombads 
att yttra sig. I den tredje och avslutande remissomgången ombads alla länsstyrelser och 
stiftsantikvarier/ingenjörer åter att yttra sig över det slutliga resultatet.  
 
I denna undersökningen finns den första versionens rubriker redogjort för i kapitel åtta och det 
slutliga resultatet återges i bilaga A.  
 

1.5 TEORETISK ANSATS 
 

Undersökningens principiella utgångpunkt är att ur kulturvårdande perspektiv undersöka den 
bebyggelsehistoriska och antikvariska praktiken inom provtagning och utifrån 
dendrokronologins möjlighet för kulturmiljövården utveckla största möjliga kunskap utifrån 
dessa prov. Fokus ligger därför inte på hur man provtar utan på vilken ny kunskap en 
provtagning kan bidra med och vilken provtagningsmetod som krävs för att få fram den 
informationen.  
 
Det handlar dels om att dendrokronologin som ett eget forskningsfält inte självklart känner till 
internationella doktriner eller konventioner gällande hantering av kulturarv. Men också om 
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utgångspunkten att byggnadernas originalmaterial är informationsbärande och att 
kulturhistoriska byggnader kan fungera som källmaterial för framtida forskning.  
 
Kulturvårdsperspektivet handlar både om att lägga tillrätta en god process för provtagning i 
skyddade byggnader men också att utveckla de undersökande metoder av materiellt kulturarv 
som finns tillgängliga samt att förstå på vilket sätt de kan bidra till att utveckla kunskap 
utifrån byggnaden som källmaterial.  
 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 
 
Uppsatsen kommer att hantera tillämpning av den dendrokronologiska metoden i kyrko-
byggnader som till följd av sitt kulturhistoriska värde är skyddade i kulturmiljölagens 4 
kapitel.   
 
Examensarbetet kommer att undersöka den dendrokronologiska metoden från ett antikvariskt 
perspektiv. Ej inom ramen för arkeologin och inte heller ur ett konserveringsperspektiv utan 
kopplat till skyddade kyrkobyggnader så som de definieras i KML.  
 
Arbetet relaterar till byggnadshistorisk- och hantverksvetenskaplig forskning genom att 
påvisa hur dendrokronologisk provtagning tillsammans med andra metoder kan utvecklas och 
vara ett viktigt verktyg för kunskapsuppbyggnad.  
 

1.7 DISPOSITION 
 
Efter inledningskapitlet följer ett om dendrokronologi. Här presenteras principerna för 
metoden med förutsättningarna som behöver vara på plats för att kunna göra en bra analys. 
Därefter redogörs för hur metoden används inom vitt skilda discipliner idag med olika syften 
och en fördjupad redogörelse för inriktningen dendroarcheololgy.  
 
Därefter beskrivs övergripande metodens historia och dess införande i Norden samt vilka 
laboratorier som idag är verksamma i Sverige och hur de knyter an till internationella nätverk 
och databaser. I det tredje kapitlet finns en genomgång och analys av sex olika handledningar 
för dendrokronologisk provtagning. I det fjärde kapitlet redogörs för bakgrunden till dagens 
relation mellan stat och kyrka. Och i det femte för internationella och nationella konventioner 
och dokument om varsamhet och kulturarv av trä. I det sjätte kapitlet om kulturmiljölagen, 
föreskriften och vägledningen om 4 kapitlet samt tillämpliga standards. I det sjunde kapitlet 
görs en sammanfattande analys av problemen med provtagning i byggnader. I det åttonde 
kapitlet presenteras det första utkast till handledning utifrån en analys av dagens praktik. 
Sedan redogörs för de synpunkter som kommer in under de tre remissomgångarna. I det 
nionde kapitlet finns en avlutande diskussion med förslag till hur den dendrokronologiska 
metoden bör ses ur ett kulturvårdsperspektiv. I tionde kapitlet sammanfattas arbetet.  
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2 DENDROKRONOLOGI  
 
Dendrokronologi är en naturvetenskaplig metod som utvecklats dels för att kartlägga och 
beskriva jordens geologiska tidsåldrar, främst holocen, dels för att kartlägga och beskriva 
mänsklighetens historia (Trouet, 2020). Begreppet dendrokronologi (eng. dendrochronology) 
introducerades under tidigt 1900-tal av metodens “uppfinnare” den amerikanska astronomen 
Andrew Ellicot Douglass. Begreppet är konstruerat som en sammansättning av de grekiska 
orden för trä, dendro och tid, chronos (Trouet, 2020).  
 
På engelska benämns vetenskapen också med begreppet Tree ring. En översättning till det 
svenska ordet årsringar är inte självklar då den översättningen tappar kopplingen till att det är 
träd som avses. Därför kommer det något omständliga och svårbegripliga begreppet 
dendrokronologi att användas i denna uppsats. Ibland används bara förledet i begreppet 
dendro. Det är avsiktligt då det inte alltid är kronologi som är i fokus.  
 
Slutledet kronologin återspeglar en idé om att det är främst åldersbestämning som är 
intressant och viktigt. Även om mycket forskning, även av dendrokronologer, pekar på 
mängder av annan intressant information som går att få fram med hjälp av metoden. 
Exempelvis hur timret är uttaget ur stocken, är timret fällt i en skog som är av urskogskaraktär 
eller som blivit gallrad några år tidigare? Är allt timmer från samma område eller kommer det 
från någon annanstans?  
 

2.1 DEN DENDROKRONOLOGISKA METODEN 
 
Grundprincipen för dendrokronologi är egentligen enkel. Genom att mäta hur bred en årsring i 
ett träd är får man fram ett ”fingeravtryck”, se bild 1. Då årsringarnas bredd har påverkats av 
det väder som var just det året som tillväxten skedde så återspeglas det i träden runt om, både 
lokalt och regionalt. När man sedan börjar lägga ett antal fingeravtryck från träd i olika åldrar 
överlappande varandra så kan man börja bygga sig bakåt i tiden och skapa långa 
referensserier. När sedan nästa träd undersöks så kan dess ”fingeravtryck” passas i denna 
kurva och man kan datera när trädet växte.  Detta utgör grundprincipen för den 
dendrokronologiska metoden (Baillie & Pilcher, 1973; Bartholin, 1990). 
 

 
Bild 1. Till vänster. På en stubbes kapyta går det att se en ring för varje år som trädet vuxit. Genom att mäta deras bredder och 
jämföra dem i relation till varandra kan man avgöra när i historien trädet växte.   
Bild 2. Till höger Att mäta årsringarna från prov tagna i historiska träkonstruktioner kan göra att det går att säga när i historien 
byggnadstimret växte.   



 19 

Vilken information som går att få fram om en byggnad skiljer mycket från objekt till objekt. 
Det kan bero både på hur något är konstruerat och på hur virket bearbetats, se bild 2. I kapitlet 
som följer kommer jag att utveckla förklaringen om denna princip, visa på hur den tillämpas i 
kyrkor idag samt beskriva dess utveckling under 1900-talet fram till idag. Vilken information 
som går att få fram är också beroende av vem/vilka som är inblandade i provtagningen. För 
ett bra resultat bör flera kompetenser i kombination medverka vid provtagningen. I dag är det 
oftast byggnadshistoriska forskare så som antikvarier, hantverkare, arkitekter och/eller 
arkeologer som utför undersökningen tillsammans med en dendrokronolog. Byggnads-
historikerna genomför de undersökningar som föregår provtagningen och dendrokronologen 
utför sina analyser och bedömningar. Processen präglas av dialog och samarbete hela vägen 
fram till slutrapport.         
 

2.1.1 Fysiska prov 
Ett fysiskt prov utgörs oftast av en borrkärna, sågskiva eller byggnadsdel som är lös, till 
exempel en träbit eller ett takspån, se bild 3 och 4. Den grundläggande principen som är viktig 
att hålla sig till är att provet tas radiellt i stammen och att årsringar bör finnas från ytved 
(gärna med barkrester) till kärna. Om man exempelvis har timmer som är hugget eller sågat 
till skarpa kanter så kan det nästan vara omöjligt att hitta den yttersta årsringen (ytveden) 
vilken behövs för att kunna fastslå timrets fällningsår (Eriksson, 2018; Melin, 2019a; 
Linderson, 2019).  
 

  
 

  
Bild 3. Översta bilden. En borrkärna är en vanlig typ av fysiskt prov. 
Bild 4. Undre bilden. På ett avsågat skivprov har två radier skurits släta med rakblad innan de mäts för analys. 
 
I varje prov behöver det finnas minst 70 årsringar och det bör inte ha brutna årsringsserier. 
Det är bra om biten är relativt tätvuxen, men om den är för tät mellan årsringarna kan det bli 
svårt att mäta även under ett mikroskop (Linderson, 2019). Varje provtillfälle är unikt, men 
för att avgöra hur många prover som behövs för erhålla goda chanser till en säker datering kan 
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man följa en tumregel: om varje prov innehåller 100 års ringar, så behöver man fem mätbara 
prov från olika stockar per byggnadsfas. Vid provtagningen bör man vara observant på att 
delar av en och samma stock kan förekomma på flera platser i byggnaden om den delats upp i 
kortare byggnadstimmer. Om flera prov tas från samma träd minskar antalet prov som vid 
analys som kan datera byggnaden.  
 
Tillväxten i ett träd sker ytterst i trädet, under barken. Den yttersta delen i stammen kallas 
splintved eller ytved, och det är i den som närings- och vätsketransporten sker. När trädet 
växer fylls cellerna i de inre årsringarna med ämnen som motverkar nedbrytning. Den delen 
kallas då kärnved och får mer funktionen av att hålla trädet upprätt. Ju äldre och mognare ett 
träd blir desto större blir andelen kärnved i stammen.  
 

2.1.2 Analysen 
I det dendrokronologiska laboratoriet prepareras träbiten så att årsringarna ska synas så tydligt 
som möjligt inför mätning under mikroskop (Linderson, 2019), se bild 4, 5 och 6. Ofta 
innebär detta en kombination av att ytan skärs ren med ett rakblad och färgas in med 
exempelvis talk eller fuktas med vatten.  
 
Analysen innebär att man med hjälp av ett mikroskop och ett mätbord med måttskala, mäter 
årsringarnas bredd, oftast med en precision på 1/100 mm. Om möjligt så mäts 
årsringsbredderna i två radier på ett prov. Sedan räknas ett medelvärde fram vilket är det som 
skapar mätkurvan för det enskilda provet. Ju längre och mer detaljerad mätserie man kan få 
fram från det enskilda provet desto större sannolikhet att en datering går att göra. 
 

   
 

 
Bild 5 och 6. För att årsringarna ska framträda tydligare på proven kan man öka kontrasten i ytan genom 
att göra den slät och färga in den. Övre provet av ek och de undre av furu.  
 

2.1.3 Kronologier 
Klimat och miljö påverkar träds tillväxt så det utvecklas unika tillväxtmönster i olika 
geografiska områden världen över. Genom att mäta tillväxten för många träd i ett geografiskt 
område flera år i rad kan man skapa referenskurvor. Dessa referenskurvor kallas även 
kronologier och standardkurvor. Mot dem jämför man sedan sin mätserie från det enskilda 
provet visuellt och statistiskt. När kurvorna följer varandra har man en match som innebär att 
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provet passats in på tidslinjen. Kronologierna har man byggt genom att analysera stående träd, 
trä från byggnader, båtar och föremål samt träd som konserverats i syrefattiga miljöer som 
exempelvis sjöbottnar (Jansma, 2013). 
 
Olika träslags tillväxt styrs av olika faktorer. Därför skiljer sig olika träslags referenskurvor 
åt. Exempelvis växer gran till främst av vattentillgång medan furu och ek främst växer av 
värme. I Sverige är furu och ek de träslag som är enklast att datera (Linderson, 2019).  
 
För att lyckas med en datering och få ett tillförlitligt resultat, måste flera kriterier uppfyllas. 
Det är till exempel beroende av det enskilda provets kvalitet, antal prov som går att datera 
men också hur väl utbyggd kronologin är för området där trädet har vuxit. Om en byggnad 
inte gått att datera på grund av att en kronologi inte varit tillräckligt utbyggd under en 
tidsperiod så kan det förändras med åren och en förnyad analys av redan tagna prov kan ge 
resultat. 
 
Utan dessa kronologier hade inte dateringar gått att göra. Det var därför det var så viktigt att 
bygga upp dem när metoden infördes i Sverige. Än idag finns geografiska områden där man 
för vissa träslag inte lyckats bygga ut starka kronologier. Man vill bygga dem på fler än ett 
eller några få prov för att få dem statistiskt säkrare. Ofta är de tidsperioderna just från den 
period som våra äldsta byggnader kommer från (ca 1200-1600-tal). Helt enkelt för att det 
finns få levande träd som har årsringar från den tidsperioden och det har inte heller på vissa 
platser funnits tillräckligt mycket arkeologiskt material att provta från denna period. Därför 
har inte mätserier från tillräckligt många fynd kunnat byggas ihop. 
 

2.1.4 Analyssvaret 
En dendrokronologisk analys kan, när alla parametrar stämmer, ange ett årtal för när ett träd 
fälldes, ibland också årstid. Att tolka osäkerhetsfaktorn i dessa årtal kräver en stor 
metodförståelse och kunskap om dendrokronologisk analys. En analysrapport från ett 
dendrokronoligiskt laboratorium kan se ut på olika sätt. Resultatet av mätningen redovisas 
ofta i tabeller och tillsammans med en beskrivande text. Osäkerheter anges ofta med 
statistiska värden som anger hur säkert mätning är. Viktigt att ha med sig är att ett analyssvar 
ofta inte är helt säkert och därför anger ett tidsspann inom vilket man är tillräckligt säker. 
Osäkerheterna redovisas på olika sätt. Här följer några metoder och begrepp som används:  
 
Terminus post quem datering 
Om det varken finns ytved eller splintved bevarat på det analyserade provet så går det inte att 
fastställa ett precist år för avverkningen av trädet, alltså ålder på provbiten. Om så är fallet 
rapporteras oftast en så kallad Terminus post quem datering, vilket motsvarar det tidigaste 
möjliga fällningsåret som kan fastställas i analysen. Här finns flera exempel på att 
missförstånd uppstår när en Terminus post quem datering ska kommuniceras till 
kulturmiljövården. Det är vanligt att Terminus post quem dateringens fällningsår redovisas 
som en säker datering. Det mest kända exemplet är Granhults kyrka som har en Terminus post 
quem datering till 1217. Vilken sedan refereras till som en exakt datering. Alltså en felaktig 
tolkning av analysresultatet (Åman m.fl., 1999) 
 
Splintstatistik 
När de yttersta årsringarna på ett prov saknas används något som kallas splintstatistik för att 
uppskatta fällningsåret, se bild 6. Dessa dateringar är oprecisa. Men om det är ok med ett 
spann på ca 10-25 år i dateringen så fungerar metoden bra nog. Här måste man gå tillbaka till 
vilken forskningsfråga man vill undersöka. Det är en sorts sannolikhetsuppskattning som 
görs. Också här påverkas möjligheten att använda metoden utifrån träslag och geografisk 
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plats. Metodens tillförlitlighet vad gäller furu och gran har dock ifrågasatts då skillnaden på 
kärnved och splintved är för svår att skilja åt i ett prov (Preßler & Kemme, 2021).  Eftersom 
antalet årsringar i splintveden varierar mer kraftigt för fur och inte är förutsägbart så blir även 
så blir den statistiska osäkerheten väldigt stor för furuprover (Sohar m.fl., 2012; Vitas & 
Zunde, 2019; Preßler & Kemme, 2021).  
  
För att dra slutsatser av vad en datering med splintstatistik innebär för dateringen av en 
byggnad behöver man dels grundläggande kunskaper i statistiska metoder, dels systematiskt 
gå igenom de olika provresultaten i relation till den byggnadshistoriska undersökningen. När 
man citerar analysrapporten är det viktigt att återge ett tidsspann och inte ett enskilt årtal samt 
att tydligt ange att dateringen bygger på splintstatistik. Metoden ger inte något exakt årtal men 
kan ändå ge bra information om ålder på virket och under vilken tidsperiod det växte.   
 

2.1.5 Provtagning 
Vanliga former av prov från stående hus är träbitar, skivprov och borrkärnor. Det finns minst 
fem olika typer av borrar som används för provtagning med borrmaskin (Preßler & Kemme, 
2020), se bild 7, 8 och 9. Tre lämnar hål som är ca 23-25 mm i diameter medan de två andra 
ca 10-16 mm i diameter. Borrkärnorna blir då ca 12 mm respektive 6 mm i diameter. I 
Sverige används även en så kallad tillväxtborr vilken är framtagen till att bedöma tillväxten på 
levande träd, se bild 9. Den drivs manuellt.  
 

   
Bild 7, 8 och 9. Tre vanliga typer av provtagningsborr med tillbehör. Bilden längst till vänster visar en grövre 
typ av borr med styrhylsa som används för att inte borret ska röra sig på timrets yta och för att styra borret i den 
vinkel man vill ha. Bilden i mitten visat ett nättare borr som utvecklats på senare år. Bilden till höger visar ett 
tillväxtborr vilken utvecklats för att provta levande träd.  
 
Alla borrtyper har för- och nackdelar och måste anpassas till förutsättningarna vid 
provtagningstillfället samt erfarenheten hos den som tar provet (Christie m.fl., 1998; Historic 
England, 2004). Två huvudsakliga aspekter styr valet. Den första är utrymmet runt 
provtagningsplatsen (Daly, 2019; Eriksson, 2018). Hur stor plats finns det för att manövrera 
verktygen? Den andra aspekten är skicket på träet som ska provtas, se bild 10 och 11. Är det 
en insektsäten torr och hård ek eller en fura med barkrester? Därför bör val av borr överlåtas 
till den som utför provtagningen. Handlaget vid provtagningen har stor betydelse för om man 
får fram hela prov. 
 
Träbitar och skivprov tas med fördel när en reparation ändå utförs (Melin, 2019). Då behöver 
inte provtagningen i sig innebära någon fysisk åverkan och dendrokronologen kan få mycket 
material att arbeta med.  
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För att ta provbitar i form av avsågade skivor, sk. skivprov, finns olika verktygsalternativ: el- 
eller motorsåg samt olika typer av handsågar (fogsvans eller japansåg). Också här bör 
förutsättningarna styra. I första hand förespråkas dock handsågar då det inte kommer att gå 
lika fort att såga med dem. Därmed finns tid att hinna justera eller avbryta sågningen om så 
skulle behövas. Kontrollen över situationen blir något större.  
 

2.1.6 Antalet prov 
Antalet prov som behöver tas för att få en datering är en komplex fråga och skiljer sig från 
objekt till objekt och från stock till stock. Det kan delvis bero på hur väl utbyggd kronologin 
för den specifika platsen är. Om den är väl utbyggd kan man klara att datera på få prov. Men 
om proven är svårdaterade, för att det exempelvis är röta i en stock, kan man behöva många 
prov trots en bra kronologi (Christie m.fl., 1998).  
 
Generellt anges att ca 10 prov per byggnadsskede eller byggnadsdel behövs för att kunna 
datera med säkerhet. Men ju fler prover som tas desto fler går att länka samman och datera. 
Det innebär alltså att om man har flera byggskeden, eller återanvänt virke i en konstruktion, 
kan relativt många prov behöva tas (Daly, 2019; Linderson, 2019). Erfarenheten visar också 
att ca hälften av alla prov som tas inte går att analysera då de exempelvis har skador, inte är 
tillräckligt tätvuxna eller har insektshål. Sådant som inte går att se utifrån innan provet tas. 
Eller skador som uppstår vid provtagning eller hantering.  
 
Ibland begränsar också mängden analysbart trä hur många prov som kan tas. Det kanske bara 
finns en planka eller två sparrar att undersöka. Då kan man försöka datera med andra metoder 
parallellt. Dessa fall kräver ofta att dendrokronologen är med i fält för att kunna se alla 
möjligheter som kan finnas till analys (Melin, 2019).  
 
Om är svårt att få fram ett bra prov så kan man pussla samman den information man behöver 
genom att ta flera prov på olika ställen i samma stock. Ett prov där det finns bark invid en 
kvist och sedan ett eller två till prov där vedstrukturen är ”lugnare”. Man kan då i labbet 
pussla ihop delarna som är bra från de olika proven och brygga över de ”dåliga” bitarna i 
proven innan mätkurvan passas in med kronologin (Christie m.fl., 1998).  Med denna metod 
kan man också ”stärka” ett prov som kanske tagits på en optimal plats, med bark och genom 
kärnan, men som gått genom en kvist eller röta. Ytterligare ett sätt att överbrygga den här 
typen av mätbara prov är att ta ett prov rakt igenom timret. Då får man också med sig två 
mätbara radier. Det förutsätter dock ett långt borr eller relativt klent timmer samt att man 
träffar så nära kärnan som möjligt.    
 
Ibland behöver mätningen av provet revideras och ibland behöver ett prov omanalyseras eller 
kompletterande prov tas för att se om analyssvaret blir det samma (Linderson, 2019; Melin, 
2019). Det kan vara relevant att som komplement till ett prov även provta ett geografiskt 
närliggande objekt, om man har skäl att tro att de har samma byggperiod och träslag. På så 
sätt kan man få mer provmaterial som kan stödja analysen i laboratoriet.  
 

2.1.7 Dokumentation av provposition och fältprotokoll   
Alla prov som tas dokumenteras noga och förs in i ett protokoll. Här finns inte någon praxis 
för hur protokollet ska se ut eller vilken information den ska innehålla. Att information från 
provtagningen på ett tydligt sätt förs vidare till den som ska analysera proven är avgörande för 
ett lyckat och korrekt resultat.  
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Riksantikvarieämbetet har ett protokoll för provtagning som finns för nedladdning på deras 
hemsida. Det är avsett för provtagningar generellt, inte bara dendroprov, och kan användas för 
både föremål och byggnader. Den förhåller sig till standarden för provtagning då den inleds 
med att man ska beskriva sin frågeställning. 
 
Ett protokoll som används av Kalle Melin och Hans Linderson är från början utarbetat 
tillsammans med Barbro Sundnér. Den fältmall som används av Bengt Bygdén och Mattias 
Hallgren i Traditionsbärarna (sammanslutning av specialiserade hantverksföretag) innehåller 
inledningsvis många rutor för illustrationer och för att i detalj kunna rita upp en byggnadsdel 
och märka ut provet. Hela byggnadsdelen som ska provtas ritas in och delarna ges 
benämningar typ stomme, tak, panel, etc. I en lista fylls sedan informationen in om varje 
borrkärna. Först benämningen t ex tak, sedan provnr t ex A1, sedan anges positionen i 
beskrivande text tillsammans med beskrivning av virket t ex vilka mått det har, därefter foto 
nr samt helbild, både i normalt ljus och släpljus, på varje prov och därefter analysnummer och 
resultat.  
 

  
Bild 10. Övre bilden. Ett borrhål som markerats tydligt och som tagits på timrets vankant.  
Bild 11. Undre bilden. Provtagningstimrets ytved kan, särskilt om det är av ek, vara väldigt angripet av insekter 
och/eller röta. Det gör det svårt att få med sig denna del av provet helt till laboratoriet. Andra metoder som att 
fota av ytan eller såga ut en del i ytan, som en tårtbit, är komplement till borrkärnor vid sådana tillfällen. Foto 
Karl-Magnus Melin.  
 
Hur den yttersta årsringen och information om den ska förmedlas till laboratoriet är en 
återkommande och viktig fråga. Iakttagelser som gör provtagaren säker på att hen borrat i 
ytved måste på ett tydligt och otvivelaktigt sätt nå dendrokronologen (Christie m.fl., 1998; 
Eriksson, 2019). För att detta ska ske är i första hand fältprotokollet viktigt tillsammans med 
ett antal kompletterande metoder. Det kan exempelvis vara att ytveden innan borrning färgas 
med krita förslagsvis en signalfärg som inte kan missförstås t ex röd (Christie m.fl., 1998; 
Daly, 2019; Eriksson, 2019). Då vet man i laboratoriet säkert att provet inte skadats eller att 
någon del försvunnit från provet.  
 
Ett system för att märka dendrokronologiska prov utvecklades 1978 av Dean vilket återges i 
handboken Fundamentals of tree-ring research (Dean, 1978; Speer, 2010). I systemet 
används ett antal förkortningar som för vidare information från provtagaren till laboratoriet 
om provets olika egenskaper och information om provtagningspositionens skick.     
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Det är dock viktigt att poängtera att analyssvaret ändå kan vara svårtolkat eller ge en datering 
som inte är entydig. Vankant är absolut inte detsamma som yttersta årsringen under barken. 
Det finns exempel på fynd av borrhål på ytor som vid första anblick tolkas som vankant 
(Eriksson, 2019). Men som vid närmare undersökning på nästa våningsplan, konstaterades 
vara ytan från en tydlig fläkskada, alltså att trä ”rivits” bort. Något som gör att träet delar sig 
mellan årsringarna och få en yta som är väldigt lätt att feltolka som yttersta årsringen. Detta är 
en skada som är svår att upptäcka även för personer med stor erfarenhet av trä.  
 
Genom att fotografera av det fysiska borrprovet får man en extra säkring vad gäller 
kopplingen vilket prov som hör till vilken provtagningsplats genom att man kan se hur provet 
ser ut. Bilderna skickas med till laboratoriet tillsammans med fältprotokollet och de fysiska 
proven, se bild 2 och 10.  
 
Provtagning av gammal furu och ek skiljer sig ofta helt åt då de åldras olika (Melin, 2019; 
Daly, 2019) se bild 11. Om vankant går att hitta på ek så är ofta splinten angripen av insekter 
och/eller röta. Andra metoder har därför utvecklats för att få med sig informationen till 
laboratoriet. 
 
Då det ur ett bebyggelsehistoriskt perspektiv finns mycket intressant information att få fram 
ur en dendroanalys bör också information om timret antecknas i fältprotokollet (Christie m.fl., 
1998; Melin, 2019). Så som: provtimrets diameter, bearbetningsteknik, går det att se splint 
och kärnandel, om provet är taget i stockens topp- eller rotända, eventuell vridenhet i timret, 
tjurved, karaktär på kvistar, om timret är märkt på något sätt, om det finns spår från skador då 
timret växte eller annan åverkan så som t ex brännmärken samt eventuellt ytbehandling eller 
spår efter inklädnad.  
 
Om man utfört en grundlig byggnadshistorisk undersökning så har flera av dessa aspekter 
redan undersökts. Då kan provtagningsprotokollet förenklas. Viktigt är dock att informationen 
följer med varje enskilt prov så att dendrokronologen i laboratoriet kan ha tillgång till 
informationen.   
 

2.2 ALTERNATIVA SÄTT ATT PROVTA TRÄ 
  
Det finns flera sätt att få med sig årsringarna till laboratoriet utan att ta fysiska prov. Några av 
dem presenteras här nedan. De är exempel på icke-förstörande metoder som kan vara viktiga 
alternativ till fysiska prov. Än idag förfinas också visuella metoder för att exempelvis 
artbestämma träslag (Domínguez-Delmás, 2020). 
 
Det finns också kvalitativa metoder för att göra själva åldersbestämningen. Några av de 
vanligaste metoderna för att fastställa ålder är att utifrån arkitektonisk stil, byggnadshistorisk 
analys och materialhistoriskt perspektiv tillsammans med exempelvis en hantverks-
vetenskaplig analys fastställa ålder (Johansson, 2011; Sundner & Bartholin, 1989; Melin, 
2019). 
 

2.2.1 Analys från avbildning 
Idag används i allt större utsträckning avbildningar av trä för datering och analys. Metoderna 
möjliggör analys av byggnadsdelar som tidigare inte varit aktuella för datering. Exempelvis 
för att provplatserna skulle bli missprydande eller att träet inte haft vankant och därför ansetts 
ointressant, men också för att träet varit för hårt för att ta ut ett borrprov (Bernabei & Bontadi, 
2012). Metoden har börjat omnämnas photodendrometry (Tveter & Lunden Nilsen, 2019). 
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Metoderna används både på ändträ för att få fram ”vanliga” radiella snitt i timret och genom 
att mäta på den synliga ytan på en planka eller bräda som sågats eller kluvits nära märgen i en 
stock. Det handlar om att ta digitala foton, undersöka med USB-lupp samt fotogrammetri. 
  
Det finns flera exempel från både Sverige och Norge med dessa tekniker. Man har daterat 
väggstavar i stavkyrkor genom att fotografera dem med bra ljus och hög upplösning och 
sedan använt foton till laboratoriet för mätning och analys (Kirchhefer & Renmælmo, 2018; 
Thun m.fl., 2016). Även i Sverige har denna metod testats vid datering av brädor i Jämtland 
och Skåne samt på kyrkdörrar i Östergötland (Daly, 2015; Nordanskog, 2006; Olofsson & 
Holm, 2013).  
 
Men även om ytan på provet upplevs som bra och kvalitén på bilderna tagna med digital 
kamera är hög så kan det vara svårt att detektera tunna årsringar. I laboratoriet kan man på 
olika sätt försöka höja konstrasten i ett fysiskt prov genom att färga in ytan efter att den 
skurits slät med ett rakblad. Modifieringar och efterbearbetningar av olika slag för att lättare 
kunna särskilja årsringarna är svårare att göra med en bild. Svagheten med denna metod är att 
man sällan kan mäta från vankant, d v s säkerställa fällningsår. Om man kan identifiera var 
gränsen för splintved och kärnved finns så kan man använda splintstatistik. Gränsen mellan 
kärnved och plint är också en typ av information som kan vara svår att få fram från avbildat 
material (Nordanskog, 2006). 
 
USB-mikroskopfoto är en bra, i stort sett icke förstörande metod, som använts på flera objekt 
(Melin, 2019). Mikroskopet har inbyggd belysning och kan ge bilder med förstoring i bra 
upplösning. Till USB-mikroskopet finns en liten rullställning som gör att man hela tiden har 
exakt samma avstånd till ytan. Metoden kan kräva att man med rakblad skär rent ett spår på 
ytan, vilket lämnar ett synligt spår av efter mätningen. Uppkopplingen till en dator gör att 
man sparar bilder av mätpositionen vilket medger granskning i efterhand.  
 

2.2.2 Mäta på plats, in situ 
Ett antal försök att mäta på plats har också gjorts på senare år. Ofta i kombination med 
konventionell provtagning med borr och skivprov (Bernabei & Bontadi, 2012). Bland annat 
har det testats i Norge inom ramen för Stavkirkeprogrammet. Metoden har dock övergetts då 
den var tidskrävande och svår att granska i efterhand eftersom det var svårt att hitta tillbaka 
till den exakta mätpositionen (Anker m.fl., 2016). 
 

2.2.3 Datatomografi  
Sedan 1980-talet har man försökt hitta icke förstörande metoder för datering av träföremål 
(Bill m.fl., 2012). Med hjälp av datatomografi sk CT-scanning, från engelskans computed 
tomography (CT), har man till exempel lyckats dendrodatera träföremål i Danmark och 
Egypten. Metoden innebär att man i en tredimensionell digital genomskärning kan mäta 
årsringarna i en träbit. Denna teknik är dock kostsam och är än så länge inte lika precis som 
mikroskop. Den är också stationär vilket innebär att objekten måste transporteras till CT-
scannern, vilket är svårt när takbjälkar ska analyseras. Den har ytterligare en problematisk 
begränsning, i relation till undersökning av byggnader, då den apparatur som finns är 
utvecklad för att i första hand användas på människor och alltså är så liten att den främst är 
tillämpbar på föremål (Domínguez-Delmás, 2020).  
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2.2.4 C14-datering och andra isotop signaturer 
C14-metoden innebär att man genom att mäta halten av radioaktivt kol i organiskt material 
kan ange ålder (Burenhult, 2010). För att datera material med denna metod behövs bara några 
få milligram provmaterial. 
 
Kol 14 är en ostabil kolisotop som lagras in i levande organismer från luftens koldioxid. När 
organismen dör startar en nedbrytningsprocess i kolisotopen. Eftersom dess halveringstid är 
känd så kan man genom att jämföra förhållandet mellan de stabila kol-12 och ostabila kol-14-
isotoperna räkna ut hur länge sedan organismen dog eller trädet fälldes. Det är dock viktigt att 
veta vilka årsringar som analyseras då åldern vid trädets mitt kan vara flera hundra år högre 
än vid ytveden.  
 
Dendrokronologi och C14 kan användas för att justera varandra när man får tvetydiga svar 
från någon av metoderna (Historic England, 2004). Eftersom C14 inlagringen inte exakt 
motsvarar kalenderår så har man kalibrerat C14-kurvan över de senaste 12 000-åren med 
årsringar från dendrokronologiskt daterade årsringar (Renfrew & Bahn, 2020).  
 
Vid dendrokronologisk analys kan C14 hjälpa till att fastställa rätt århundrade medans vid 
C14-analys kan dendrokronologin användas för att identifiera rätt år (Olofsson & Holm, 
2013). Högst säkerhet uppvisar C14-metoden på material som är mellan 50 000 och 500 år 
(Burenhult, 2010). 
 
I växter lagras även andra typer av isotoper. Studier visar att det kan vara framtida metoder 
för att fastställa ålder och geografiskt ursprung (Domínguez-Delmás, 2020).  
 

2.2.5 Wiggle match 
Wigglematchning innebär att man väver samman konventionella dendrokronologiska 
mätningar av årsringar, med C-14 analyser från samma prov (Kuniholm, 2001). Metoden 
används när de enskilda metoderna var för sig inte fungerar (Daly & Bork-Pedersen, 2018; 
(Bernabei & Bontadi, 2012) eller när analysen visar två möjliga träffar på referenskurvan 
(Melin, 2021). När en mätserie inte går att matcha mot någon kronologi, alltså inte går att 
passa in på tidslinjen, får man en så kallad flytande mätserie. Genom C-14 metoden kan man 
”hitta rätt” i tiden genom att göra ett antal C-14 analyser, jämnt fördelade i mätserien, 
kalibrerar för C14-metoden inexakthet mellan specifika år. Med en kombination av 
analysresultat gör att ett pussel går att lägga av informationen så att exempelvis en datering 
blir synlig.  
 

2.2.6 DNA-analys och kemiska fingeravtryck  
DNA-identifiering av träslag har utvecklats som ett verktyg för att bevisa och förhindra illegal 
virkesavverkning och handel (Domínguez-Delmás, 2020). Det gör att den idag används för 
geografisk spårning. För att metoden ska kunna användas måste referensprov tas från träd i 
samma geografiska område för att man ska kunna få en match. Fördelen med denna metod är 
att det behövs väldigt lite material för analysen. 
 
Försök har gjorts att identifiera träslag och växtplats genom olika kemiska analyser av prov 
tillsammans med DNA-analys. Studierna visar dock att det är svårt att använda levande träd 
som referensprov för det man vill slå fast. Svårt, eftersom kunskapen om hur olika träslag 
bryts ner över tid och hur det skiljer sig i olika miljöer samt om det är skillnad mellan hur 
kärna och splintved bryts ner, idag inte är känt. Om det påverkar den här typen av analyser är 
även det okänt och analyserna går därmed ej att förstå idag. Men forskning pågår 
(Domínguez-Delmás, 2020).   
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2.3 VAD BERÄTTAR EN DATERING? 
 
En dendrokronologisk analys ger ofta information om under vilken tidsperiod ett träd växte. 
Om man lyckats riktigt bra med sin undersökning kan den också ge svar på när trädet började 
växa samt när det fälldes. Ibland får man ungefärliga svar på dessa två årtal genom olika 
statistiska sannolikhetsberäkningar. Men vad säger då dessa årsangivelser om en byggnads 
tillkomst? Viktigt att ha i åtanke när man ska ange ålder på en byggnad är att vi inte vet 
särskilt mycket om hur byggen organiserades i äldre tider och under vilka tidsspann 
byggnationer skett (Anker m.fl., 2016; Andersson, 2018). Därför behövs ofta kompletterande 
information från någon annan källa för att kunna fastslå när det fällda trädet användes som 
byggnadsvirke.  
 
Det finns också belägg för att man under exempelvis medeltiden i Jämtland använt torrfuror 
som byggnadsvirke (Olofsson & Holm, 2013). En torrfura är ett träd som vuxit så länge att 
det dött av ålder. Då dessa träd innehåller mycket kärna användes de gärna som 
byggnadsvirke. Vid en dendrokronologisk analys av ett sådant träd fastställer man alltså 
trädets dödsår, vilket kan skilja flera tiotals år från fällnings- och byggåret. 
 
Dendroprov får inte vara den metod som man använder för att identifiera 
ombyggnadsperioder i en byggnad. Det ska den byggnadshistoriska förundersökningen 
identifiera med hjälp av icke-förstörande metoder. Dendro kompletterar sedan den analysen 
och bidrar med information.  
 
När dendro presenteras som en precis metod (Bernabei & Bontadi, 2012; Historic England, 
2004) så bortser man från frågan om det är rätt timmer som provtagits och analyserats. Inom 
byggnadshistorisk forskning är resultatet ointressant om ”fel” timmer analyserats. Påståendet 
om metodens exakthet har också ifrågasatts i relation till enskilda provanalyser, som nämnts 
ovan, vad gäller användningen av statiska metoder som splintstatistik och att det ibland går att 
passa in ett prov på två ställen i en kronologi.  
 

2.4 DENDROKRONOLOGI I BYGGNADER UR ETT NORDISKT PERSPEKTIV 
 
Hur den dendrokronologiska metoden tillämpades under slutet av 1900-talet fram till idag 
finns ej nedskrivet. Samtidigt provtogs under perioden ett relativt stort antal byggnader i 
Sverige. Provtagarna var allt från amatörforskare och privatpraktiserande dendrokronolger till 
forskare och myndigheter. Situationen verkar skilt sig åt olika i olika delar av landet. Den bild 
som återges här representerar i huvudsak den senare gruppens perspektiv på denna period.  
 
Som tidigare nämnts så tog två nordiska seminarier upp frågan om dendrokronologi och 
byggnadshistorisk forskning 1988 respektive 1993. I rapporterna finns i ett antal artiklar som 
beskriver det nära nordiska samarbetet som då fanns mellan dendrokronologer, 
byggnadsarkeologer och byggnadshistoriska forskare (Sundner & Bartholin, 1989; Storsletten 
& Thun, 1993). Här följer referat ur dessa konferensrapporters olika artiklar och författare.  
 
Vid båda dessa tillfällen lyfts det upplevda problemet att dendrokronologerna i första hand 
vill få många prov för att kunna bygga ut sina kronologier. Medan byggnadshistorikerna 
tycker att det viktiga är att man bara tar de prov man behöver för att få fram kunskapen om 
den enskilda byggnaden.  
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Medeltidsarkeolog Barbro Sundnér hade genomfört undersökningar av ett antal medeltida 
kyrkor inom projektet Kulturlandskapet under 6 000 år En tvärvetenskaplig studie av 
människan i landskapet i en skånsk bygd tillsammans med dendrokronologer. Hon beskriver 
både arbetet och resultatet som ingalunda problemfritt. De upptäckte att det inte fanns några 
metodiska riktlinjer vare sig för provtagning eller dokumentation. 
 
Hon skriver fortsatt att den konsthistoriska stilanalysen varit arkeologins främsta 
dateringsmetod för stående byggnader ovan mark fram till den nyligen allt mer etablerade 
dendrokronologin. Det stora värdet av att kunna åldersbestämma medeltida byggnader och 
byggnadsdelar då de representerar inte bara den ideologiska förändringen i samhället utan 
avslöjar även andra samhällsförändringar. Hon fortsätter: 
 

Det finns dock en rad problem förknippade med detta som dels hör samman med 
antikvariska frågor dels forskningsmässiga. Till de förra hör t ex provtagningsmetoder, 
arkivering, tillståndsgivning och information och till de senare är 
dokumentationsmetoden av största vikt vilken hör samman med källkritik och tolkning. 
(Sundner & Bartholin, 1989, s. 8) 

 
I artikeln Antikvariska reflektioner om dendrokronologi konstaterar Håkon Christie, från 
Riksantikvaren i Norge, inledningsvis att [fritt översatt av förf.]:  
 

Gamla hus är både studieobjekt och skyddsvärda objekt. Vi som arbetar med 
byggnadshistoria, måste ha skyddet som överordnad hänsyn, om inte av andra orsaker 
så av den att om inte vi tar tillvara på byggnaderna så mister vi våra studieobjekt. 
(Sundner & Bartholin, 1989, s. 33) 
… 

  
Dendrofolket har en ämnesgrundad önskan att ta ett tillräckligt antal prover, och 
byggnadshistorikern är intresserad av vad proven säger om husets ålder, men vad 
tillåter oss det gamla huset att ta? 
(Sundner & Bartholin, 1989, s. 34) 

 
Han lyfter fram att borrprov är att föredra framför skivprov och att det håller på att utvecklas 
smalare borr. En instruktion för hur och av vem prov ska tas behövs. Han framhåller att 
auktoriserade personer (dendrokronologer) bör ta proven och att myndigheter 
(byggnadshistoriker) bör anvisa var proven ska tas och att dessa ska samarbeta nära.  

 
Helst av allt skulle vi önska oss att årsringarna kunde mätas utan att man tar prov eller 
slipar ytan. Kan man tänkta sig att vi får fram en metod som gör detta möjligt? 
(Sundner & Bartholin, 1989, s. 36) 

 
Frågan om hur man ska hålla ordning på och systematisera insamlat material, både fysiska 
prov, som dendrokronologen verkar ha ordning på, och analysrapporter, som 
byggnadshistorikeran borde sammanställa tillsammans med information om objekten och var 
proven togs. Han påpekar att det är bra att lösa frågan nu när allt är i sin begynnelse för att 
spara arbete längre fram. Han konstaterar att systemet ej är på plats i Norge och att han gärna 
vill veta hur man gör i de andra länderna.  
 
Christie konstaterar att det kan behövas en brukarhandbok för bygde- och lokalhistoriker som 
kan tänkas efterfråga dendrokronologiska dateringar. Den skulle redogöra för metodens 
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möjligheter och begränsningar, anvisningar om var man kan köpa dendrokronologiska tjänster 
och var man kan få upplysningar om daterade hus.  
 
I sammanfattningen av seminariet lyfts vad som påpekats och kommit fram i samtalet som 
följde. Det blir då tydligt att kulturminnesvården var organiserad på ett annat sätt än idag i 
Sverige. Också vissa faktum som kan påpekas särskilt, innan samtalets slutsatser här återges i 
sammanfattning, är att staten och kyrkan inte var skilda åt och tanken på att så skulle ske 
verkar ha varit avlägsen för de närvarande (separationen genomfördes år 2000). Det framgår 
också att kulturminnesvården (läs Riksantikvarieämbetet) hade stort inflytande över vad man 
fick göra och vem som fick och inte fick utföra åtgärder i kulturminnen.  
 
Kulturminnesvården ansvarade för alla delar i processen. Det lyfts fram och att en etik för 
provtagning och undersökning tas fram. Att det inför för provtagningen preciseras ”mål och 
medel” och att inte ”historiska detaljer förstörs” eller att ”borrhålen blir estetiskt störande”. 
Det pekas också ut att kulturminnesvårdens ansvar är att arbetet utförs av personer med ”hög 
kompetens” och att byggnadshistorikerns måste ett ”ordentligt byggnadshistoriskt material” 
som underlag och vara ”klara över vad de vill ha gjort och varför”.  
 
Slutkommentaren avslöjar att detta inte alltid varit fallet: 
 

Betänkligheterna mot slentrianmässig provtagning har efterhand stigit och på 
nuvarande stadium är det knappast nödvändigt att dendrodatera varje kyrka. Vad man 
istället bör sträva efter är ett genomtänkt forskningsprogram för datering av de 
medeltida kyrkorna. (Sundner & Bartholin, 1989, s. 37) 

  
Även vad gäller metodutvecklingen anses kulturminnesvården behöva kliva fram och 
engagera sig men framförallt vad gäller arkivering och registrering där många behov och 
idéer lyfts fram. Inledningsvis konstateras att ett fast system behöver utarbetas för registrering 
och arkivering. Särskilt den svenska situationen lyfts fram som undermålig i alla dessa delar.  
Det sägs att det i Sverige inte görs någon dokumentation av provtagningsstället utan enbart en 
anteckning om byggnadsdel. I Danmark anges att både fotografering av provhål och 
uppmätning görs. Slutsatsen är att varje prov ska kunna relateras till provstället så att man 
kan gå tillbaka till byggnaden och göra ytterligare iakttagelser. 
 
Bestämmelser saknas även för arkivering av prover (i Sverige). Enbart de som tas av 
institutionen i Lund betraktas som arkeologiska fynd och tillförs SHM [Statens historiska 
museer, förf. anm.]. Också överblick över redan provtagna objekt verkar saknas då det anges 
att: 
 

För så väl forskningen som för kulturminnesvården är det nödvändigt att veta i vilka 
byggnader som undersökningar gjorts så att en ny provtagning inte planeras eller 
utförs i en redan undersökt byggnad. (Sundner & Bartholin, 1989, s. 38) 

 
 

2.4.1 Metodens införande i Norden 
Seminarierna som genomfördes 1988 och 1993 visar att metoden var etablerad i alla de 
nordiska länderna. En översikt över Sverige presenteras av Evald Gustavsson [antikvarie 
Riksantikvarieämbetet, förf. anm.] som försöker ge en skissartad översikt av den 
undersöknings-verksamhet som skett i Sverige fram till 1988 med betydelse för 
medeltidsarkeologin och den byggnadshistoriska forskningen (Sundner & Bartholin, 1989, s. 
29). 
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Han redogör sedan för hur de stora arkeologiska utgrävningar som genomfördes i Skåne, på 
västkusten och i Stockholm samt ”de stora stadsgrävningarna” på 60- och 70-talen vilket 
torde omfatta de städer vilkas centrum helt eller delvis revs och nybyggdes under denna 
period. 
 
Med detta ganska rika källmaterial att tillgå började man att utveckla standardkurvor. Han 
beskriver särskilt fynden i Hedeby som möjliggjorde starten av ett projekt i Lund 1973 vilken 
startade utbyggnaden av en standardkurva för ek av Thomas Bartholin, kompletterad av fler 
fynd och prov. I Västsverige var det utgrävningarna från Gamla Lödöse som låg tillgrund för 
den serie för västra Sverige som skapades av Alf Bråthen med stöd av RAÄ 1976 även den 
kompletterad av fler fynd och prov. Det anges ej här för vilket träslag. Grävningar i kvarteret 
Kransen i Uppsala grundlade under senare delen av 1970-talet uppbyggnaden för en kronologi 
för tall samt ett laboratorium för dendrokronologi i Uppsala till vilken Lars Löfstrand var 
kopplad.  
 
Grundkurvan för tall i östra Sverige och nordöstra Götaland baseras i huvudsak på fynd från 
Helgeandsholmen i Stockholm och stadsarkeologiska undersökningar i Söderköping. Arbetet 
var en samverkan mellan Raä och dendrolabroatoriet i Lund.  
 
Gustavsson avslutar med att tydliggöra att även om dessa utgått från arkeologiskt material så 
har prover från kyrkor och profana byggnader varit viktiga komplement för att bygga upp 
grundkurvorna. Ett större projekt som också gav rikligt med material för standardkurvan för 
tall undersökte timmerhus och medeltida arkeologiska fynd i Dalarna, samt Härjedalen och 
Jämtland. Han nämner avslutningsvis att det pågår och är på gång projekt, som kommer bidra 
till standardkurvorna på Gotland av Alf Bråthen och Ragnar Engeström, Kalmarkustens 
kyrkor av Karin Andersson och kyrkoundersökningar i Ystadsprojektet av Barbro Sundnér.  
Han påpekar avslutningsvis att man ska undvika för snabba slutsatser om dateringar med 
hänvisning till en uppsats av Bråthen som då just publicerats.  
 
I Finland har dendrokronologi utvecklats inom skogsforskningen sedan 1920-talet. Initiativ 
till det första laboratoriet för ”att datera människogjorda objekt” startade i början av 1980-
talet. Vid Karelska institutet på Joensuu universitetet inrättades 1984 ett laboratorium och 
avsikten fanns att inrätta ett laboratorium vid Åbo landskapsmuseum och ett vid historiska 
institutionen vid Uleåborgs universitet.  
 
Redan 1934 skapades den första kronologin för furu (pinus sylverstris) i Norge. Därefter 
följde kontinuerligt fram till 1975 tillskapandet av ett antal kronologier för datering av 
byggnader för både gran och furu. Därefter fanns det inte någon organiserad verksamhet inom 
dendrokronologin i Norge förrän 1980 då ett dendrokronologiskt laboratorium startade vid 
Botanisk institutt, universitetet i Trondheim. Enligt dendrokronolog Terje Thun fanns det 
1988 ett problem med att universitet i Trondhiem såg dendroforskningen som en 
uppdragsforskningsverksamhet och ej grundforskning vilket innebar att den ej finansierades 
av universitetet. 
 
Det inrättades 1986 ett dendrokronologiskt råd i Norge med representanter från 
Riksantikvaren, en sammanslutning för arkeologiska museer och universitetet i Trondheim. 
Huvuduppgiften var att bygga ut standardkurvorna för att möjliggöra fler dateringar genom att 
utföra dateringsuppdrag i samverkan.    
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2.4.2 Metodens praktik idag 
Idag har ett generationsskifte skett inom dendrokronologin. Utifrån de samtal, intervjuer och 
deltagarobservationer samt sentida publiceringar som genomförts inom ramen för den här 
undersökningen, målas istället upp en bild av praktiken som jag i korthet vill återge så här:  

- Många av de dendrodateringar som idag görs av kyrkobyggnader ingår i större 
kunskapsbyggande sammanhang så som byggnadshistoriska forskningsprojekt eller 
inventeringsprojekt.  

- Vid provtagning medverkar ofta flera kompetenser i kombination. Ofta 
byggnadshistoriska forskare som är antikvarier, hantverkare och/eller arkeologer. 
Dendrokronologer förekommer också i fält. Men oftast bidrar de med analysdelen på 
fysiska prov som skickas in till laboratorierna.  

- Väldigt få privata och enskilda dendrokronologer verkar idag i landet.  
- De flesta projekt (och projektfinansiärer) är måna om att all information från dateringar 

publiceras fritt tillgängligt så att det kan bidra till kunskapsbyggande och kritiskt 
granskas av andra. Det gäller grundläggande fakta så som mätdata, analysdata, vilka 
kronologier som använts samt resultaten. Och inte minst att de fysiska proven finns 
arkiverade för framtida forskning.  

- De flesta dateringarna återges idag i projekt- och arbetsrapporter inom ramen för olika 
finansieringssystem ofta i relation till bygg- och restaureringsprojekt. Men också 
inventeringsprojekt och kunskapsunderlag. Exempelvis redovisningar för att få 
kyrkoantikvariskersättning (KAE) eller kulturmiljövårdsbidrag. Det gör att relativt få av 
de dateringar som gjorts granskas eller vidimeras inom ramen för det vetenskapliga 
kunskapsbyggandet. Vilket i sig resulterar i att dessa dateringar ej blir kända utanför den 
enskilda gruppen. Till och från har tankar om att publicera listor på byggnader som 
daterats under året uppkommit. Inget sådant system eller överblick finns idag på plats.   
- Det förekommer också att prov skickas utomlands för analys. Det viktiga är att 
säkerställa att analysen utförs av någon med en bra referenskurva som representerar det 
geografiska område som provet tagit inom. En fråga som inte alltid verkar tydlig gjort i 
dessa situationer är var det fysiska provet sedan ska arkiveras.  

- Digitaliseringen av samhället påverkar praktiken snabbt. Delvis utvecklas icke-
förstörande analysmetoder fort med hjälp av digitala kameror, CT-scanning och USB-
luppar. Samtidigt utvecklas programvaror och databaser för att förbättra och dela mät- 
och analysdata vitt och brett.  

 
2.5 DENDROKRONOLOGINS TILLÄMPNINGAR IDAG 

 
Dendrokronologi används utöver datering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 
arkeologiska lämningar och föremål också för att skapa data för att kunna förstå förändringar i 
klimatet och ekologin över långa tidsperioder (Pearl m.fl., 2020). Vid en första anblick kan 
det vara svårt att förstå hur provtagningen i en medeltida kyrka och klimatforskningen hänger 
samman inom dendrokronologin. I artikeln Seeing the forest for the trees: New approaches 
and challenges for dendroarchaeology in the 21st century beskriver Marta Domínguez-
Delmás vid Department of Art History, University of Amsterdam kopplingen så här: 
 

During the 20th century, the development of reference chronologies in different parts of 
the world laid the grounds for dendrochronology to be systematically implemented as a 
dating tool (Nash, 2002). In the 1990s, the EU funded ADVANCE-10 K project 
(Analysis of Dendrochronological Variability and Associated Natural Climates in 
Eurasia – the last 10,000 years; Briffa and Matthews, 2002) pooled a large set of 
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existing tree-ring and instrumental climate data from Europe and Fenoscandia with the 
aim of providing tree-ring based climate re-constructions for the Holocene in Eurasia. 
… 
  
As a result, multi-millennia long chronologies of different species that captured 
regional climatic signals were developed using samples from living trees, historic 
buildings, archaeological sites and sub-fossil wood remains.  
(Domínguez-Delmás, 2020, s. 3) 

 
Inom dendrokronologin finns ett antal tematiska tillämpningsområden som knyter an till 
andra sektorer och forskningsfält. De är exempelvis: dendroglaciology, dendroclimatology, 
dendroecology, dendroarcheology, dendrochemistry samt dendrogeomorphology (Speer, 
2010; Tenzin & Dukpa, 2017). 
 

2.5.1 Dendroarkeologi 
Dendroarkeologi kallas internationellt den gren av dendrokronologin där arkeologer och 
dendrokronologer arbetar tillsammans (Kuniholm, 2020; Sass-Klaassen, 2002).  
Domínguez-Delmás (2021) anger att dendrokronologi definierades 1984 av en E. Hollstein. 
Artikeln som refereras till är tyvärr på tyska och har inte kunnat undersökas närmare. Men det 
anges att han beskriver dendroarkeologi som:  
 

… system of scientific methods used to determine the exact time span of a period during 
which timber has been felled, transported, processed, and used for construction. 
(Kaennel & Schweingruber, 1995 refereras till i Domínguez-Delmás, 2021, s.1). 

 
I Handbooks for archeologists No 2 om dendrokronologisk datering, även den från 1984, 
uttrycks samarbetet mellan dendrokronologi och arkeologer som viktigt och fruktbart för båda 
discipliner  även om inte begreppet dendroarkeologi uttryckligen förekommer (Eckstein m.fl., 
1984).   
 
Att använda arkeologisk metodik i kombination med dendrokronologi ger, utöver dateringar, 
mycket intressant kunskap och förståelse om exempelvis virkesval, virkeshandel samt bygg- 
och snickerimetoder. Ofta berör denna metod olika typer av föremål (det som inom 
kulturmiljövården skulle beskrivas som rörligt kulturarv) så som instrument, bemålade 
träföremål så som träskulpturer och altartavlor, samt andra föremål så som möbler, kistor och 
vagnar. (Bill m.fl., 2012; Delmás, 2020).    
 
Vidare beskriver Domínguez-Delmás (2020) 1900-talets fokus på att utveckla kronologier och 
den förändring av ämnet som hon ser under detta århundrade:  
 

Nowadays, we seek to understand the context surrounding the choice of a particular 
species or tree for a specific use, as this informs not only the availability of species and 
timber resources in certain places at an exact moment in time, but also about ancient 
craftsmanship that might have been transferred through time and space. We also want 
to know how the trees grew in the forests (were they managed, or perhaps guided); 
when were they cut (year and season); how and where were they processed (at the 
forest, at a sawmill, at the construction site; before or after transport); how were they 
transported (as logs, lumber, boards, planks, and on land or over water); and how the 
supply of timber was organised until the final product (a building, a ship, a cabinet, a 
sculpture, etc.) was made. Wood from cultural heritage objects offers a unique archive 
of such information, even when it remains undated. (Domínguez-Delmás, 2020, s. 2) 
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Artikeln Dendroarchaeology: successes in the past and challanges for the future är en 
redovisning av en gruppdiskussion som hölls vid en konferens, Tree Rings and people, 2001 
(Sass-Klaassen, 2002). I gruppen återfinns sex av de namnkunnigaste europeiska 
dendrokronologerna aktiva inom det som beskrivs som dendroarkeologi. De ger alla uttryck 
för att samarbetet med arkeologer kan bli bättre och att kännedomen om den 
dendrokronlogiska metodens möjligheter att datera bli mer spridd. Från ett schweiziskt 
perspektiv framhålls att arkeologerna var drivande bakom utvecklingen av tillämpad 
dendrokronologi. En tysk dendrokronolog, André Billamboz, sträcker sig så långt som att 
säga att samverkan mellan de två professionerna är the principle of dendroarcheology itself. 
Därmed, konstaterar artikelförfattaren, att om så är fallet så är det viktigt att man har kunskap 
om varandras tillämpningar och överväganden vid användandet av dendrokronologi för att 
kunna utveckla samarbetet.  
 
Här är intressant att konstatera att denna grupp inte relaterar sina samtal till professioner så 
som konservatorer, arkitekter, konsthistoriker eller antikvarier utan enbart av arkeologer. I 
artikeln nämns Valetta konventionen från 1992, (eng. European Convention on the Protection 
of the Archaeological Heritage) vilken är Europeiska rådets konvention om skydd av det 
arkeologiska kulturarvet (Europarådet, 1992). Den sägs få fundamental påverkan på hur 
arkeologi utförs inom EU-länderna kopplat till framväxten av privat sektor inom arkeologin.  
 
I artikeln nämns inte några dokument om kulturarv eller frågan om hur man förhåller sig till 
stående byggnader som kunskapskällor trots att det finns ett flertal internationella 
konventioner och policys om detta. Samtidigt är ungefär hälften av analyserna i Europa från 
arkitektoniska objekt (Jansma, 2013).  
 
I artikeln presenteras en figur som sägs beskriva alla former av undersökningar och 
tillämpningsområden som dendroarkeologi omfattar. Begreppet sägs referera till all kinds of 
applications of dendrochronology to archaeology as well as building- and art-history. (Se 
figur 1). 
 

 
Figur 1. Figuren återger olika aspekter av dendroarkeologi och avser återspegla alla tillämpningar av 
dendrokronologi inom arkeologin och byggnads- och konsthistorien efter förlaga i (Sass-Klaassen, 2002).   
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Att metoden är ”förstörande” tas upp i relation till föremål som instrument, möbler eller 
målade skulpturer. Även i byggnader anges att håltagning inte bör ske på bemålade ytor där 
det kan synas och påverka upplevelsen av ett rum. Däremot tas inte frågan om varsamhet upp 
utöver det. Ingenting nämns om internationella dokument och principer för hur man ska 
uppträda respektfullt för originalmaterial i materiellt kulturarv.  
 

2.5.2 Dendroprovenancing 
Ett tillämpningsområde som ligger nära och delvis berör kulturmiljövården kallas 
dendroprovenancing (Bridge, 2012). Med hjälp av dendroanalyser kartläggs och beskrivs 
världshandeln med timmer i historien kopplat till båtbyggeri, husbyggande och träförmål, 
men också egenskaper i historiska skogsbestånd och träegenskaper (Bernabei m.fl., 2019; 
Daly, 2007).  
 

2.6 DENDROLAB, NÄTVERK OCH DATABASER 
 
Dendrokronologi är en liten verksamhet och ett smalt kompetensområde både nationellt och 
internationellt. I artikeln The value of national dendro meetings från beskriver Ulf Büntgen 
dagens situation (2017) för dendrokoronolgin och dess aktörer i Storbritannien (Büntgen, 
2018). Han konstaterar att det finns ungefär lika många privata aktörer som akademiska. De 
privata jobbar i huvudsak inom arkeologisk och historisk datering, medans de inom akademin 
jobbar med dendrokronologisk data och metoder ur olika aspekter inom arkeologi, 
klimatologi och ekologi.  
 
I Sverige är det uppskattningsvis ca 8-12 dendrokronolger som utför analyser. Delvis har 
verksamheten fått draghjälp på senare år av att klimatforskningen använder sig av metoden 
och därmed får in finansiering för ytterligare tjänster och för att utbilda nya doktorander. 
Inom analys för kulturvården, vilken i huvudsak är uppdragsbaserad, är ca hälften av proven 
arkeologiska fynd och den andra halvan från stående byggnader och från både privata och 
offentliga beställare (Edvardsson, 2021).  
 

2.6.1 Laboratory of Tree-ring research 
University of Arizona driver det ledande och största dendrokronologiska laboratoriet, 
Laboratory of Tree-ring research (LTRR, 2020), i Valerie Truts nya bok refererat till som 
”moderskeppet” då det var på det här laboratoriet man började använda metoden på ett 
systematiskt och vetenskapligt sätt 1937, baserat på 30 år av tidigare utförda undersökningar 
av grundaren Andrew Ellicott Douglass (LTRR, 2020). Laboratoriet redovisar på sin hemsida 
resultatet av ett antal projekt och hur de tillhandahåller sitt arkiv för forskning. Laboratoriet 
erbjuder också ett antal återkommande kurser inom fältet och fri mjukvara för analys.   
 

2.6.2 Nationella laboratorier för kulturmiljövårdens behov 
En kartläggning av laboratorier för kulturmiljövårdens behov genomfördes av 
Riksantikvarieämbetet 2010 (Fasth-Tjerdsmaa, 2010). En bilaga presenterar 
dendrokronologiska resurser i Sverige för kulturhistorisk datering baserat på en rapport från 
Riksantikvarieämbetet: Dendrokronologi. Dendrokronologiska resurser i Sverige för 
kulturhistorisk datering 2010. Den har dock ej har kunnat återfinnas. De laboratorier som där 
anges är: 

- Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi, Lunds universitet 
- Göteborgs Universitetslaboratorium för dendrokronologi (GULD) 
- Dendrokronologiska laboratoriet vid SLU i Alnarp (DELA) 
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- Bråthen (Braaten) Dendrokronologiska Undersökningar 
- Torbjörn Axelsson, Björbo, Dalarna 
- Dendrokronologiska sällskapet 

 
Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi, Lunds universitet  
I bakgrunden anges att det gjorts ca 3 000 dendrokronologiska undersökningar (2012) vid 
Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi, Lunds universitet sedan 1970-
talet inom arkeologiska, kulturhistoriska och geologiska forskningsprojekt. Där arkiveras 
fysiska borrprover, analysresultat och referensserier. Det nationella laboratoriet för vedanatomi 
och dendrokronologi vid Lunds universitet har sedan starten 1973 lagrat de prover som de 
analyserat. Under senare år har laboratoriet i Lund även fått överta ett stort antal fysiska prover 
tagna i stående byggnader som tidigare analyserats av dendrokronologer som inte längre är 
verksamma, se bild 12, (Edvardsson mail 2021). 
 

 
Bild 12. I arkiven finns många äldre prov som väntar på att återupptäckas i digitaliseringsprojekt och 
framtida forskning.  
 

2.6.3 Projektet Old Wood in a New Light och SEAD-databasen 
Under 2021 inleddes ett digitaliseringsprojekt, Old Wood in a New Light (Riksbankens 
Jubileumsfond, 2020). Där data från de universitetsbundna dendrokronologiska laboratorierna 
i Sverige ska tillgängliggöras. I projektet kommer äldre mätdata och rapporter från ca 12 500 
prov att digitaliseras och bli sökbara via den svenska miljöarkeologiska databasen SEAD (The 
Strategic Environmental Archaeology Database), vilken i sin tur ingår i flera större 
europeiska databasnätverk (SEAD, 2021). Bland annat till den europeiska arkeologiska 
databas portalen Ariadne.   
 

2.6.4 Heritage Science Sweden 
I dag finns inte någon nationell sammanställning av vilka laboratorier som arbetar med 
analyser för kulturmiljövården. Däremot finns nätverk Heritage Science, ett nätverk som 
samordnas av Riksantikvarieämbetet, där alla som erbjuder sina tjänster till sektorn är 
välkomna att delta (Riksantikvarieämbetet, 2021). Nätverket är tänkt att fungera som en 
samordning av befintliga och potentiella forskningsinfrastrukturer. På så sätt ska Sverige 
kunna ansluta till det europeiska projektet kallat IPERION HS (Integrating Platforms for the 
European Research Infrastructure on Heritage Science, pågår 2020-2023) för att utveckla den 
permanenta forskningsinfrastrukturen för heritage science kallad E-RIHS (European Research 
Infrastructure for Heritage Science). 
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2.6.5 Internationella databaser och nätverk 
Det finns olika typer av databaser i världen som delar kronologier och de som delar all sin 
mätdata. Sedan finns det databaser som publicerar forskningsresultat från datan. International 
Tree-Ring Data Bank ITRDB är den största (NOAA, 2020).  
 
I Nederländerna har forskaren Ester Jansma utvecklat databasen Digital Collaboratory for 
Cultural Dendrochronology (DCCD) utvecklats för att dela mätdata och analyser mellan 
forskare och länder (Jansma, 2013; DCCD, 2020). Databasen syftar till att digitalt 
tillgängliggöra, säkra och dela data mellan dendrokronologer och andra forskare. Den ingår i 
sin tur i den europiska forskningsinfrastrukturen ARIADNE som syftar till att knyta samman 
befintlig arkeologisk forskningsdata digitalt och mellan länder.   
 
För Dendrokronologer finns två större internationella föreningar. Tree ring society och 
Association for tree-ring research. Därutöver arrangeras ett antal världsomspännande 
konferenser återkommande med några års mellanrum så som WorldDendro, TRACE och 
EuroDenro.  
 

2.6.6 Publicering av data 
Forskare inom dendrokronologi delar data med varandra och den övriga forskarvärlden och 
övriga samhället (Sass-Klaassen, 2002; Jansma, 2013). Hur man delar data skiljer sig mellan 
Europa och USA (Sass-Klaassen, 2001). Tre orsaker ligger enligt Sass-Klaassen (2001) till 
grund till detta: för att garantera ”mentalt ägarskap” över datan, för att respektera legalt 
ägarskap. Här anges att data kan tillhöra ägare, staten eller laboratoriet samt för att förhindra 
att kronologier med högt ekonomiskt värde kommersialiseras av andra aktörer. 

 
En databas har byggts i Europa mellan 48 laboratorier som delar information om vilka 
kronologier som finns och deras olika karaktärer. Man delar här alltså inte faktiska mätdata. 
Denna slitning mellan laboratorier som är forskningsanknutna och privata aktörer är en 
konfliktlinje som emellanåt återkommer även i den svenska dendromiljön på olika sätt.  
 
I USA är full publicering av alla mätdata istället kutym (Sass-Klaassen, 2001) då mycket av 
provtagningen bekostats av offentliga medel och öppen tillgänglighet har varit ett krav från 
början av finansiären. En viktig fördel med dessa databaser anges vara garantin att om en 
forskare eller ett laboratorium försvinner (vilket inte är helt ovanligt i denna svagt 
finansierade forskningsmiljö) så finns data kvar för andra att bygga vidare på (Sass-Klaassen 
2001). 
 
Ett fundament för framgången för arkeologisk dendrokronologi över hela världen är enligt 
Kuniholm viljan att dela data och information generellt inom den dendrokronologiska 
”familjen” (2002). Han beskriver också att sedan Douglass tid har dendrokronologer 
engagerat sig i de problem och de uppfattningar som utgrävningsansvariga kan ha. Ett bra 
förhållande mellan producer och consumer har varit kärnan inom dendrokronologiskt 
tänkande och praktik. Han framhåller också att det är genom att dela sina data och sin 
information som metoden överlever enskilda forskare och håller laboratorierna vid liv.  
 
Kuniholm har fått veta att i vissa länder anses datan vara patentskyddad (eng proprietary). 
Han påpekar att opublicerade data är att anse som värdelös data. Eftersom den inte går att 
granska så blir resultaten som presenteras ovetenskapliga dvs värdelösa. Avslutningsvis 
konstaterar han att många av de kronologier som används dagligen finns tack vare att 
osjälviska kollegor delat med sig och att det vore fint om alla följde det exemplet.  
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2.7 DEN DENDROKRONOLOGISKA METODENS HISTORIA 
 
Metoden är idag spridd över hela världen. På senare år har behovet av att få fram klimatdata 
för att få kunskap om den globala uppvärmningen varit drivande i spridningen (Trouet, 2020). 
 
Många har genom åren försökt att läsa trädens årsringar. Bland annat återspeglar det Carl von 
Linné skriver i sin Skånska resa 1749, tankar om den dendrokronologiska principen:  
 

Ek (Fl 784.) låg wid wägen i går afhuggen, at ringarna, och deraf döma hennes år, som 
de kalla wintrar hon uthärddat, dem wi funno närmare in til hwarandra wid de åren 
som öro utteknade med +, men wida skilde ifrån hwarandra där o äro tilsatte. Således 
räknades ringarna och åren tilbaka ifrån barken 1748, ty i år 1749 hade hon ännu icke 
kunnat sätta någon ring, och war hon ackurat 100 år gammal.  
(Carl von Linnés Skånska resa 1749 refererad till i Bartholin, 1990) 
  

Andrew Ellicott Douglass introducerade metoden som forskningsfält. Han hade 1901 gjort 
sina observationer av samband mellan årsringstillväxt och klimat. Han byggde upp en 
grundkurva från levande och döda träd från samma geografiska område i Arizona. 1929 
lyckades han knyta ihop ett antal sk flytande kurvor som han skapat och absolut datera 
bosättningar från ursprungsamerikaner (Bartholin, 1990). Med dessa undersökningar lade han 
tillsammans med sina kollegor grunden till the Tree-Ring Laboratory i Tucson, Arizona 
(Historic England, 2004; Trouet, 2020). 
 
Metoden introducerades ganska snart därefter i Europa i slutet av 1930-talet. Via Tyskland 
spreds metoden till andra europeiska länder (Bartholin, 1990). I Europa är det Bruno Huber 
som lyfts fram som pionjär (Kuniholm, 2002). Fritz Hans Schweingruber lyfts också fram 
som viktig i den första generationen dendrokronologer i Europa. Det huvudsakliga träslaget 
som kartlades var ek. Både för att det vara det vanligaste träslaget i många länder, men 
sannolikt också för att det är ett träslag som har tydligt markerade årsringar i sin ved och 
därigenom blir lättare att avläsa.  
 
Den amerikanska metoden skilde sig från den som kom att utvecklas i Europa genom att den 
främst jämförde signature plots med samlingar av ovanligt smala ringar i relation tillvarandra 
istället för att mäta alla årsringar och skapa grafer som sedan jämförs med en kronologi. Det 
tempererade klimatet i Europa gjorde att den amerikanska metoden med signature plots inte 
var det bästa sättet att skapa crossmatching. Därför utvecklades metoden att mäta varje ring 
och rita grafer att jämföra med.  
 
Utvecklingen av datorn var viktigt för att dendrokronologin skulle kunna hantera sina allt 
större mängder mätdata. Program för att tillhanda hålla en snabbare crossmatching och 
statistiska beräkningar utvecklades under 1960- och 1970-talen. Idag är datorn ett av de 
viktigaste verktygen i ett dendrokronologiskt laboratorium även om visuella kontroller även 
fortsatts görs av resultaten (Eckstein m.fl., 1984; Historic England, 2004; Storsletten & Thun, 
1993). 
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3 JÄMFÖRELSE AV HANDLEDNINGAR  
 
Sex handledningar har identifierats i den här undersökningen vilka bedöms som relevanta. För 
att illustrera de olika handledningarnas tyngdpunkter ur olika aspekter har en matris satts 
samman, se figur 2, sist i detta kapitel. På så sätt ges överblick över de olika handledningarnas 
huvudfokus och delvis över deras förhållningssätt till tillämpningen av denna metod.  
 
Handledningarna i jämförelsen har valts ut för att de på olika sätt hanterar kontexten som 
proven ska tas i, urval och val av provtagningsposition med hänsyn till objektets eventuellt 
kulturhistoriska värde samt arkivering och publicering av resultat. Den äldsta handledningen 
är från 1984 och den yngsta från 2017. Alla är skrivna i Europa förutom checklistorna från 
Laboratory of Tree-ring research (LTRR), University of Arizona som är från USA. 
 
 

3.1 HANDLEDNINGAR SOM INGÅR I UNDERÖKNINGEN  
 

3.1.1 Hantering av dendrokronologiska undersökningar i byggnadskonstruktioner 
- ett förslag 

I samband med den diskussion, under slutet av 1980-talet, om hur datering i bebyggelse skulle 
hanteras och ett förslag lades fram gemensamt mellan Norge, Danmark, Finland och Sverige 
efter ett symposium i Lund 1988. En byggnadshistoriker och en dendrokronolog från 
respektive land ingick i arbetsgruppen som utsågs. Förslaget presenterades för respektive 
Riksantikvarieämbete i maj 1989 och som ett led i detta arbete publicerades i tidskriften Meta 
1990 ett förslag till handledning av Barbro Sundnér (Sundnér, 1990). Här går hon igenom steg 
för steg vad som ansågs vara en god dendrokronologisk undersökning. Innehållet är till stora 
delar relevanta än idag och har tagits fasta på också i det förlag till handledning som 
utarbetats under 2019. Någon återkoppling om förslaget från ”centralmyndigheten” kom 
aldrig i Sverige. (Sundnér, 2019) Här återges förslagets alla delar, om än i förkortad version.  
 
Tillstånd – inhämtas i första hand från ägare och om så krävs av berörd myndighet. Tillstånd 
beviljas efter att ett centralregister (se nedan) har kontrollerats. Om tillstånd inte krävs bör 
antikvarisk myndighet informeras om provtagning. Uppdragsgivaren föreslås vara ansvarig 
för att skaffa nödvändiga tillstånd.   

 
Provtagning och dokumentation – en byggnadshistorisk undersökning bör ligga till grund för 
var prov tas. Urvalet av relevanta provtagningsplatser görs sedan av dendrokronologen 
tillsammans med byggnadshistorikern. Dendrokronologen ansvarar för att rapportera 
analyssvaret till centralregistret. Sedan anges att: Alla borrprov tas ut av 
dendrokronolog eller bemyndigad person. I äldre träkonstruktioner bör man inte såga ut 
skivprov eller slipa virkets ändytor; man är hänvisad till att använda borrprov. Borret ska 
efterlämna minsta möjliga spår. (Sundnér, 1990, s. 88) 
 
För att ge minsta möjliga skada och få ut bästa möjliga resultat bör det vara den som borrar 
som avgör vart provet ska tas. På så sätt minskas också antalet prov till minsta möjliga.  
Proven märks tydligt med ett unikt nummer och provtagningshålen markeras så att det 
framgår att de tillkommit vid dendrokronologisk datering. Dokumentationen måste göras så 
att varje enskild provtagningsplats går att återfinna. Den antikvariska myndigheten ska tillse 
att dokumentationen utförts på ett bra sätt av dendrokronologen och byggnadshistorikern.  
Det anges sedan att:  
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Det påvilar centralmyndigheten att utarbeta ett landsomfattande system för 
märkning/numrering av prover, och dendrokronologerna ska påläggas att använda 
detta system med märkning av prover. Konserveringen efter provtagningen skall avtalas 
mellan uppdragsgivare och dendrokronologen. I de flesta fall kan konserveringen 
lättast utföras av dendrokronologen samtidigt med provtagningen.   
Dendrokronologiska prover är den centrala antikvariska myndighetens egendom och 
skall betraktas som arkeologiska fynd. Det är den centrala myndighetens ansvar att 
proverna förvaras betryggande. (Sundnér, 1990, s. 89) 
 

 
Rapport och arkivering – Uppdragsgivaren ansvarar för rapportering till tillståndsgivande 
myndighet. Byggnadshistorikern och dendrokronologen ansvara gemensamt för att rapport 
med byggnadshistorik och mätdata sammanställs. Det anges sedan att:  

 
Relevanta upplysningar om dendrokronologiska prov samlas i ett landstäckande arkiv. 
Alla mätdata ska dubbelsäkras. Det påvilar den centrala antikvariska myndigheten i 
samarbete med dendrokronologerna att bygga upp och hålla vid liv dendroarkivet och 
att göra det tillgängligt för användare. (Sundnér, 1990, s. 89) 
 

Det föreslås att det årligen ska ges ut en översiktlig förteckning över dendroanalyser i alla 
nordiska länder. Samt finns en detaljerad beskrivning av vad en sådan bör innehålla.  
 
Därefter förslås att ett informationsblad ska publiceras varje halvår på respektive nordiskt 
språk för att kommunicera mellan både dendrokoronolger och uppdragsgivare. Avslutningsvis 
föreslås att nordiska dendrokronolgiska möten ska hållas vartannat eller var tredje år.  
 

3.1.2 Dendrochronology. Guidelines on producing and interpreting 
dendrochronological dates. English heritage  

Handledningen är publicerad 2004 av Sheffield Dendrochronology Laboratory, 2004, 
Sheffield universitet (Historic England, 2004). Den återspeglar i första hand de sätt som 
metoden används i England under 25 år, fram till 2004. Det är den mest omfattande 
handledning jag funnit för provtagning i byggnader och syftar till att ge en introduktion i och 
stöd till, användandet av den dendrokronologiska metoden. En ny handledning är under 
utarbetande sedan 2019 (Tyres, 2019) men har inte publicerats ännu våren 2021 (Historic 
England 2021). Handledningen hanterar stående byggnader, vattendränkt trä, konsthistoriska 
föremål samt levande träd. I första kapitlet beskrivs den dendrokronologiska metoden 
ingående för att i del två finns beskrivning av provtagning, vikten av en inledande 
byggnadsundersökning, väl genomförd provtagning och kommunikation av resultatet samt en 
bibliografi, adresslista och ordlista. 
 
Inledningsvis poängteras att dendro är en enkel metod i teorin, men att den inte kan nyttjas till 
sin fulla potential utan intelligent provtagning och tolkning av resultatet.  
 
Målgruppen för handledningen, speciellt del två som handlar om planering och provtagning, 
är projektledare, byggnadshistoriker, myndighetsutövare, arkeologer, antikvarier, 
tillsynspersoner/antikvarier, restaureringsarkitekter, ägare till kulturhistoriska byggnader 
och/eller konsthistoriska föremål. Det anges att erfarna dendrokronologer inte kommer att 
hitta något nytt i denna handledning. Däremot kan nybörjare med fördel använda del två för 
att etablera a code of good practice i relation till kunder. 
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Förhoppningen är att handledningen ska göra användare mer kritiska till analysresultat och ge 
en förståelse för vilken kompletterande information som kan vara viktig att samla in vid 
provtagningen för att på ett korrekt sätt kunna tolka dendroanalysen och sätta in dateringen i 
ett socioekonomiskt och miljömässigt sammanhang.  
 
I förordet beskrivs att det skett en stor omsvängning i förvaltning av arkeologiska lämningar 
och historiska platser i Storbritannien sedan tidigt 1990-tal. Fokus har allt mer kommit att 
ligga på konservering (Semple Kerr, 1990 refererad till i Historic England, 2004) samt att 
förutsättningen att kunna ta hand om historiska byggnader och arkeologiska platser är i första 
hand att förstå dem. Denna skrivning förstår jag delvis som en argumentation för att 
provtagning är viktigt och måste anses vara ok trotts dess materiella påverkan på 
originalmaterialet. 
 
I del ett presenteras teorin för metoden på ett väldigt grundläggande sätt. Kapitlet fungerar 
också som kunskapsbakgrund inför del två som i huvudsak innehåller mer praktiska råd. Del 
ett innehåller också en historisk översikt över dendrokronologin som metod samt indikatorer 
för när metoden skulle kunna användas och vilken typ av information den kan ge. Del två 
innehåller en praktisk steg-för-steg-beskrivning av processen från planeringen av ett projekt 
till spridning av dess resultat med interaktion mellan användare (eng user) och utövare (eng 
practioner). 
 
Planering - Det hänvisas till att formella utförandekoder bör följas kallade: Management of 
archeological projects (MAP2) (English Heritage, 1991 refererad till i Historic England, 
2004). Det är formella förvaltningsprocedurer som utarbetats för att ge en effektiv arkeologi 
vad gäller att klara tids- och kostnadsramar från fältarbete till publicering och skapande av 
platsarkiv. MAP2 delar in projekt i 5 faser: fas 1 är planering, fas 2 fältarbete, fas 3 
utvärdering av potential för analys, fas 4 analys och rapport, fas 5 spridning av resultat. Det 
anges att när handledningen skrevs, 2004, fanns inte motsvarande koder för stående 
byggnader i Storbritannien. Men liknande procedurer som ovan bör följas av 
byggnadsundersökning där timret i byggnaden dokumenterats så att det sedan, tillsamman 
med analysrapporten, kan ge en förståelse för byggnaden. Det är viktigt att undersökningen är 
av högsta kvalitet eftersom tolkningen av dendroproven är beroende av att kunna dra 
slutsatser i relation till byggnadens historia. Tolkning av dateringar i stående byggnader är till 
exempel beroende av kvaliteten i den byggnadshistoriska förundersökningen. Om reparationer 
av trästommen genomförts eller om återanvänt virke använts vid uppförande eller reparation 
kan årsringsdateringen misstolkas eller missförstås.  
 
Stående byggnader: inledande byggnadsundersökning - Inledande undersökning av timret bör 
utföras av dendrokronologen, gärna tillsammans med någon som är väl insatt i byggnadens 
historiska ombyggnadsfaser. Undersökningen bör fastslå: 

- Antal faser i processen 
- Identifiering av träslag 
- Diameter 
- Orienteringen på årliga tillväxtringarna  
- Hur timret var apterat (del av stocken) 
- Förekomsten av bark och splintved 
- Bedöma om timmer är lämpligt för provtagning. Generellt behövs minst 50 års ringar 

för att kunna göra en datering.  
- Leta efter bevis att timret har varit lufttorkat 
- Leta efter bevis att timret har varit återanvänt. 
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Om man efter bedömningen ovan kommer till slutsatsen att det inte är lämpligt att provta 
byggnaden eftersom det sannolikt inte kommer att leda till en datering, så bör den inledande 
undersökningen ändå sammanställas då den undersökning som gjorts ändå innehåller 
intressant information om byggnadens timmer.  
 
Stående byggnader: typ av prover - Det bästa provet som går att få för en dendrokronolog är 
en hel kapskiva av timret. Dvs dendrokronologen kan då välja var på skivan hen ska göra sin 
analys och därigenom få bäst förutsättningar för att få ett så korrekt analysmaterial som 
möjligt. Kapskivan bör vara 50-150 mm tjock. 
 
Av den orsaken är det också viktigt att vid en restaurering ta tillvara hela bitar av timmer som 
kan behöva bytas samt att noggrant dokumentera var de satt. På så sätt finns de tillgängliga 
för framtida provtagning.  
 
Det förekommer också att ändar på timmer polerats på plats och fotas för att sedan analyseras 
i lab. Det är vanligt för möbler och väggfasta paneler.  
 
Den vanligaste metoden för provtagning är dock borrkärnor. Borrproven tas med hjälp av ett 
ihåligt borr och borrmaskin. Man borrar sedan rakt igenom timret och bör både få med ytved 
och kärnan. Borrprovet som genereras är 13-15 mm i diameter beroende på vilken typ av borr 
som använts.  
 
Att ta ut borrprover är en tidskrävande metod som tar ca 30 min per prov då det är viktigt att 
avlägsna det borrdamm som genereras vid hålet. Om detta inte görs varsamt så finns det en 
risk att provet förstörs eller att timret blir överhettat av friktionen i hålet.  
 
Om splintveden är väldigt insektsangripen eller blöt kan man ibland rengöra dem med ett 
stämjärn vid timrets kortända och där sedan räkna årsringarna, alternativt fota av dem. Detta 
biläggs sedan till borrkärnan.  
 
En notering ska alltid göras om man har förlorat ytved eller splintved vid provtagningen. För 
att veta om detta skett kan man märka ytveden med en filtpenna innan man borrar. Om provet 
sedan saknar denna markering vet man att årsringarna ytterst saknas.  
 
Antal prov - Om det är möjligt bör minst 8-10 timmer provtas per byggnad och för mer 
komplexa projekt, 8-10 timmer per del av en byggnad. Orsaken till detta är att man vill skapa 
en site mastercurve (platsspecifik analyskurva). För att kunna ta ett prov kan det behövas ca 
60 cm fritt rum för att få plats med borrmaskinen. Om syftet med provtagningen är att 
exempelvis ta reda på hur många träd som användes för att uppföra huset kan nästan alla 
stockar behöva provtas.  
 
Alla provpositioner måste dokumenteras noggrant. Både för dateringen och för framtida 
återbesök. Hur man ska beskriva träbyggnader finns beskrivet i Handbook Recording timber-
framed buildings 1996. Det är här viktigt att följa en vedertagen praxis för att det ska gå att 
följa beskrivningen i framtiden.  
 
Man måste ta hänsyn till att inte misspryda byggnaden med provtagningen och därför ska en 
erfaren operatör utföra proven. Proven måsta tas så diskret som möjligt och prov ska inte tas 
på formgivna delar eller mitt i ett synfält. Om det inte är möjligt så är det skäl nog för att 
bedöma ett sådant timmer som icke provtagningsbart. 
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Spridning av resultat - Resultatet av analysen bör presenteras i en arkiveringsbar rapport som 
är begriplig för en lekman likväl som en specialist. I handledningen finns ett förslag till vad 
en rapport bör innehålla.    
 
Analysrapportens huvudfunktion och därmed miniminivå vad gäller innehåll är att resultatet 
ska presenteras på ett sådant sätt att dateringen skulle kunna återupprepas av en annan 
dendrokronolog. Alltså en rapport som säkerställer en vetenskaplig granskning av dateringen.  
 
Alla analysrapporter från England finns tillgängliga i rapportserien Ancient Monuments 
Laboratory Report Series och en lista på daterade byggnader publiceras varje år i 
sammandrag i journal Vernacular architecture. 
 
En användare av dendrodateringar bör alltid skicka utdrag på sin beskrivning av slutsatser 
tillbaka till dendrokronologen för kontroll så att inte dateringen missförståtts innan 
publicering.  
 
Citering av dateringar – Handledningen vill specifikt uppmärksamma att årsringsdateringar 
ofta är misstolkade i litteraturen (Miles, 1997). Ibland genom att det skett en 
sammanblandning av året trädet grodde med fällningsår och ibland då man tillämpat en 
uppskattning av fällningsår med hjälp av splintvedsstatistik. Det statistiska spannet som anges 
anger inte ett medelvärde och kan alltså inte anges mitt emellan det spann som avses. Ett 
förslag på hur en tabell för att förmedla hur en datering ska tolkas presenteras i 
handledningen.   
 
Arkivering av data - 1993 togs i avsaknad av en europeisk databas ett initiativ för att samla 
information om europiska träringskronologier på en workshop i Nottingham. Målet är att det 
ska finnas tillgängligt på internet i framtiden.  
 
Avslutningsvis finns en första-hjälpen för dendrokronologi. Den är inspirerad av en 
motsvarande från arkeologin för vattendränkt trä från 1988 och anger hur man ska bete sig för 
att inte förstöra förutsättningarna för en lyckad dendroanalys längre fram.  
 
För byggnader under reparation:  

- Försäkra att splintved inte skavs av eller skadas av exempelvis av slangar om de redan 
är nedbrutna.  

- Kasta inte gammalt timmer som byts ut.  
- Dokumentera var timret satt och märk upp dem så man vet var de satt ursprungligen.  

 
3.1.3 Dendrokronologi og bygningsforskning, NIKU Temahefte 26  

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) publicerade 1998 ett temahäfte om 
byggnadshistorisk forskning och dendrokronologi kallad Dendrokronologi og 
bygningsforskning, NIKU Temahefte 26, 1998, av Håkon Christie, Jan Michael Stornes och 
Ola Storsletten. NIKUs temahäftens innehåll kan variera men de har alla har målet att 
informere om viktige problemstillinger i samfundet och att målgruppen är allmänheten eller 
grupper av allmänheten (Christie m.fl., 1998). Detta temanummer redovisar den 
dendrokronologiska metoden samt erfarenheter från praktiskt dateringsarbete med att ta 
proven. Fokus har legat på att utforska vilken typ av information som den dendrokronologiska 
metoden kan ge den byggnadshistoriska forskningen. Skriften består av ett antal artiklar som 
alla är skrivna av byggnadshistoriker, ingen dendrokronolog. De beskriver hur 
dendrokronologin använts i Norge inom byggnadshistoriskforskning, främst under 1980- och 
1990-talen, samt i relation till NIKUs verksamhet vilken startade 1994. 



 44 

 
Efter ett antal exempel som illustrerar vilken typ av kunskap man kan få ut genom att använda 
metoden på olika sätt kommer ett kapitel om erfarenheter från dendrokronologisk provtagning 
som ganska detaljerat lyfter fram ett antal aspekter.   
  
Det konstateras att även om hålet efter en borr bara är 16 mm i så är det att betrakta som ett 
ingrepp. Framförallt då det aldrig rör sig om enbart ett hål. Dock framhåller de att antalet prov 
bör vara ett beslut som styrs av frågeställning och av den som utför provtagningen då det 
annars kan innebära att de prov som tas görs helt förgäves. Det är också svårt att säga en 
generell regel om antal prov då de är beroende av hur utbyggd kronologin är på den 
geografiska plats som avses.  
 
Problem med användningen av handdrivna tillväxtborr i timmerhus, något som främst 
användes under 1950–1970-talen, uppstår till följd av borrets tvärskaftning. Alltså att den har 
formen av ett stort T, vilket gör det nästan omöjligt att komma åt och borra på de platser med 
barkrester som är intressantast att prov ta. Trots det har flera prov tagits med denna borr vilket 
fått till följd att proven inte bidrar med så mycket information som de hade kunnat. Det ger 
oklara analyssvar som nästan inte bidrar med någon användbar information, till exempel att 
ett träd har fälts efter ett specifikt år. Proven tagna med tillväxtborr har också många skador 
så som brott eller att yttersta delen av provet, som är det viktigaste, gått sönder. Den 
elektriska borren kom på marknaden på 1980-talet och blev då förstahandsvalet vid 
provtagning.  
 
Fältlogg - Författarna har utifrån många erfarenheter av missar i kommunikationen mellan 
provtagaren och den som utför analysen utvecklat ett ganska omfattande system för att 
säkerställa denna del av processen. Både för att slippa återbesök eller mer osäkra svar än vad 
som hade behövts från laboratoriet. De konstaterar att helst burde… måten prövene 
nummereres på og prövestedene stedfestes standardiseres. (Christie m.fl., 1998, s. 12) 
 
De konstaterar att dokumentationen av provtagningsstället, fältloggen, och förteckningen över 
tagna prov måste vara tydligt sammanlänkade och använda samma system för numrering och 
angivelse av var provet är taget i byggnaden. Det anges att användandet av versaler gjort 
läsbarheten och tolkningen av protokollet lättare.  
 
Fältloggen som de utvecklat anger platsen för provhålet så här (översatt av författaren): 
 

Beskrivningen av var provet är taget följer alltid samma tankebana: 
- Var befinner du dig när du tar provet? (t ex västra kattvinden) (vester langsval) 
- Tar du provet från golv, vägg, tak eller underrede? (t ex västra långväggen) 
- Vilken byggnadsdel provtar du och var befinner den sig utifrån en definierad 

utgångspunkt? (t ex 3 stockar över golv) 
- Hur många centimeter befinner sig provplatsen från en bestämd utgångspunkt? 

(Christie m.fl., 1998, s.12) 
 
En platsangivelse för ett prov följer då alltid samma mönster. Här följer ett par exempel på 
detta system tillämpat (fritt översatt): 
 

- Under boden, Underredet, Sydvästra stolpen, xx cm under Västra syllen. 
- Salen, Taket, Västra takfallet, 3e Åsen från Västra Långväggen, xx cm från Norra 

gavelväggen. (Christie m.fl., 1998, s.12) 
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Det säkraste tecknet på att man har den allra yttersta årsringen är att hitta bark. Den 
otvivelaktiga informationen är då extra viktig att förmedla till laboratoriet. Det görs i 
fältprotokollet och kan gärna kompletteras med bilder. NIKU har en metod där de sticker in 
en papperslapp på vilken de skrivit BARK lite under barkens kant. Sedan tar de en närbild av 
provhålet tillsammans med bark-lappen, en liten informationsskylt samt det fysiska 
borrprovet. På så sätt har de en bra referensbild att återvända till.  
 
Informationsskylten är liten, men innehåller viktig information. Här anges provets nummer, 
geografiska plats, plats i byggnaden (enligt fältprotokollet ovan), var provet ska arkiveras, 
datum och provtagarens namn och arbetsplats.   
 
Sättet att numrera proven på är idag inte standardiserat utan upp till varje provtagare. NIKU 
föreslår ett system där varje byggnadsdel numreras från 1, 2, 3, 4…. Om det tas flera prov 
som samma byggnadsdel så får de nr 1A, 1B, 1C etc. Om man återkommer till byggnaden så 
fortsätter man på den serien med 1D.  
 
Vad som anses vara en byggnadsdel styrs i NIKUs metod av timret. Dvs om man har en skarv 
på ett timmer i en vägg så anses de vara två olika byggnadsdelar. Men om samma timmer ska 
provtas från både in och ut sidan så är det en byggnadsdel. De framhåller dock att i större och 
mer komplicerade konstruktion kan detta vara svårt att se. Särskilt om konstruktionerna är 
inredda, ombyggda eller för byggda.  
 
I fältrapporten anger också provtagaren information om:  
 

…om prøven er tatt i rot, topp eller midt på, stokkens største og minste diameter, 
prøvestedets diameter, prøvens lengde til marg, stokkens eventuelle 
nummerering/strekmerking, om stokken er solvinn, rettvedt eller bein, om den har 
mulige skader etter kunstig aldring og antall cm gjeitved. Dette er opplysninger som 
ikke er relevante for selve dateringen, men som det tar liten tid å innhente når man er 
på plassen, og som sannsynligvis vil kunne komme til nytte senere i en eller annen 
sammenheng. (Christie m.fl., 1998, s.13) 

 
Kompetenser - NIKU har medvetet jobbat med att få till en arbetsfördelning mellan 
byggnadshistorikern och dendrokronologen vad gäller provtagning och analys. Då det bästa 
stället att få fram ett fint prov på inte självklart är det samma som det som ger mest värdefull 
information om byggnadens historia. Därför bör det vara byggnadshistorikern som väljer 
vilken konstruktionsdel som ska provtas om deras kunskapsuppbyggnad är i fokus. Lika så 
när de gäller dokumentation av provtagningsplats och att man förhåller sig till byggnaden som 
ett historiskt källmaterial.  
 

3.1.4 Om instruktioner och handledningar för provtagning från Laboratory of 
Tree-ring research (LTRR), University of Arizona  

Om instruktioner och handledningar för provtagning: På LTRR hemsida finns två 
handledningar för provtagning att ladda ner (LTRR, 2020). De finns under varsin projektsida. 
Den första återfinns på en sida för The Archaeology Program at the Laboratory of Tree-Ring 
Research som i huvudsak verkar ha varit aktivt mellan 2003-2007. Här finns fyra dokument 
att ladda ner: Guide to Submitting Archaeological Samples, Tree-Ring Samples Submission 
Form, Tree-Ring Sample Inventory och Explenation of Symbols Used In Our Dates. 
Samma universitet hade under tidigt 2000-tal ett forskningsprogram om Southwestern 
Dendroarecheology i USA (LTRR, 2020). Inom ramen för detta utvecklades också 



 46 

handledningar och provtagningsstöd. 
 
För projektet Aegean Dendrochronology utvecklades handledningar för provtagning av 
arkeologiskt trä för analys (LTRR, 2020). Projektet startade i Ankara 1973 och har samlat 
data från stora delar av the Egeiska havet, Balkan och östra Medelhavet som stäcker sig  
8 000-10 000 år bakåt i tiden. För detta arbete har det utvecklat en instruktion för hur man ska 
provta arkeologiskt trä och kol. Instruktionen finns utgiven på sju språk och redogör för hur 
de som tar proven ska hantera proven och skicka dem för analys till laboratoriet i Arizona.  
 
I första dokumentet kallat: Guide to submitting archaeological samples anges fyra 
huvudrubriker (förf översättning): inslagning, uppmärkning, förteckning, leverans samt 
platsinformation. Det framhålls som viktigt att proven bör paketeras så att de inte kan torka ut 
eller vara för blöta under transporten. Det förordas att de ska bindas in med snöre, lindas med 
bomullsvadd och sedan säkras med mer snöre. Delvis verkar detta syfta framför allt på trä 
från marken men också att plaströr, som används idag, inte verkar ha varit vanligt 
förekommande.  
 
De andra dokumenten är två förteckningsformulär samt en tecken- och symbolförklaring. Det 
finns en enkel tree-ring sample inventory där provtagaren anger följande information: 
provenience och filed sample No. Det andra formuläret är ett Tree-ring sample submission 
form som efterfrågas information som site location och site description. Men bara på ett 
väldigt översiktligt plan och inte för varje enskild provtagen byggnad. Tecken- och 
symbolförklaring är en A4 och beskriver ett system med symboler för att kommunicera 
provens kvalitet och delvis deras status. Det är ett intressant system som visar på vanliga 
situationer och status vid provtagningssituationen. Kan påskynda dokumentationen vid 
provtagningen men riskerar också att göra det svårt för utomstående och mottagare av 
analyser att förstå vad som egentligen sägs eller försvårar för framtida forskning. Om inte 
förklaringarna till symbolerna är kända så går inte dokumentationerna från provtagningarna 
att dechiffrera.  
 

3.1.5 Handbook for Archeologistis No 2. Dendrochronological dating  
I Handbook for Archeologistis No 2. Dendrochronological dating från 1984 sammanfattas 
och presenteras metoden för den arkeologiska praktiken (Eckstein m.fl., 1984). Avsikten med 
handböckerna från den oberoende European Science Foundation, med säte i Strasbourg, var 
att utveckla gott samarbete mellan olika forskningsfält och god interdisciplinär praktik. Det 
gjordes genom att sprida kunskap om olika naturvetenskapliga undersökningsmetoder genom 
en serie handböcker och genom att publicera kartläggningar av laboratorier.  
 
Inom European Science Foundation fanns en underkommitté inom arkeologi till kommittén 
för humaniora som stod bakom handboken om dendrokronologi. Dessa handböcker är tydligt 
och uttalat instruktioner skriva av naturvetenskapare för, i detta fall, arkeologer. I dem 
återfinns inte aspekter av arkeologins praktik vad gäller exempelvis lagskydd eller etiska 
överväganden.  
 
Handboken beskriver på ett lättillgängligt sätt trädets biologi som utvecklar årsringar som går 
att skapa mätserier utifrån, hur dessa tillsammans skapar långa kronologier och vilka 
egenskaper provtagningsmaterialet behöver för att metoden ska kunna tillämpas på ett 
vetenskapligt sätt samt vilka statiska verktyg som används för att fastställa trädens dödsår.  
 
I kaplitet om provtagning (sid. 15) konstateras dock om provtagning att:  
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Sampling is therefore a compromise between the dendrochronologist´s need for such 
optimum samples and the constraints imposed by sample context, value, or display 
importance, accessibility and condition. (Morgan m.fl., 1981)   
 

Kapitlet om provtagning är skrivet på ett sådant sätt att det är underförstått att det är 
arkeologen som avses som provtagare och texten är uttryckligen skriven utifrån att det i 
huvudsak är ek som kommer att provtas. 
 
Inledningsvis beskrivs hur splint- och kärnved åldras och hur den är att provta. Därefter om 
två huvudkategorier av prov, blöta och torra. Sedan anges fyra typer av fysiska prov: 

- kärnor eller skivor från levande eller nyss fällda träd 
- kärnor eller skivor från hustimmer 
- skivor från arkeologiskt timmer  
- skivor från sub-fossilt material 
- prov från konsthistoriska objekt  

 
En del erfarenheter från provtagning i olika miljöer med olika verktyg återges samt att det 
med proven bör följa vissa noteringar beroende på typ av prov. Dessa är angivna som levande 
träd, hustimmer, arkeologiskt timmer samt sub-fossilt timmer. Här framgår att från hustimmer 
föredrar man sågskivor. Om inte det går att få ut skivprov så är borrkärnor i kombination med 
någon metod för att säkerställa dokumentation av splinten att föredra.  
 
Det provtagna timrets position måste märkas ut på en skiss om de kommer från en byggnad 
och proven märkas. Proven bör tas från en plats i konstruktionen som man är säker på inte har 
bytts ut. Det är bättre att provta fler delar än bara en för att säkert kunna göra en datering av 
byggnaden och inte bara det enskilda timret.  
 
Vad gäller arkivfrågan så anges att om det fysiska provet är inmätt, daterat och resultatet 
publicerat så borde inte provet i sig behöva sparas någon längre tid. Man konstaterar dock att 
laboratorierna inte verkar vilja göra sig av med materialet. Främst för att de kan få annan 
användning för dem i framtiden inom isotopstudier eller nya metoder som kan datera i nuläget 
icke daterbara prov i framtiden.  
 
Genom ett antal exempel visar de sedan på hur metoden kan användas för annan information 
än enbart datering samt, olika felkällor med metoden så som exempelvis splintstatistik och 
prov med för få årsringar. 
 
Det här är den enda handledning i vilken felkällan förutfattad mening (pre-conception) om 
dateringen anges som en risk hos både arkeologen och dendrokronologen. Särskilt om proven 
som ska dateras inte innehåller tillräckligt många årsringar för att kunna göra en säker 
datering. Idealiskt är om dendrokronologen får göra sina analyser utan att först ta del av 
arkeologens tankar om provets kontext.  
 
Under rubriken Möjligheter och begränsningar lyfter författarna fram metoden som den 
säkraste dateringsmetoden om förutsättningarna är optimala. Generellt uppmanas att man ska 
ta ”för många” prov, (eng over sample) särskilt om det är borrkärnor som tas. Provan bör tas 
med så mycket splintved som går samt för att få så långa årsringserier som möjligt.  
Det framhålls att dateringen kan, under vissa förutsättningar, till och med specificera under 
vilken årstid trädet fälldes.  
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3.1.6 Shipwrecks and Provenance. In-situ timber sampling protocols with focus on 
wrecks of the Iberian shipbuilding tradition 

Det här är en handledning för marinarkeologer för att undersöka och provta skeppsvrak av trä 
(Eckstein m.fl., 1984). Orsaken till att den trots detta passar i den här undersökningen är för 
att den är den enda handledning om fysisk provtagning av kulturarv av trä som lyfter detta 
förstörande undersökningssätt i relation till internationella konventioner för bevarande av 
kulturarv och resonerar om hur man kan förhålla sig till detta. Handledningen är skriven i en 
europeisk och engelsk kontext. Men det praktiska fältet med marinarkeologi är en 
internationell verksamhet som relatera till enskilda länder, regioner eller internationella 
överenskommelser. Här illustreras det med ett fall på den Iberiska halvön.  
 
Handledningen syftar till att tillhandahålla ett antal checklistor (eng. protocols) innan man 
fastslår behovet av fysiska prov från skeppsvrak in situ (på plats). Den är till för att guida 
arkeologer i när dessa prover behövs samt hur man ska gå tillväga, i både beslutsprocessen 
och genomförandet, för att ta proven samt hur proven ska hanteras efteråt. Den redogör för 
hur proven ska tas så att de fungerar för de arkeologiska metoder (eng. archeometric) som 
finns att tillgå för att ursprungskartlägga skepp och båtar av trä.  
 
Många av de överväganden och val som lyfts här är direkt tillämpbara också på stående 
byggnader av trä. Inledningsvis ges ett antal förslag till vilka forskningsfrågor som kan vara 
intressanta för undersökning av skeppstimmer. Därefter följer en sammanställning över vilka 
naturvetenskapliga metoder som går att använda för att undersöka vått arkeologiskt trä för 
ursprungsbestämning samt vilka kriterier som proven måste uppfylla för att vara analysbara. 
Dessa presenteras i en matris. Det anges också att provet som tas för en metod kan 
återanvändas för en annan, så kallad sub-sampling, eller om den förstörs av analysen. På så 
sätt styr forskningsfrågan/orna tillsammans med de möjliga provtagningsmetoderna det 
fysiska provtagningsarbetet.  
 
Nästa steg i processen är att lägga upp en provtagningsstrategi för prov och sub-sampling.  
Det är viktigt att provtagningsstrategin återspeglar forskningsfrågorna. Också här 
tillhandahålls en checklista över de viktigaste överväganden som man bör ta ställning till. De 
framhåller att provtagning kan låta relativt enkelt. Speciellt under vatten då såg är det enda 
valbara verktyget efter som blött trä inte går att ta ut en borrkärna ur. Men många aspekter 
påverkar provtagningen. Först och främst är varje objekt unikt som helhet samt hur de är 
ihopsatta, geografisk plats, teknisk status och vilka bevarandekrav som de omfattas av. Alla 
dessa aspekter måste det tas hänsyn till innan man väljer vilka timmer som ska provtas. Provet 
bör dessutom vara valt utifrån att det är representativt för objektet och det man vill undersöka.  
 
Innan provet tas måste noggrann dokumentation göras av platsen som provet ska tas från. Vid 
själva provtagningen behöver oftast kompromisser göras mellan att få fram ett så bra prov 
som möjligt för den avsedda analysmetoden och för de hänsyn som krävs för den historiska 
platsen (eng. archeological site). Av checklistan framgår att prov från bärande delar i 
konstruktionen bara ska tas om forskningsfrågan kräver det och att ingreppen inte får äventyra 
bärigheten i konstruktionen.  
 
I handledningen skriver man uttryckligen att man förutsätter att teamet som ska provta har 
adekvat kompetens och erfarenhet att utföra jobbet. Expertis måste tas in. De konstaterar 
också att genom att tillhandahålla utrustning och expertis visar man att detta kulturarv är lika 
värdefullt som andra arkeologiska objekt.  
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Handledningen lyfter att man i sitt val av prov hela tiden måste veta varför det enskilda provet 
tas. Efter förebild från ett antal källor återges tre huvudsakliga urvalskriterier: 

- Det bör finnas bevis för att provet kommer att tillhanda hålla viktiga historiska data. 
Dessa bevis kan bestå av: synligt täta årsringar, ovanligt träslag, synlig vankant eller 
splintved, konstruktivt viktigt virke eller ovanligt välbevarat virke [under vatten, förf. 
anm.]. 

- Det måste finnas en bra anledning till provet. Specifika forskningsfrågor ska ha 
formulerats och tydliga mål med provet finnas formulerade.  

- Det ska finnas ett fastlagt att provet kommer att analyseras och vara bestämt hur 
provet ska förvaras och transporteras från fyndplatsen till laboratoriet. Konsultation 
med specialister på laboratorierna ska göras innan insamlingen av material påbörjas.  

 
I strategin ska man sedan gå igenom de planerade provplatserna, tillse att de dokumenteras i 
förväg, ta ställning till om ett fysiskt prov behövs eller om exempelvis träslag kan fastslås 
bara genom en visuell undersökning av ändträ. Den visuella undersökningen kan också ange 
som träet är så tätvuxet att det skulle gå att analysera med dendro eller om det inte är någon 
idé att såga ut en provbit.  
 
Generellt anges att det alltid är bättre att ta ut proven jämt fördelat över konstruktionen istället 
för på en plats. Då dessa arkeologiska fyndplatser alltid är utsatta för påverkan av både 
naturkrafter och mänsklig aktivitet så bör alltid icke förstörande undersökningsmetoder 
prioriteras före fysisk provtagning. Kartläggning, skisser, GPS-position samt avbildning med 
fotogrammetri och foto bör alltid komma först. Provets kontext kommer alltid att vara 
relevant att kunna återskapa när analyserna från proven kommer tillbaka. Om denna 
noggranna dokumentation inte hinns med så förordar handledningen att inte heller de fysiska 
proven ska tas. De blir i sådana fall tagna ”i onödan” och kan inte bidra med den kunskap de 
skulle ha kunnat i sin kontext. En arkeolog bör aldrig ta fler prov än vad det finns resurser att 
analysera, dokumentera och förvara.  
 
Sedan ges några konkreta tips kring hur man ska agera vid provtagningen. Väldigt nedbrutet 
timmer kommer sannolikt inte att tillhanda hålla analysbart material. Vi provtagning är det 
därför viktigt att försöka hitta friskt timmer i bra skick. Statistiskt är det bättre med få bra 
prov än flera dåliga (Orton, 2000 refererad till i Rich m.fl., 2018). Det minskar det totala 
antalet prov som behöver tas från objektet. Det är dock ofta så att träytan ser hel ut utifrån 
även om timret är helt perforerat att olika typer av insektshål inuti. Ofta känner man vid 
sågningen på motståndet om timret är solid eller verkar vara fullt med hål. Om det går lätt att 
såga bör man avbryta provtagningen och välja en annan plats att såga ut en skiva på. På så sätt 
minimerar man den strukturella skadan i objektet. Att såga av en ände på ett timmer är 
generellt att föredra framför att behöva såga ut provet med två snitt.  
 
Märkning av prov och provplatser är så klart också lite mer komplicerat under vatten. Några 
bra rutiner som går att överföra till hus anges dock även här. Först och främst så ska timret 
som ska provtas, i och med den föregående dokumentationen, märkas innan provtagning. 
Märkningen ska vara på en bit hårdplast (exempelvis en sådan sort som man märker boskap 
med) med blå eller svart vattenfast penna. Texten ska skrivas på båda sidor av lappen och 
ange platsen och timret som provtagits. Märklapparna kan med fördel sättas samman på en 
karbinhake eller annan ögla i nummerordning.  Också förvaringspåsar för sågskivorna ska 
förberedas och märkas i förväg. Proven ska också märkas med datum, dykets loggboks 
nummer och initialer på den som provtog.   
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Koden för proven kan med fördel konstrueras för den databas som de arkeologiska fynden 
sedan ska läggas in i och i vilken även projektets dokumentation, analyser och andra objekt 
kommer att katalogiseras. För att inte undergräva förtroendet för analysen bör prov som är 
slarvigt eller felaktigt märkta kasseras.  
 
Ett praktiskt tips när ett prov ska tas från en del av ett skrov är att först göra ett sk. kilprov 
(eng. wedge sample). Det innebär att man sågar in några centimeter rakt in och sedan sågar ut 
en kil i vinkel mot det första snittet. En provbit, med formen av en kil, går då att få ut och man 
kan göra en bedömning av tätvuxenheten i träbiten och om det är värt att såga igenom 
konstruktionen för att få ut ett helt skivprov. Denna metod skulle sannolikt kunna tillämpas i 
liggtimmerhus för att få ut fullgoda prov där det är svårt att få fram bra borrkärnor eller då de 
är inbyggda på ett sätt som gör att det inte går att komma åt med verktygen för att få ut provet 
[förf. anm.]. 
 
Prov från konstruktionsvirke som tas upp från vattnet har länge ansetts vara ”non-artefactual 
wood” vilket kritiseras. Det framhålls att dessa prov måste ses som artefakter då det påvisats 
att tillverkningen av skeppen, med snidat och behugget trä, är lika värdefulla och intressanta 
som andra träföremål från historisk tid.     
 
Handledningen går sedan igenom hur provet i sig ska hanteras utifrån synsättet ovan. Dvs att 
det rengörs, beskrivs och dokumenteras samt konserveras (eftersom det är blöta träprov) och 
katalogiseras innan det provtas (med de olika metoderna) och slutligen arkiveras. Det beskrivs 
också hur proven ska hanteras i de databaser för fältarbetet som förordas. 
 
Intressant ur ett kulturvårdsperspektiv är att denna handledning inte bara beskriver de beslut 
och tillstånd som provtagningen kommer att kräva att också att det är den ansvariga 
arkeologen som kartlägger undersökningsmetoderna, genomför provtagningen samt 
efterhanteringen och arkiveringen av det fysiska provet efter att de olika analyserna gjorts. På 
så sätt hålls också de undersökningar, övriga artefakter och dokumentationer som ingått i 
undersökningen ihop.  
 
Det är intressant att fundera på hur detta skulle organiseras och hur processerna skulle kunna 
se ut inom kulturmiljövården om detta skulle fungera liknande och kunskapsbyggandet och 
kunskapsspridandet skulle hamna mer i fokus.  
 
Kapitlet avrapportering och arkivering inleds med ett tydligt ställningstagande om att 
arkivering [av det fysiska provet. förf. anm.] är nödvändigt då det är den primära källan till 
analysen och att provet behöver hållas tillgänglig för allmänheten då den här typen av 
arkeologiska undersökningar nästan alltid på något sätt är finansierat med skattemedel. Det är 
dessutom nödvändigt för att resultaten ska kunna granskas vetenskapligt och för att 
omtolkningar ska kunna göras. Alla vetenskapliga och kvantitativa resultat som framkommit 
från fältarbetet ska biläggas arkivmaterialet och också det vara fritt tillgängligt.  
 
Det finns utarbetade generella vägledningar från ett samarbete mellan Storbritanniens 
Archeology data service (ADS) och det amerikanska Digital Antiquity som syftar till att 
säkerställa arkivkvalitet vad gäller digitala dokument som producerats under arkeologiskt 
fältarbete. Det finns också arkivstandarder för arkeologin av icke digitalt material och 
dokumentationer (Brown 2011 [2007]; ARCHES 2007-2013 refererad till i Rich m.fl., 2018).  
De vanligaste databaserna som handledningen hänvisar till inom dendrokronologi är open 
acess: International Tree-Ring Data Bank (ITRDB) hos US National Oceanic and 
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Atmospheric Administration (NOAA) och TRiDaS (Jansma & Brewer, 2015).  
 
Etiska överväganden - Handboken konstaterar också att vid sidan av de lagliga skydd som 
kulturarvet kan åtnjuta så finns ett antal etiska överväganden som är av mer universell 
karaktär. Den som bryter mot dem kan inte straffas eller bötfällas. Dessa riktlinjer och 
överenskommelsen ska försäkra att kulturarvet inte orsakas onödig skada eller förfars och att 
en plats autenticitet inte förvanskas. Om man beslutar sig för att undersöka ett kulturarv med 
en destruktiv metod blir spridningen av resultaten än viktigare, annars har denna förstörelse 
varit helt oproduktiv.  
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Figur 2. Tabell över jämförda handledningar och deras innehåll. 
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4 INTERNATIONELLA KONVENTIONER OCH DOKUMENT OM 
VARSAMHET  

 
Vid sidan av de lagliga skydd som kulturarvet kan åtnjuta finns ett antal internationella, 
europeiska och nationella överenskommelser, kallade konventioner och dokument, vilka 
anger förhållningsätt och uppförandekoder samt återspeglar etiska överväganden av universell 
karaktär. Den som bryter mot dem kan inte straffas eller bötfällas. De syftar till att försäkra att 
mänsklighetens kulturarv inte orsakas onödig skada eller förfars och att en plats autenticitet 
inte förvanskas. Dessa har ofta upprättats inom International Council on Monuments and 
Sites (ICOMOS) som är UNESCO:s rådgivande organ inom kulturmiljövård och skydd av 
kulturarv. Organisationen har funnits sedan 1965 och är en icke-statlig organisation mer 
representanter från ca 90 länder. ICOMOS är en internationell arena för professionella inom 
kulturarv. I deras internationella tematiska vetenskapliga kommittéer sitter experter inom 
respektive område. Den kommité som i första hand relaterat till denna undersökning är 
International Wood Committee som bland annat utarbetat Principles for the preservation of 
historic timber structures. Genom kommittéernas arbete vill man utveckla internationella 
standards för konservering, restaurering och förvaltning av kulturarv. ICOMOS har tre format 
på sina dokument. Högst rangordnas charters och sedan följer priniciples and declarations 
samt documents.  
 
På nationell nivå ger Riksantikvarieämbetet (utöver förordningar och allmänna råd som finns i 
kapitel 6) ut handledningar och vägledningar för god praktik. I följande kapitel återges de 
internationella överenskommelser som berör kulturvårdsfältet med relevans för fysisk 
provtagning av träkonstruktioner i skyddade kyrkomiljöer med fokus på förundersökning, 
autenticitet samt arkiv, dokumentation och publicering av resultat.  
 

4.1 VENEDIGDOKUMENTET  
 
Venedigdokumentet (eng. The Venice Charter) är det övergripande internationella 
policydokumentet när det gäller restaurering och kulturmiljövård (ICOMOS, 1964). Det 
formulerades efter en UNESCO konferens 1964 och lyfte perspektivet om att inte bara 
monument skulle anses vara kulturhistoriskt värdefulla utan också mer vardaglig bebyggelse 
och hela kulturmiljöer. Det fastslås att underhåll och användning ska utgå från den enskilda 
byggnadens villkor och kulturhistoriska värden. Man ska vara restriktiv med att utföra 
åtgärder och de ska alltid föregås av grundliga byggnadsarkeologiska undersökningar av 
byggnaden. Som Robertsson sammanfattar Venedigdokumentet i vägledningen Fem pelare - 
en vägledning för god byggnadsvård:  

 
Syftet ska vara att bevara och uttolka ett minnesmärkes estetiska och historiska värden. 
Restaureringsarbeten ska grundas på respekt för ursprungligt material och bygga på 
autentisk dokumentation, men måste avbrytas när antaganden tar vid. (Robertsson & 
Lierud, 2002, s. 28) 

 
I Venedigdokumentet tydliggörs också i kapitel 2 att det måste vara rätt fackkunskap som 
anlitas när man ska utforska och bevara kulturarv.  
 
Redan i första artikeln ges uttryck för respekten för det autentiska:  
 

The common responsibility to safeguard them for future generations is recognized. It is 
our duty to hand them on in the full richness of their authenticity. (art. 1) 
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Högtidligt uttrycks i artikel 7: 

 
A monument is inseparable from the history to which it bears witness and from the 
setting in which it occurs. The moving of all or part of a monument cannot be allowed 
except where the safeguarding of that monument demands it or where it is justified by 
national or international interest of paramount importance. (art. 7) 

 
I artikel 9 uttrycks: 
 

The process of restoration is a highly specialized operation. Its aim is to preserve and 
reveal the aesthetic and historic value of the monument and is based on respect for 
original material and authentic documents. It must stop at the point where conjecture 
begins, and in this case moreover any extra work which is indispensable must be 
distinct from the architectural composition and must bear a contemporary stamp. The 
restoration in any case must be preceded and followed by an archaeological and 
historical study of the monument. (art. 9) 
 

Avslutningsvis fastslås i artikel 16:  
 
In all works of preservation, restoration or excavation, there should always be precise 
documentation in the form of analytical and critical reports, illustrated with drawings 
and photographs. Every stage of the work of clearing, consolidation, rearrangement 
and integration, as well as technical and formal features identified during the course of 
the work, should be included. This record should be placed in the archives of a public 
institution and made available to research workers. It is recommended that the report 
should be published. (art. 16) 
 

4.2 GRENADAKONVENTIONEN  
 
Inledningsvis lyfts här fram Konventionen för skydd av byggnadskulturarvet i Europa, kallad 
Grenadakonventionen (eng. Convention for the Protection of the Architectural Heritage of 
Europe), från 1985 (Europarådet, 1985), vilken ratificerades av Sverige 1990 och gäller sedan 
1991 (Utrikesdepartementet, 1990). Det är en konvention som Sverige undertecknat och 
därmed ska implementera. Fokus här ligger på att staten i sin förvaltning på olika sätt ska 
bevara, skydda och vårda byggnadskulturarvet. Det ska göras genom lagar, tillsyn, 
finansiering, undervisning, forskning och andra stödåtgärder. Konventionen innebär också att 
länderna åtar sig att inventera och dokumentera sitt byggnadskulturarv samt vidta de åtgärder 
som krävs för att skydda detta arv. I och med undertecknandet åtog sig Sverige att:  

 
Recognizing that the architectural heritage constitutes an irreplaceable expression of 
the richness and diversity of Europe’s cultural heritage, bears inestimable witness to 
our past and is a common heritage of all Europeans. (Europarådet, 1985, s. 2) 
 

Det innebär att man ska identifiera, beskriva, skydda, lagstifta och bedriva tillsyn, finansiera, 
bedriva bevarande, opinionsbildning, fort- och folkbildning, tillse tillgänglighet samt 
europeisk samverkan inom fältet och inom forskning.  
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4.3 PRINCIPER FÖR BEVARANDET AV TRADITIONELLA TRÄKONSTRUKTIONER 
 
ICOMOS internationella wood committee har antagit Principles for the preservation of 
historic timber structures (ICOMOS, 1999). Detta dokument tar specifikt upp principer och 
förhållningssätt som går att tillämpa på träbyggnadskonstruktioner. Man utgår från 
Venedigdokumentet och kompletterar med egna anvisningar. Då trä har andra förutsättningar 
än sten, mur och puts vad gäller både konservering och reparationer fanns ett behov att 
beskriva dessa specifikt. I dokumentet är kulturarvets autenticitet och integritet av stor vikt 
samt att: The minimum intervention in the fabric of a historic timber structure is an ideal (kap 
4 och 6). Det anges att varje förändring måste föregås av noggranna undersökningar, vara 
reversibla i så stor utsträckning som möjligt och, om det inte går, i alla fall inte försvåra för 
framtida arbeten eller byggnadsarkeologiska spår. Inledningsvis finns kapitel om inspektion 
och dokumentation: 
  

The condition of the structure and its components should be carefully recorded before 
any intervention, as well as all materials used in treatment, in accordance with Article 
16 of the Venice Charter and the ICOMOS Principles for the Recording of Monuments, 
Groups of Buildings and Sites. All pertinent documentation, including characteristic 
samples of redundant materials or members removed from the structures, and 
information about relevant traditional skills and technologies, should be collected, 
catalogued, securely stored and made accessible as appropriate. The documentation 
should also include the specific reasons given for choice of materials and methods in 
the preservation work. (ICOMOS, 1999, s. 2) 

 
I andra kapitlet som främst gäller skadeanalys står att en diagnos bland annat ska baseras på 
documentary evidence, physical inspection and analysis, and, if necessary, measurements of 
physical conditions and non-destructive testing methods. 
 
Om fysiska prov tas så sägs att: Removed members and other components of the historic 
structure should be catalogued, and characteristic samples kept in permanent storage as part 
of the documentation. (kap. 8) 
 

4.4 FEM PELARE – EN VÄGLEDNING FÖR GOD BYGGNADSVÅRD 
 
I Sverige publicerade Riksantikvarieämbetet år 2002 Fem pelare - en vägledning för god 
byggnadsvård som resultatet av ett regeringsuppdrag (Robertsson & Lierud, 2002). Syftet var 
att höja kvaliteten inom byggnadsvården genom att bland annat sammanställa och tydliggöra 
principer och begrepp, som är mer eller mindre vedertagna och tillämpade inom 
byggnadsvården. Här blandades vitt skilda frågor som förvaltning, material och teknik med 
förhållningssätt och historiesyn. Den gemensamma nämnaren är det bebyggda kulturarvets 
behov. Vägledningen formulerar en övergripande princip för byggnadsvården: 
 

Den övergripande byggnadsvårdsprincipen  
Varje bebyggelsevårdande situation är unik, med många samspelande faktorer och 
förutsättningar. Den kräver sin egen speciella kunskapsuppbyggnad med analyser, 
bedömningar och ställningstaganden som måste tydliggöras, motiveras och 
dokumenteras. (Robertsson & Lierud, 2002, s. 36) 
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Vidare föreslår vägledningen på att byggnadsvårdsprocessen bör baseras på fem pelare: 
kunskap, varsamhet, att förvalta, att förhålla sig till historien samt material och teknik. Sedan 
knyts också de internationella konventionerna och dokumenten samman med kulturpolitiska 
mål och lagstiftningar som berör det bebyggda kulturarvet. Här återfinns också den allmänna 
byggnadsvårdsprincipen:  
 

Den allmänna byggnadsvårdsprincipen  
Allt byggnadsvårdsarbete ska präglas av respekt för originalet, dess kulturvärden och 
de människor som berörs därav. (Robertsson & Lierud, 2002, s. 35) 

 
Robertsson tydliggör alltså de internationella dokumentens syn på autenticitet och 
originalmaterialet som bärare av de kulturhistoriska värdena och de kunskaper som i oförstört 
skick ska föras vidare till kommande generationer. Av vikt för den här undersökningen är 
särskilt skrivningen att analyser, bedömningar och ställningstaganden som måste tydliggöras, 
motiveras och dokumenteras. 
 

4.5  ICOMOS ETISKA PRINCIPER FÖR PROFESSIONELLA INOM KULTURMILJÖVÅRD  
 
Inom kulturarvssektorn har yrkespraktiken utvecklat etiska riktlinjer vad gäller arbetet med 
kulturarvsobjekt. Delvis har denna framväxt att göra med de utgångspunkter som 
formulerades i Venedigdokumentet, men även i tidigare dokument så som The Athens Charter 
for the Restoration of Historic Monuments kallad Atendeklarationen från 1931 (ICOMOS, 
1931), i vilka exempelvis återuppbyggnaden av Europa efter både första och andra 
världskrigen visat på exempel där fria tolkningar, och ibland ren fantasi, legat till grund för 
återuppbyggnaden av gamla monument som sprängts. Det är med bakgrund av detta man ska 
förstå den stora tyngdpunkt som läggs vid respekten för det ursprungliga materialet och den 
grundliga och detaljerade dokumentationen av alla aspekter vad gäller både objektet och 
processen. 
 
De principer för bevarande som finns för professionella utövare gäller även för de 
organisationer och institutioner som är medlemmar i ICOMOS (ICOMOS, 2014). Här 
uttrycks, i urval, att ICOMOS medlemmar:  
   

… advocate and encourage respect for cultural heritage. They make every effort to 
ensure that the uses of and interventions to cultural heritage are respectful. (art. 2) 
 
… acknowledge that they have a general moral obligation to conserve cultural heritage 
and to transmit it to present and future generations, and a specific obligation for 
activities conducted under their own authority. (art. 3) 
 
… acknowledge that cultural heritage conservation work requires an inter-disciplinary 
approach and promote cooperation with multi-disciplinary teams of professionals, 
decision makers and all stakeholders. (art. 4) 
 
… make sure that complete, durable and accessible records are made of the conser-
vation activities for which they are responsible. They ensure that such documentation is 
placed in a permanent archive as promptly as possible, and made publicly accessible 
when this is consistent with cultural and conservation objectives. (art. 4) 
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… make every effort to ensure that viable options are explored, and that chosen options 
are adequately justified. (art. 4) 

 
… make every effort to ensure that important decisions on projects for the conservation 
of cultural heritage are not taken solely by the author of the project but are the result of 
a collective and interdisciplinary reflection. (art. 4) 
 

4.6 VALETTAKONVENTIONEN  
 
Valettakonventionen från 1992, (eng European Convention on the Protection of the 
Archaeological Heritage) är Europeiska rådets konvention om skydd av det arkeologiska 
kulturarvet. Den ratificerades av Sverige 1995 och gäller sedan 1996 (Utrikesdepartementet, 
1995).  
 
Här anges vad som ska definieras som arkeologiska lämningar: 

 … alla lämningar och föremål och alla andra spår av mänskligheten från tidigare 
tidsåldrar betraktas som delar av det arkeologiska kulturarvet,  
i) av vilka bevarandet och studiet bidrar till att utforska mänsklighetens historia och 
dess förhållande till den naturliga miljön,  
ii) för vilka utgrävningar eller upptäckter och andra forskningsmetoder om 
mänskligheten och den hithörande miljön är de huvudsakliga informationskällorna…  
… 
 
Det arkeologiska kulturarvet omfattar strukturer, anläggningar, grupper av byggnader, 
boplatser, lösa föremål och märkliga lämningar av andra slag liksom deras omgivning, 
både på land och under vatten. (s. 5) 
 

Samt att de enskilda länderna ska tillgodo se att:  
 
arkeologiska utgrävningar och undersökningar utförs på ett vetenskapligt sätt och 
under förutsättning  
- att icke-destruktiva undersökningsmetoder tillämpas när så är möjligt … (s. 7) 
 

4.7 SAMMANFATTNING 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att alla dokumenten ovan genomsyras av samma anda 
vilket i korthet kan sägas vara: 

- Grundliga förundersökningar ska föregå att fysiska ingrepp i en byggnad. 
- Undersökningarna ska genomföras i samverkan mellan flera experter och relateras till 

en större geografisk eller kunskapsbyggande kontext.  
- Fysiska ingrepp ska så långt möjligt undvikas. 
- Noggrann dokumentation av alla förundersökningar, analyser, överväganden och 

genomförda ingrepp ska göras och hållas i offentligt tillgängliga arkiv för framtida 
förvaltning av det enskilda objektet och forskningens ändamål.  

 
Det finns klara överlappningar mellan Valetta konventionens skydd av arkeologiska 
lämningar och de övriga som avser kulturarv. Då Valetta konventionen definierar 
arkeologiska lämningar bredare än KML 2 kapitel så verkar det här finnas en otydlighet som 
inte hanteras i dagens regelverk.  
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5  KYRKOBYGGNADER OCH KUNSKAPSBYGGANDE 
 
Relationsförändringen när staten och kyrkan separerade år 2000 innebar en avgörande 
förändring för Svenska kyrkans interna arbete med de kyrkliga kulturminnena. Ägandet av 
byggnaderna, begravningsplatserna, kyrkotomterna och inventarierna övergick helt till 
Svenska kyrkan (Svenska kyrkan, 2019). Skyddet av de kulturhistoriska värdena i de kyrkliga 
kulturminnena ändrades dock inte i kulturmiljölagen. Inom kyrkan är det församlingar och 
pastorat som egna enheter, ägare till dessa kyrkliga kulturminnen.  
 
Som kompensation, för det intrång som en skyddslagstiftning anses vara i äganderätten, 
infördes en rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader kallad 
kyrkoantikvarisk ersättning (Svenska kyrkan, 2019). Dessa uppstår i samband med vård och 
underhåll av de kyrkliga kulturminnena för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband 
med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Staten fördelar dessa medel till 
Svenska kyrkans nationella nivå, vilken fördelar ersättningen till stiften, vilka i sin tur 
fördelar den mellan församlingar och pastorat utifrån ett ansökningsförfarande. Genom detta 
system för ersättning kan stiften tillse att de kulturhistoriska värdena ej kommer till skada.  
 
Dendrokronologin används i första hand inom forskning och kunskapsbyggande i relation till 
de kyrkliga kulturminnena. I officiella dokument och utredningar tas inte denna metod upp 
specifikt. Istället får vi försöka kartlägga hur frågan om kunskapsbyggande och forskning 
samt arkiv och dokumentation hanterades i relationsförändringen mellan stat och kyrkan 
generellt.  
 

5.1 VAD HÄNDE MED KUNSKAPSBYGGANDET? 
 
För att få en bild av hur kulturmiljövården såg på frågan om kunskapsuppbyggande, specifikt 
frågan om provtagning och dokumentation, innan år 2000 kommer Riksantikvarieämbetets 
vägledning Byggnader och byggda miljöer – Dokumentation och rapporter från 1996 att 
undersökas närmare (Riksantikvarieämbetet, 1996).  Vägledningens syfte var bland annat att 
klargöra vilka krav som finns på arkivhållning, för dokumentation och för handläggning i 
skilda ärendetyper, dels ge rent tekniska råd om arkivbeständighet, möjliga produktionssätt 
m.m. 
 
I handledningen återges ett antal olika dokumentationssituationer som kan uppstå och en 
redogörelse för deras olika karaktär beskrivs (samt hur de på olika sätt ska bekostas). I 
kapitlet Dokumentation och medverkan vid restaurerings- och förändringsarbeten beskrivs 
ansvaret för Kulturhistorisk/antikvarisk medverkan i byggskedet att: 
  

Den antikvariska kontrollanten har huvudansvaret för de arkeologiska, 
byggnadsarkeologiska och byggnadshistoriska undersökningar som skall göras före 
eller parallellt med byggnadsarbetet och dokumentationen av dessa. Byggnads-
historiska undersökningar ligger ofta till grund för vidtagna åtgärder eller 
förändringar av planerade åtgärder. Vid en restaurering skall göras en vetenskaplig 
undersökning av frilagda delar, som annars inte är tillgängliga, t.ex. mark, golv, 
murverk, timmerstomme eller bjälklag. Alla iakttagelser, vidtagna åtgärder eller 
förändringar skall dokumenteras, dels för att kunna följa förändringarna hos objektet, 
dels för att få underlag i t.ex. materialfrågor vid framtida åtgärder. 
(Riksantikvarieämbetet, 1996, s. 14) 
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Därefter följer ett helt eget kapitel med rubriken Att säkra dokumentation för framtiden. 
Inledningen gör tydligt kopplingen mellan dokumentation och forskning:  

 
Den relevanta dokumentationen skall bevaras för framtiden på sådant sätt att den är 
sökbar och åtkomlig när den behövs i forskningen eller vid nya åtgärder. Den utgör det 
viktigaste underlaget för byggnadsvårdens kunskapsförmedling. 
(Riksantikvarieämbetet, 1996, s. 17) 
 

 
Det här är den enda vägledning, som den här undersökningen identifierat, som utreder frågan 
om ett fysiskt prov är en arkivhandling enligt arkivlagen, eller ett fynd enligt 2 kap KML. Den 
fastslår tydligt för att de ”handlingar” som avses i arkivlagen är dokument och papper. Ej 
föremål eller materialprover. Vidare fastslås att fysiska prov bör hanteras som fornfynd enligt 
2 kap KML:  
 

Materialprover, som är att betrakta som dokumentation av väsentligt värde, hanteras 
som fynd. Se pkt 3.5.1. [Kapitel om omhändertagande av fynd, förf anm.] Detsamma 
gäller borrprover från dendrokronologiska undersökningar. (Riksantikvarieämbetet, 
1996, s. 28) 

 
Fynd som faller under 2 kap. kulturminneslagen (KML) behandlas efter föreskrifterna 
där. 
… 

 
Hit kan också räknas sådana exempel på material och metoder, som är att betrakta som 
dokumentation av väsentligt värde. Man bör då komma överens med vederbörande 
museum om att fynden skall få inlemmas i dess samlingar. Därmed får de ett musealt 
skydd och kan bevaras för forskning och visning. (Riksantikvarieämbetet, 1996, s. 27) 

 
Inte i något samtida sammanhang som den här uppsatsen undersökt har någon refererat till 
dendrokronologiska prov som fornfynd eller hanterat dem som sådana. Det har enbart 
återfunnits i Barbra Sundéns förslag till handledning från 1990 och i den engelska 
handledningen om provtagning av skeppsvrak, se kapitel 3. Att se proven som fornfynd skulle 
erbjuda en systematisk hantering av fysiska prov i redan befintliga system kopplade till 
fyndplatser och objekt vilket skulle vara en klar förbättring av dagens situation.  
 
I utredningen Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv efter 
relationsförändringen kyrka/stat år 2000 har utredaren, nästan 10 år efter separationen, i 
uppdrag att utifrån ett stort antal fördjupade intervjuer föreslå en modell och organisation för 
framtida kunskapsuppbyggnad där också frågan om ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
ska ingå (Hermerén, 2009). Utifrån uppdragets formulering kan man mellan raderna utläsa att 
dessa strukturer inte fanns på plats vid separationen 10 år tidigare.  
 
Utredaren poängterar att viktigt för detta är gemensam sakkunskap hos både Svenska kyrkan 
och RAÄ. Hon pekar på att övergripande metoder för insamling, förvaltning, 
tillgängliggörande och kommunikation av kunskap behöver utarbetas samt att det saknas 
helhetsperspektiv, överblick och samordning av kunskap.  
 
Det framhålls också att det saknas koppling mellan dokumentation under förvaltning och 
byggnadsundersökningar för forskningsändamål på det sätt som det gör i 2 kap KML om 
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fornminnen. Hon konstaterar också att inte heller …  den vetenskapliga 
dokumentationsprocessen är en förutsättning för vidare arbete så som vid undersökning av 
arkeologiska undersökningar enligt 2 kap KML.  
 
Sammanfattningsvis förslås tre fokusområden inom vilka behov av kunskap finns: fysisk 
förvaltning, lagstiftning och regelverk samt samhällsvetenskap/humaniora/teologi. Inom alla 
tre föreslås att kontinuerliga fortbildningsinsatser anordnas för alla professioner som arbetar 
med kyrkoförvaltningen. Frågan om dendrokronologisk undersökning tas inte upp specifikt 
som exempel i utredningen. Däremot lyfts frågan om metodutveckling av olika förvaltnings-
modeller där exempelvis beskrivning och dokumentation behöver utvecklas för att få en 
likvärdig handläggning mellan län/stift och vad gäller tillämpning av lagen i likvärdiga 
situationer.  
 
Både från intervjuerna med de som arbetar med forskning och förvaltning på olika sätt samt 
från dåvarande riksantikvarie framhålls vikten av kontinuitet och långvarighet i åtagandena. 
Under rubriken Fortsatt forskning kring kyrkomiljöer står:   
 

Behovet av en stabil och långsiktig kunskapsuppbyggnad liksom av olika nätverk inom 
vilka det finns kontinuitet och förutsättningar för återväxt av forskare betonas, både av 
Svenska kyrkan och myndigheter, för att möjliggöra planering och prioritering av olika 
insatser samt uppbyggnad av gemensam sakkunskap. Långsiktighet, kompetens och 
kvalitet är ledord. (Hermerén, 2009, ss. 38) 

 
I förordet skriver dåvarande riksantikvarie Inger Liliequist: 
 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har haft ett långvarigt åtagande kring kunskaps-
uppbyggnaden kring det kyrkliga kulturarvet. Förutsättningarna för samverkan kring 
kunskapsuppbyggnad och förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet har förändrats 
under senare år och den kunskapsuppbyggnad som bedrivits av Riksantikvarieämbetet 
inom ramen för det konsthistoriska inventeringsverket ”Sveriges kyrkor” har successivt 
fasats ut. (Hermerén, 2009, s. 5). 

 
Vidare anger hon att möjligheter att bedriva kunskapsuppbyggnad om det kyrkliga kulturarvet 
har samtidigt stärkts under senare år och då syftas på den kyrkoantikvariska ersättningen. 
Utredningen har gjorts inom Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsarbete och i 
utredningen framhålls vikten av ett: 
 

En stabil och långsiktig kunskapsuppbyggnad, liksom olika nätverk inom vilka det finns 
kontinuitet och förutsättningar för forskning, är viktiga faktorer för att möjliggöra 
planering och prioritering av olika insatser samt för uppbyggnad av gemensam 
sakkunskap. (Hermerén, 2009, s. 8). 
 

5.2 REGERINGENS SKRIVELSE 2018 DET KYRKLIGA KULTURARVET 
 
I Regeringens skrivelse 2018/19:122 Det kyrkliga kulturarvet redogörs för hur den 
kyrkokantikvariska ersättningen använts mellan 2002-2017 (Regeringen Skr 2018/19:122). 
Som underlag till skrivelsen har bland andra Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet 
bidragit med ett antal rapporter genom åren. I skrivelsen återfinns rubrikerna kunskaps och 
kompetensfrågor samt samverkan mellan Svenska kyrkan och myndigheterna inom 
kulturmiljöområdet. Vad gäller kunskaps- och kompetensfrågor konstateras att man inom 
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kyrkan byggt upp en bra egen kompetens för sin förvaltning samt att samråden på nationell 
och regional nivå på det stora hela fungera väl. Vad gäller kunskapsfrågor är dock skrivelsen 
något mer tvetydig:   
 

För förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena är det också centralt att det finns 
bredare historisk kunskap om det kyrkliga kulturarvets omfång, uppkomst, bruk och 
sammanhang. I denna del har de senaste årens arbete inom Svenska kyrkan också 
kunnat dra nytta av omfattande äldre insatser för kunskapsuppbyggnad, som projektet 
Sveriges kyrkor och Socken-kyrkoprojektet som länge drivits av Kungl. Vitterhets-
akademien och Riksantikvarieämbetet. Genom dessa projekt har stor och kvalificerad 
kunskap om det kyrkliga kulturarvet byggts upp under lång tid, kunskap som sedan 
kunnat användas i bl.a. vård- och underhållsplaner och kulturhistorisk karakterisering 
av kyrkor. Att denna typ av kunskap förvaltas och att fortsatt kunskapsutveckling på 
vetenskaplig grund sker är nödvändigt för en långsiktigt hållbar förvaltning av de 
kyrkliga kulturminnena. Det finns i nuläget ingen aktör som har ett uttryckligt ansvar 
för att förvalta eller initiera en sådan systematisk och långsiktig kunskaps-uppbyggnad. 
Det är dock positivt att Kungl. Vitterhetsakademien, Riksantikvarieämbetet och Svenska 
kyrkan 2016 gemensamt konstituerat Kommittén för forskning om kyrkor, som har i 
uppgift att främja och samordna forskning och kunskapsuppbyggnad som rör kyrkor i 
Sverige.  
   Det är angeläget att både metodutvecklingsprojekt och bredare historisk 
kunskapsuppbyggnad av det slag som exemplifierats ovan kan fortsätta och 
vidareutvecklas i samverkan mellan Svenska kyrkan, myndigheterna på 
kulturmiljöområdet, forskningsfinansiärer, universitet och högskolor. En central 
utgångspunkt är att det kyrkoantikvariska arbetet ska vila på en solid vetenskaplig 
grund och kunna integrera nya perspektiv som utvecklas inom de vetenskapliga ämnen 
det berör. Åtgärder ska genomföras utifrån gedigen historisk kunskap och i 
förvaltningen ska huvudmannen kunna dra nytta av den senaste kunskapen om sådant 
som t.ex. underhålls- och konserveringsmetoder. (Regeringen Skr 2018/19:122, s. 25) 

 
Av vikt för denna undersökning är att det först fastställs att fortsatt kunskapsutveckling på 
vetenskaplig grund sker är nödvändigt för en långsiktigt hållbar förvaltning samtidigt som det 
konstateras att det saknas ett uttryckligt ansvar för vem som systematiskt ska förvalta och 
tillse att den systematiska kunskapsuppbyggnaden sker.  
 
För samverkan mellan Svenska kyrkan och myndigheterna inom kulturmiljöområdet finns så 
kallade samrådsgrupper på central och regional nivå. ”Samrådsgrupperna ska vara forum för 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte och ska bestå av representanter för kulturmiljösektorn och 
Svenska kyrkan.” 
   I den centrala samrådsgruppen ingår representanter för Riksantikvarieämbetet och Svenska 
kyrkan och i de regionala samrådsgrupperna representanter för Svenska kyrkans regionala 
och lokala nivå, länsstyrelsen samt andra företrädare för kulturmiljösektorn på regional nivå, 
t.ex. de regionala museerna. Grupperna sammanträder två till fyra gånger per år och deras 
uppgift är att:   
 

Arbetet i dessa grupper ska… belysa allmänna frågor om vård och underhåll… 
Samrådsgrupperna har inte några beslutsfunktioner och bör inte heller behandla 
enskilda ärenden... Tanken är i stället att de ska bidra till ökad kunskap om och 
förståelse för olika krav och behov och därmed skapa förutsättningar för att hitta 
samförståndslösningar… (Regeringen Skr 2018/19:122, s. 30) 
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I stället är det i kapitlet om kunskap- och kompetens som frågan om vilken kompetens staten 
ska upprätthålla, både vad gäller tillståndsgivning och rådgivning, för att en kompetent 
förvaltning ska kunna utföras i dag:  
 

I sammanhanget vill regeringen även framhålla att det är av stor vikt att kompetensen 
om det kyrkliga kulturarvet också vidmakthålls och utvecklas vid de statliga 
myndigheterna inom kulturmiljöområdet, dvs. inom Riksantikvarieämbetet och 
länsstyrelserna, liksom vid de regionala museerna.   
  De uppgifter som ansvariga myndigheter inom kulturmiljöområdet har i arbetet med 
dels den kyrkoantikvariska ersättningen, dels tillståndsprövningen och tillsynen av 
kyrkliga kulturminnen, förutsätter hög kompetens och aktuell kunskap. Det gäller inte 
minst Riksantikvarieämbetet som har överinseende över kulturmiljövården i landet och 
stödjer länsstyrelserna i deras tillämpning av kulturmiljölagen. Riksantikvarieämbetet 
har även en stödjande roll när det gäller frågor som rör förvaltning, vård och 
underhåll. Myndigheten samordnar och initierar forskningsinsatser samt verkar för 
standardisering och kvalitetssäkring vad gäller metod och material inom byggnadsvård 
och konservering.  
  I och med att Svenska kyrkan fått ett större ansvar för förvaltningen av de kyrkliga 
kulturminnena och utvecklat sin egen kompetens är det viktigt att de offentliga 
aktörerna på kulturmiljöområdet kan svara upp mot detta och även fortsatt företräda 
det allmännas intressen i förhållande till Svenska kyrkan. Att det finns flera parter med 
kunskap om det kyrkliga kulturarvet är centralt för att samverkan mellan olika parter 
ska fungera och för att olika perspektiv ska kunna mötas i en konstruktiv dialog. 
  För att systemet ska fungera behöver särskilt de statliga myndigheterna ha kunskap 
för att göra de antikvariska bedömningar som krävs, både för att yttra sig över 
ersättningens fördelning och för att besluta i tillståndsärenden. Att besluta i enskilda 
tillståndsärenden är en uppgift för länsstyrelserna. Riksantikvarieämbetet måste dock, i 
enlighet med sitt uppdrag att stödja det regionala kulturmiljöarbetet samt att bedriva 
informations- och rådgivningsverksamhet inom sitt verksamhetsområde, kunna bistå 
med expertkunskap om t.ex. material och tekniker som kan behövas i denna 
handläggning. (Regeringen Skr 2018/19:122, s. 24) 

 
5.3 SAMMANFATTNING 

 
Överblick, kontinuitet och gemensam hög sakkunskap är aspekter som lyfts gång på gång. 
Samtidigt kan man konstatera att de system som finansieringen av kunskapsbyggande om 
kyrkor idag, i huvudsak, är hänvisad till är två. Ett är Riksantikvarieämbetes forsknings- och 
utvecklingsmedel för projekt om 3 år + 3 år (Riksantikvarieämbetet, 2019). Den andra den 
kyrkoantikvariska ersättningens nationella medel för projekt om 2 år, med möjlighet till 1 år 
förstudie och möjligtvis 1 alt 2 års förlängning (Svenska kyrkan, 2017). Om man hårdrar 
jämförelsen av finansieringen mellan år 2000 och idag betyder det att man gått från 
myndighetsutövning till enskilda projekt. Vad det innebär i medel har inte undersökts här. 
Däremot kan man konstatera att det har inneburit att både stat och kyrka inte själva längre 
beforskar det som de bedömer som viktigt utan har gjort sig beroende av vad de som ansöker 
som forskningsmedel har för intresseområde. Det är inte självklart att de behov som finns 
inom den kyrkliga förvaltningen därmed tillgodoses.   
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6 KULTURMILJÖLAGEN, VÄGLEDNINGAR, ALLMÄNNA RÅD OCH 
STANDARDER 

 
6.1 KULTURMILJÖLAGEN 

 
Vad som anses värt att bevara är något som ständigt förändras i samhället. Vi har gått från att 
värdera enskilda objekt (kulturminnen/monument) till att värdera hela miljöer och landskap 
(kulturmiljöer). Detta till följd av att sociala och demokratiska aspekter har blivit allt viktigare 
i värderingar och urval av vad som bevaras. Insikten om att olika bebyggelsetyper berättar om 
olika levnadsvillkor inom olika befolkningsskikt och i olika samhällssektorer har vuxit sig 
starkare i samhället. Objekten och företeelserna värderas både enskilt och i sitt förhållande till 
omgivningen och varandra. Under 2000-talet har det blivit vanligt att tala om kulturarv som 
ett samlande begrepp för vad som betraktas värt att bevara. Då inkluderas också andra typer 
av kulturyttringar såsom musik, hantverk, seder och bruk, m.m.  
 
Den ovan beskrivna förändringen kom till uttryck i den ny lag som trädde i kraft 1988, först 
kallad Lagen om kulturminnen, men som sedan 2014 heter Kulturmiljölagen (KML) (SFS 
(1988:950). I den inledande paragrafen står Det är en nationell angelägenhet att skydda och 
vårda vår kulturmiljö. Ansvaret delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa 
hänsyn och aktsamhet om kulturmiljön. Kulturminneslagen ersatte lagen om fornminnen och 
lagen om byggnadsminnen. Någon liknande inledningsparagraf om det delade ansvaret fanns 
inte i dessa äldre lagar.  
 
De kulturminnen som skyddas av Kulturmiljölagen är fornminnen (2 kap), byggnadsminnen 
(3 kap) och kyrkliga kulturminnen (4 kap). Definitioner vad som menas med fornminne, 
byggnadsminne och kyrkligt kulturminne finns i lagtexten.  
 
I det 4 kapitlet i kulturmiljölagen (1988:950) finns de bestämmelser som ger skydd för de 
kyrkliga kulturminnena: kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier samt 
begravningsplatser. Kyrkobyggnader och kyrkotomter ska vårdas och underhållas så att deras 
kulturhistoriska värden inte minskar och deras utseende och karaktär inte förvanskas (4 kap 2 
§).  
 
Kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något 
väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen (4 kap 3 §). Det krävs alltid tillstånd för 
rivning, flyttning eller ombyggnad av kyrkobyggnaden liksom för ingrepp i eller ändring av 
dess exteriör och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för 
ändring av dess färgsättning (4 kap 3 §).  
 

6.1.1 Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen KRFS 2012:2 
I föreskriften anges bland annat vad som avses med begreppet kyrkobyggnader 
(Riksantikvarieämbetet, 2012). Fristående klockstapel betraktas som del av kyrkobyggnaden 
(3 §). Fortsatt anges att även om en kyrka tagits ur bruk så påverkas inte dess status som 
kyrkobyggnad enligt KML (4 §).  
 
Vad gäller ansökan om tillstånd för någon åtgärd enligt 4 kap. 3 §, 9 § första stycket 3 och 13 
§ KML så ska den innehålla (enligt 9 §): 
 

1. en beskrivning av och motivering till den föreslagna åtgärden, 
2. en redovisning av tilltänkt arbetsmetod och materialval, samt 
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3. en beskrivning av den föreslagna åtgärdens påverkan på byggnadens, föremålets eller 
anläggningens kulturhistoriska värde. 

 
Vidare anges att när länsstyrelsen beslutar om tillstånd förenat med villkor om dokumentation 
ska villkoren ange vilka dokument som ska tas fram och vad de ska innehålla.  
 
Föreskriften innehåller inte några delar som ställer krav på kompetens eller beskriver närmare 
vad begreppet dokumentation avser.   
 

6.1.2 Vägledning för tillämpning av KML, kyrkliga kulturminnen, 4 kap. 1-18 §§ 
I vägledningen från 2014 anger Riksantikvarieämbetets rekommendationer till hur KML bör 
tillämpas (Riksantikvarieämbetet, 2014b). Inledningsvis i vägledningen finns ett kapitel om 
samtidens strömningar och strategiska framtidsfrågor. Här lyfts utgångspunkter i utredningen 
Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv från 2009 fram som viktiga för 
fortsatta samtal (Hermerén, 2009).  
  
Värt att notera är att det i vägledningen under kapitlet roller och ansvar tydligt hänvisas till 
överenskommelsen mellan staten och kyrkan från februari år 2000 som anger att Svenska 
kyrkan svarar för att ha tillgång till erforderlig kompetens i frågor som rör förvaltningen av 
de kyrkliga kulturminnena. Men det sägs inget om det ansvar, att vara rådgivande myndighet 
med egen kompetens i frågorna, som Riksantikvarieämbetet har (Regeringen Skr 
2018/19:122). Enbart ämbetes roll som tillsynsmyndighet i relation till länsstyrelsernas 
tillståndsgivning tas upp.   
 
Länsstyrelsens tillstånd får förenas med villkor som är skäliga med hänsyn till de förhållanden 
som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen ska utföras och den 
dokumentation som behövs. 
 
Provtagning  
Provtagning tas inte uttryckligen upp som ett exempel på en tillståndspliktig åtgärd i 
vägledningen utan det är den generella skrivningen om tillståndsplikt som länsstyrelsen har att 
förhålla sig till: 
 

Det grundläggande kravet för tillståndsplikt är att åtgärden i fråga medför en väsentlig 
ändring. Det är inte ändringens fysiska omfattning som avgör om den är väsentlig, utan 
dess påverkan på kulturhistoriska värden. Bestämmelserna bör läsas tillsammans med 4 
kap. 5 §, som rör reparations- och underhållsarbeten som inte är tillståndspliktiga. 
(Riksantikvarieämbetet, 2014b, s. 35) 
 

Förundersökning 
Däremot finns ett kapitel som berör kallad antikvarisk-teknisk förundersökning. Den kan 
efterfrågas av länsstyrelsen som beslutsunderlag inför en åtgärd. Om den antikvarisk-tekniska 
undersökningen anges:  
 

I vissa fall behövs det en antikvarisk-teknisk förundersökning för att det ska vara 
möjligt för länsstyrelsen att bedöma om projektet överhuvudtaget är genomförbart. 
Exempelvis skulle en antikvarisk-teknisk förundersökning vara relevant när 
byggnadshistorien och/eller de tekniska egenskaperna är oklara eller okända. 
Förundersökningen bör utföras innan projektering påbörjas och ligga till grund för 
denna. (Riksantikvarieämbetet, 2014b, s. 69) 
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Antikvarisk medverkan 
I KML finns möjligheten för Länsstyrelsen att besluta om att beviljade åtgärder ska följas av 
en antikvarisk medverkan. Det finns också möjlighet att ytterligare efterfråga specifik 
expertis. Det konstateras också att projekt kan behöva flera olika kompetenser/personer.  
 

Normalt villkoras dokumentationen som en del av antikvarisk medverkan och utförs av 
den antikvariska experten. Men i vissa fall kan den utföras av t.ex. konservator eller 
sökanden själv. I de fall länsstyrelsen villkorar om dokumentation ska villkoren ange 
vilka dokument som ska tas fram och vad de ska innehålla. 
 
Den rapport som upprättas bör i huvudsak innehålla följande 
administrativa uppgifter: 
 
- objektshistorik av relevans för ärendet 
- utförda åtgärder och motivering för åtgärderna 
- kulturhistoriska iakttagelser under arbetet 
- eventuella avvikelser från länsstyrelsens tillstånd 
- kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
- foton före, under och efter arbetet 
 
Dokumentationens omfattning och inriktning ska stå i relation till det aktuella ärendet 
och objektets kulturhistoriska värde. Denna kunskapsuppbyggnad är viktig för 
planering av kommande underhåll och önskemål om förändringar.  
(Riksantikvarieämbetet, 2014b, s. 72) 

 
6.1.3 Sammanfattning 

Det är tydligt att lagen medger att man kan ställa höga och långtgående krav på kompetensen 
för hur man driver restaureringsprojekt. Med vård- och underhållsplaner, samt antikvarisk 
dokumentation, hjälper KML att tillse att man bygger kunskapen för en kompetent förvaltning 
för det enskilda objektet. Däremot verkar dokumentation och erfarenhetsåterföring med syfte 
att bidra till sektorns gemensamma kunskapsuppbyggande inte vara strukturerad eller 
uppmärksammad vare sig i lagstiftning, föreskrifter eller vägledning.  
 

6.2 STANDARDER INOM KULTURARVSOMRÅDET 
 
Under senare år har ett antal europeiska standards utvecklats för bevarande av kulturarv.  
I december 2002 beslutade European Committee for Standardization (CEN) att starta 
projektet Conservation of cultural heritage CEN/TC 346. Sedan starten har avtal ingåtts med 
bland andra International Council of Museums (IIC), The European Heritage Alliance 
(ECCO), och The American Institute for Conservation (AIC).  

Svenska institutet för standarder (SIS) verkar i de internationella nätverken International 
Organization for Standardization (ISO) och European Committee for Standardization (CEN) 
och skapar standarder inom flera olika branscher. Under benämningen "Bevarande av 
kulturarv" deltar den svenska tekniska kommittén SIS/TK 479 aktivt i det europeiska 
standardiseringsarbetet. I kommittén ingår bland annat representanter från Svenska kyrkan, 
Statens fastighetsverk, flera museer, universitet, myndigheter och privata företag. Författaren 
deltar i kommitteens arbete sedan 2018.  
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De standards som utvecklas eller antas är tänkta att skapa gemensamma förhållningssätt till de 
utmaningar som rör bevarandet av kulturarvet. Standarderna är tänkta att på ett tillgängligt 
sätt erbjuda god praktik för det vardagliga arbetet. En enkät genomförd inom Svenska kyrkan 
visar dock att kunskapen om standarderna och användningen av dem är också relativt 
begränsad, även om kännedomen har ökat något på senare år (Fredholm, 2020).   
 
Tre av standarderna tar upp dendrokronologi som metod i de fall fysiska prov behöver tas. 
Det anges inledningsvis för dem alla att de är utformade i relation till European and 
international conventions, charters, declarations and guidelines. Ingen av dessa europeiska 
standards är idag översatta till svenska, men då är antagna av den svenska kommittén är de 
tillämpbara i Sverige. Här följer en genomgång av vad de anger:  
 

6.2.1 Bevarande av kulturarv – Metodik för provtagning från kulturobjekt – 
Generella råd och riktlinjer (SS-EN 16085:2012) 

Det här är en bred standard för provtagning i vetenskapligt syfte av alla typer av materiellt 
kulturarv, både fast och rörligt. I inledningen slås fast att:  
 

… sampling is invasive and invariably causes damage, however small. It should only be 
undertaken if there is strong justification for it and in the closest consultation with those 
having responsibility for the object and those who will be studying the sample. The 
consultation should consider whether the same information could be obtained by non-
invasive methods. (SS-EN 16085:2012, s. 4) 

 
Vidare anges att man vid provtagning bör minimize any visible and/or disrupting/damaging 
effects and taken, when possible, from an as inconspicuous place as possible provided that it 
fulfils the aims of the sampling (§4) samt att only a minimum though sufficient number of 
samples should be taken och att mängden material måste relateras till the type of cultural 
property, the nature of the material, and the kind of scientific investigation to be employed 
(§7-8). 
  
Mängden provtagningsmaterial måste alltså relateras till en förstudie och provtagningsplan 
där det också ska anges var dokumentation och det fysiska provet kan återfinnas. I 
provtagningsplanen måste det tydligt redovisas hur proven hänger samman med den eller de 
forskningsfrågor som föranlett provtagningen. Här ska också anges vilka personer 
(auktoriserade) som ska utföra provtagningen. Det anges också att det inledningsvis kan 
behöva genomföras en tillståndsbedömning enligt SS-EN 16096 Tillståndsbedömning av fast 
kulturarv (eller SS-EN 16095 Tillståndsbedömning av rörligt kulturarv). Det konstateras 
också i kriterierna för provtagning att den ska utföras av personer med handlag och kunskap 
om objektet.  
 
Det vetenskapliga syftet är här viktigt att framhålla. Om denna standard ska tillämpas innebär 
det att om det inte finns något vetenskapligt sammanhang (där resultatet bidrar till ny kunskap 
som publiceras) eller om en alternativ metod finns som inte är förstörande för att få fram 
samma information, så ska provtagningen inte genomföras.  
  

6.2.2 Bevarande av kulturarv - Tillståndsbedömning av fast kulturarv (SS-EN 
16096:2012) 

Den här standarden redogör för i vilken ordning en konditionsbedömning av en konstruktion 
bör göras samt vilka källor som finns att tillgå och hur informationen bör presenteras. 
Därefter förordas en riskanalys som anger vad som är mest akut att åtgärda samt tidplan och 
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identifiering av hantverkar- och materialbehov. Tillståndsbedömningar i enlighet med 
standarden bör i första hand utföras av professionella med kunskap om traditional materials, 
construction techniques and decay processes. Kompletterande expertis kan behöva tas in i 
interdisciplinära samarbeten om projekten är komplexa.   
 
Den här standarden är exempel på delar i en process som kan behöva föregå en fysisk åtgärd 
som provtagning.  
 

6.2.3 Bevarande av kulturarv - Historiska träkonstruktioner - Riktlinjer för att på 
plats bedöma bärande träkonstruktioner (SS-EN 17121:2019) 

Standarden kallad Historiska träkonstruktioner - Riktlinjer för att på plats bedöma bärande 
träkonstruktioner är den som mest tydligt berör tillämpningen av dendrokronologi i 
kyrkobyggnader. Här anges en princip för hur förstörande provtagning bör hanteras:  
 

According to EN 16096, all surveys and diagnostic methods used for the assessment of 
heritage structures shall be semi or non-destructive so that no part of the structure shall 
be removed for laboratory testing except for small samples used for identification of 
physical, mechanical properties, timber species, biological agents and 
dendrochronology. In any case the sampling shall be according to EN 16085 and shall 
not modify the load bearing capacity of the elements or have an impact on the other 
properties (e.g. aesthetical or historical) of the timber structure. 
(SS-EN 17121:2019, s. 10) 
 

  
Vidare anges att dendrokronolgi kan tillämpas där det inte finns andra källor som kan ge 
dateringar av konstruktionen. Det fast slås också att dendrochronological analysis shall be 
based on the historical or archeological documentation of the structure, taking into account 
the phases identified in the survey.  
 
Ingen av dessa standards lyfter specifikt frågan om hur ett fysiskt prov bör förvaras efter 
genomförd analys.  
 
Vad gäller dendrokronologins möjligheter för analys på plats, eller utan att göra fysisk 
åverkan, verkar kännedomen inte finnas. Inte heller vad gäller all annan kunskap som man 
kan få ut av metoden utöver datering av när ett timmer fälldes eller träslag.  
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7 TILLÄMPNING AV DENDROKRONOLOGI I BYGGNADER - ANALYS 
 

7.1 PROBLEM 1: LÅG KUNSKAP OM VARANDRAS FÄLT  
 
I vilken kontext provtagningen förstås skiljer sig tydlig mellan dendrokronologin och 
kulturmiljövården. Figur 1, sid 34, kan anses redogöra för det sammanhang som 
dendrokronologin förstår provtagningen inom, medan kulturmiljövården ser provtagningen 
som en av många källor som används inom ramen för en byggnadsundersökning, vare sig det 
handlar om en förundersökning inför en restaurering eller ett forskningsprojekt.  
 
I handledningar skrivna av dendrokronologer anges en enkel gång där man: hittar sitt objekt, 
prov tar det, analyserar och får ett svar. I verkligheten används flera metoder i samspel, både 
för att bekräfta och utesluta vad som kan ha skett i en byggnadshistoria eller en 
bebyggelsemiljö. Undersökningarna är oftast mer komplexa och resultaten underbyggda av 
flera metoder än en.   
 
För en byggnadshistoriker så är dendrokronologin främst en metod för att finkaliberera 
kunskap som, genom andra metoder, redan finns (Storsletten & Thun, 1993; Melin, 2021). På 
samma sätt som Ola Storsletten beskriver att 1900-talets byggnadshistoriker Gerda Boetius 
och Arne Berg daterade medeltida byggnader visuellt, gör dagens erfarna byggnadshistoriker 
dateringar på samma sätt (Storsletten & Thun, 1993). Genom att triangulera information från 
olika källor och med olika metoder kan byggnadshistorikerna sätt upp en hypotetisk datering 
(Johansson, 2011). Metoder som används för datering är stil- och arkitekturhistorisk datering, 
datering utifrån av hantverksmetod och vertygsspår, datering utifrån konstruktionstyp och 
materialval samt utifrån olika typer av skriftliga källor, från inskriptioner i konstruktionen till 
dokument i arkiv.  
 

7.1.1 Svårigheten med begreppet dendroarkeologi i en svensk kontext 
Dendroarkoelogi är i en svensk kontext ett något svåranvänt begrepp i relation till stående 
byggnader och träkonstruktioner. Orsaken är att bara några av de som utför provtagning och 
forskning inom byggnadshistoria är arkeologiskt skolade. Det innebär att det inte finns en 
etablerad kunskap om arkeologins metodik eller rutiner inom kulturmiljösektorn för 
provtagning, analys och dokumentation.  
 
I handledningarna anges dendrokronologin som en naturvetenskaplig metod som kan 
användas inom arkeologin vid sidan av andra metoder. Det återspeglas i handledningarna en 
föreställning om att den arkeologiska kompetensen är den som definierar forskningsfrågan 
och kritiskt väljer sina metoder. Men hur ska det gå till om byggnadshistoriken inte har denna 
kompetens? 
 
Så som figur 1 anger så är dendroarkeologi även forskningen om vårt byggda kulturarv. Här 
uppstår ett problem då ingen av de handledningar som undersökts närmare i detta arbete 
indikerar att de som skrivit handledningarna varit skolade i, eller känner till, de internationella 
överenskommelser och konventioner som finns relaterat till materiellt kulturarv.  
 

7.1.2 Förstörande eller förflyttande 
En diskussion om ifall provtagningsmetoderna är förstörande eller inte förkommer när det 
gäller dendroprovtagning. Inom konservering och kulturvård finns också en diskussion om 
provtagningsmetoders påverkan på originalmaterialet.  
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Kulturvårdare är skolade inom den yrkesetik och de förhållningssätt som används inom 
konserveringsvetenskapen (conservation). Här är autenticitet och minsta möjliga ingrepp 
ledord i hur man förhåller sig till kulturarvet. Det gäller oavsett om det är ett föremål, ett 
konstverk eller en byggnad (Muñoz-Viñas, 2012). Det gör att alla förstörande 
undersökningsmetoder alltid måste ifrågasättas och alternativ sökas, och den utgångspunkten 
ska styra alla val under processen för att uppnå ett så varsamt resultat som möjligt.  
 
Den här undersökningen visar att vilken provtagningsmetod som anses minst förstörande när 
det gäller fysisk dendroprovtagning skiljer sig åt. Sundnér (1990) utrycker att borrhål är att 
föredra framför sågskivor, något som stiftsingenjörer idag helst inte vill ha i 
takkonstruktioner, medan Christie (1993) hellre ser en metod där man på plats skrapar på 
ytan, in-situ, något som andra absolut inte vill se då det blir missprydande.  
 
I UNESCOs konventionen till skydd för kulturarv under vatten, Protection of the underwater 
cultural heritage, anges att ett bra angreppssätt för att undvika att göra ett större ingrepp än 
vad forskningsfrågan kräver är att gå försiktigt framåt i arbetet steg-för-steg och ta småbeslut 
under processen om hur man ska gå vidare. Ett helhetsgrepp över all typ av provtagning och 
analyser som ska genomföras i relation till objektet ska alltid finnas. Det konstateras att:  
 

Clearly, the potential data gained from sampling may indeed be proportional to the 
destructive impact or act of displacement. That being said, the potential for obtaining 
these data must still be weighed against the potential for irreversible damage to 
shipwrecks as unique and vulnerable aspects of cultural heritage.  
(Rich m fl., 2018, s. 44) 

 
Det konstaterar att genom att provta ett objekt har det oundvikligen förändrats för alltid. Men 
författarna lyfter frågan om man också kan välja att se på ett fysiskt prov som en förflyttning 
av originalmaterialet till en ny kontext. Där kan den information som provet är fylld av ”tas 
fram” och bidra till ny kunskap. (Lucas 2001). Begreppen som används är förstörande vs 
förflyttande av originalmaterial (eng destruction vs. Displacement).  
 

 All intrusive fieldwork, whether ethnography, biology, geology, or archaeology, results 
in destroying the very things we are trying to understand. This sentiment of loss that 
accompanies the paradox of fieldwork stems from a basic understanding of the process 
as one of the disturbances of authenticity, integrity, or ‘purity’. (Lucas 2001, 2012 
refererad till i Rich m fl., 2018, s. 44).  

 
Här identifierar handboksförfattarna, med stöd av Lucas, en konfliktyta som är densamma 
som kulturmiljövården och dendrokronologin brottas med idag. Att undersökningarna stör 
byggnadernas autenticitet, integritet och renhet. De fortsätter: 
 

If we can reroute that thinking to understand this change of context as a productive 
rather than reductive one, then we can also see artefacts as objects existing in phases of 
context. As an object experiences displacement from one context, it experiences 
placement into another, so that archaeological practice becomes a creative act as much 
as a destructive one. 
… 
 
Traditional thought would claim that the processes of taking and analysing samples 
destroys both context and artefact. If that were completely true though, then the 
researcher would be left with nothing, and we know from practice that this is not the 
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case. The artefact’s context is altered, and rather than the object experiencing 
annihilation, its physical matter is likewise converted into quantifiable data, which is 
then subject to interpretation – again, creating new contexts (and new meanings) 
through various acts of displacement. This is perhaps a helpful way of thinking about 
sampling procedures: that is, while we have clear obligations for maintaining the 
primary source data, the processes of obtaining these data are not fundamentally 
inauthentic or impure. (Rich m fl., 2018, s. 44) 
 

Om man, som inom marinarkeologin här, placerar in provtagningen i en kunskapsbyggande 
process inom kunskapssamhällets system för granskning och spridning av resultat, så kan 
detta perspektiv vara intressant att undersöka även i en svensk kulturmiljökontext. Men det 
förutsätter att alla aktörer och beslutsfattare inbegripna med att bevilja provtagning är 
införstådda med ett sådant system. Och inte minst att den offentliga kulturmiljövården, gärna i 
samverkan med universiteten, tar ansvar för att utveckla publiceringskanaler och forsknings-
infrastrukturer som genom bidragsbeslut och i myndighetsbeslut medverkar till att lägga 
denna spelplan tillrätta och hänvisa till dessa strukturer.  
 
Ett sätt att göra fysisk provtagning mer möjlig att bevilja skulle kunna vara att i den 
byggnadshistoriska undersökning som bör föregå varje dendroprovtagning också göra en 
uppskattning av mängden historiskt material. Om det bara är enstaka trädelar som återfinns 
bör dessa hanteras som föremål och stor restriktivitet bör gälla. Om det däremot bedöms 
finnas mycket trä, exempelvis flera takstolar eller hela timmerväggar, bör den kunskap som 
med denna provtagningsmetod bedöms vara möjlig att få fram medge en mer generös 
provtagning. Den destruktiva provtagningen är kort sagt den som görs utan 
kunskapssammanhang och utan att resultaten sedan kommuniceras och publiceras. Graden av 
destruktivitet kan inte självklart knytas till antalet hål eller sågskivor. Tillståndsgivningen bör 
därför fokusera på att tillse att förundersökningar genomförs, sammanhang definieras och 
kompetensen hos provtagaren dokumenteras och fastslås.  

 
7.2  PROBLEM 2: MÖJLIGA MISSFÖRSTÅND OCH FELTOLKNINGAR AV RESULTAT 

 
Dendrometoden beskrivs litteratur och av dendrokronolger som en precis och exakt metod. 
Samtidigt återges i intervjuer och rapporter att det finns exempel på felaktiga dateringar av 
enskilda prov och ibland svag tilltro till resultat i enskilda dateringar. Som flera källor anger 
så kan viljan, eller den förutfattade meningen om när något ska ha tillkommit, påverka 
dateringen. Det finns också flertalet exempel på hur analysrapporter förstås fel och tolkas fel 
av kulturmiljövården. Den här undersökningen visar att dessa problem är kända av de som 
använder metoden inom båda fälten. Det förekommer nära samarbete för att förhindra att 
felaktiga dateringar ska uppstå och för att förhindra att missförstånd ska uppstå kring vad en 
analysrapport anger. Viktigt att ta med i framtiden är att man säkerställer att rätt kompetens 
och tillräcklig erfarenhet finns hos de som utför byggnadshistorisk undersökning, provtagning 
och analys i kulturhistorisk bebyggelse.   
 

7.3 PROBLEM 3: DOKUMENTATION OCH KUNSKAPSBYGGANDE 
 
I de konventioner som finns om kulturarv samt den standard för provtagning av kulturarv som 
finns, anges att beslut bör baseras på en avvägning mellan nyttan av den nya kunskap som kan 
uppnås i relation till den skada som kan åsamkas vid provtagning. Samtidigt finns inte någon 
skrivning om kopplingen mellan fysisk åverkan till följd av forskning- eller 
kunskapsuppbyggande, och hur den ska hanteras, varken i KML, föreskriften eller 
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vägledningen om 4 kapitlet. De tar enbart upp situationer kan uppstå i anslutning till 
ombyggnad, underhåll och rivning som exempel.  
 
Då kunskapsbyggande inte finns som bevekelsegrunden för tillståndsgivning i KML blir 
kravet på underlag för bedömningarna för denna typ av tillståndsgivning oklar. Inte heller 
vilka krav som kan och bör ställas vad gäller kompetens och dokumentation i anslutning till 
provtagning i forskningssammanhang. Uppgifterna som anses kräva antikvarisk kompetens är 
byggprocessrelaterade och även dokumentationskapitlen relaterar till byggaktivitet istället för 
tidigare känd kunskap. Det anges för dokumentationen att: Denna kunskapsuppbyggnad är 
viktig för planering av kommande underhåll och önskemål om förändringar. 
 
Denna undersökning visar att kulturmiljövården tappat kopplingen mellan vård- och 
underhållsåtgärder och kunskapsbyggande så som det utrycktes så sent som 1996 i 
Riksantikvarieämbetets vägledning Byggnader och byggda miljöer – Dokumentation och 
rapporter (upprepning av citat): 

 
Vid en restaurering skall göras en vetenskaplig undersökning av frilagda delar, som 
annars inte är tillgängliga, t.ex. mark, golv, murverk, timmerstomme eller bjälklag. Alla 
iakttagelser, vidtagna åtgärder eller förändringar skall dokumenteras, dels för att 
kunna följa förändringarna hos objektet, dels för att få underlag i t.ex. materialfrågor 
vid framtida åtgärder. (Riksantikvarieämbetet, 1996, s. 14) 
 
 

En koppling som kulturmiljövården sannolikt skulle vinna på att återupprätta, då kunskap om, 
involvering i och förståelse för kulturarvet är vad som ger sektorn mandatet att använda 
skattemedel till dessa insatser.  
 
Det är bara när vi på ett smart sätt tillvaratar de tillfällen som en byggsituation erbjuder vad 
gäller friläggande, undersökning av konstruktion och material, möjlighet till analysprov och 
inte minst analys, reflektion och kunskapshöjande som vi följer de internationella doktrinerna 
om kulturarv som finns. Denna koppling måste återtas i dagens praktik.  
 

7.4 PROBLEM 4: NATIONELLT ANSVAR FÖR FYSISKA PROV? 
 
Kulturvården är en intressent bland flera när det gäller fysiska prov. Samtidigt finns det från 
sektorn ett tydligt egetintresse av att fysiska prov ska bevaras och hållas tillgängliga också för 
framtida forskning. Internationellt är provtagning av skyddade byggnader en arkeologisk 
verksamhetsgren. Det gör att det finns lagar, rutiner och riktlinjer för hanteringen av prov 
efter analys. Detta synsätt har tidigare också funnits i Sverige men den här undersökningen 
visar att det tankesättet inte återfinns idag. Att tolka fysiska prov som fornfynd skulle 
onekligen tillhandahålla ett befintligt system för dokumentation, registrering, arkivering och 
magasinering. Det är ett konstruktivt förslag som tål att tänkas på. Om inte annat så finns 
kanske här en rutin att ta efter?        
.  
Publicering och tillgängliggörande av dendrokronologiska analyser bör alltid vara ett krav 
från beställare och myndigheter. Bara så, lär vi oss mer om kulturarvet och kan utveckla 
vården och förvaltningen utifrån den kunskap vi har idag. Om dessa analyser endast blir 
bilagor i antikvariska rapporter som skickas till enskilda beställare eller antikvariska arkiv så 
kommer inte ny kunskap att kunna fortsätta byggas. Att systematiskt och medvetet använda 
vetenskapssamhällets former för publicering och granskning skulle även det vara ett 
konstruktivt sätt för kulturmiljövården att bygga gemensam kunskap inom fältet.  
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8 FÖRSLAG TILL HANDLEDNING 
 
Idag efterfrågas en handledning från den praktiska kulturmiljövårdens vardag. Den 
antikvariska yrkeskåren ser ett behov av att beskriva och motivera sina bevekelsegrunder för 
att använda den dendrokronologiska metoden. Delvis är detta en perspektivförskjutning som 
skett och som delvis skiljer sig från de handledningar som finns i övriga länder. Möjligtvis 
kan den norska situationen mest likna den svenska.  
 
Utifrån fältarbetet och genomgången av handledningar har jag identifierat tre utgångspunkter 
som måste ligga till grund för det förslag till handledning jag utformar: 
 

1. Forskningsfrågan och den kunskap man syftar till att få fram måste ligga till grund för 
hur provtagningen genomförs vad gäller antalet prov och provtagningsplatser. Det är 
också forskningsfrågans relevans vägt mot objektets sårbarhet som bör ligga till grund 
för bedömningen om fysisk provtagning överhuvudtaget ska medges. Om inte båda 
dessa aspekter tas med i bedömningen kan man stå med en kyrka som borrats med 
minst 10 hål och fortfarande inte ha uppnått någon ny kunskap. 

2. Eftersom det viktigaste momentet för att provta rätt timmer för analys är att kunna 
bedöma det historiska sammanhanget för de byggnadsdelar och skeden som finns i 
byggnaden, är det personen med den byggnadshistoriska kompetensen som bör 
bestämma vilket trä som ska provtas. Eventuellt med stöd av en dendrokronolog vad 
gäller den optimala positionen på valt timmer.  

3. Alla tagna prov måste vara tillgängliga för framtida forskning och efteranalys. Då det 
enda gångbara argumentet för att provta en skyddad byggnad, enligt alla 
internationella dokument och kulturmiljölagen, är kunskapsbyggande så blir detta 
också en avgörande del i beslutet om provtagning ska ske.  

 
 

8.1 VAD BÖR EN HANDLEDNING INNEHÅLLA? 
 
Tidigt i processen beslutades att inte ha med en steg-för-steg-instruktion om hur man 
genomför en provtagning. Anledningen är att handledningen inte syftar till att inspirera till att 
ta fysiska prov utan snarare vill problematisera och visa alternativ för en församling att 
använda en icke fysisk provtagningsmetod för att göra en dendroanalys. Det är istället viktigt 
att tydliggöra stegen i en god process innan beslutet om provtagning tas. Delvis för att 
uppmärksamma ägare och förvaltare på att man också med andra källor, som inte har fysisk 
påverkan, har möjlighet att komma fram till samma resultat. Men också för att det är i linje 
med internationella konventioner och riktlinjer om hur man ska ta hand om sitt 
kulturhistoriska byggnadsbestånd på bästa och mest hållbara sätt. 
 
Med bakgrund av ovan, samt den skrivelse återges i inledningen och som blev startskottet för 
utvecklingen av en handledning, är det tydligt att vissa delar är extra viktiga att ha med i en 
handledningen. En del som beskriver bevekelsegrunden för en inledande byggnadshistorisk 
undersökning samt en om vilka kompetenser provtagarna bör ha. Om dessa delar i processen 
säkerställs samt om den som ska beställa en dendrokronologisk undersökning får stöd i att 
ställa ett antal kritiska frågor så kan man förhoppningsvis få en god process på plats och rätt 
expertis till provtagningen.  
 
 
 



 73 

8.1.1 Byggnadshistorisk undersökning 
För att handledningen ska fungera just handledande så formulerades ett antal frågor som 
undersökningen bör ge underlag för att kunna besvara:  
 

Undersökningen bör bidra med beslutsunderlag till följande frågor:  
 
- Kommer dendrokronologisk datering att bidra med ytterligare information och 
kunskap som inte redan är känd via andra källor och metoder? 
 
- Kommer den nya kunskapen att bidra till en ökad kunskap i ett större sammanhang än 
för den enskilda byggnaden? Exempelvis om den ingår i ett projekt om medeltida taklag 
och då kan bidra till kunskapsuppbyggnad som är tillgodo för ett helt stift. 
 
-Går det att genomföra en icke-förstörande dendrokronologisk provtagning? Finns det 
andra provtagnings- eller dokumentationsmetoder som skulle kunna bidra med samma 
information men inte medföra fysisk åverkan?  
 
- Planeras någon renovering de kommande åren som möjliggör noggrannare 
undersökningar när till exempel stommen kanske friläggs från ytskikt? Det kan i sådana 
fall möjliggöra en precisering av frågeställningen och att fysiska prov kan tas då 
istället. (Bilaga A) 
 

Vidare framhålls att etappindelning är att föredra då den byggnadshistoriska undersökningen 
kanske ger tillräckligt tydliga svar för att kunna datera byggnaden.  
 

8.1.2 Samverkande kompetenser  
Kapitlet som beskriver samverkande kompetenser är ett försök att återge den svenska ”goda 
praktiken” inom provtagning idag. Svårigheten ligger i att det inte är en specifik yrkeskår som 
har denna kompetens utan den återfinns hos enskilda personer som valt att fördjupa sin 
kunskap inom detta fält. Bakgrunden kan vara arkeolog, konsthistoriker, 
bebyggelseantikvarie, arkitekt eller hantverkare. Därför har jag valt att beskriva det som att 
kompletterande kompetenser behövs och beskrivit inom vad.  
 

8.1.3 God dokumentation och informationsöverföring 
En stor del av dagens upplevda problem inom dendro handlar om tidigare tagna prov och 
förståelsen för vad dateringarna av dem faktiskt säger. Därför påpekas vikten av 
dokumentationen på provtagningsplatsen och överföringen av den till laboratoriet inför analys 
extra i handledningen. Genom att denna dialog utvecklas och rutiner kommer på plats så 
undviker vi framtida missförstånd och feltolkningar. 
 

8.1.4 Rapport, arkivering samt publicering av metadata och resultat  
Som framkommit av den här undersökningen så har frågan om arkivering och magasinering i 
anslutning till dendrokronologisk provtagning i byggnader aldrig reglerats eller fått en 
inarbetad handläggningsordning. Därför är det viktigt att handledningen föreslår en rutin som 
skulle kunna fungera som en frivillig ”god praktik” samt tydliggör möjligheterna för både stift 
och länsstyrelse att där det är möjligt verka för denna ”goda praktik”. I ansökan bör man 
redogöra för var proven ska magasineras. Detta bör också fastslås i beslut från Länsstyrelsen 
och om kyrkoantikvarisk ersättning utgår också i beslutet från stiftet.   
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8.2 FÖRSTA FÖRSLAGET 
 
Första förslaget till handledning utformades under 2019 och har sedan genomgått tre 
remissomgångar och revideringar fram till 2021. Den slutliga versionen återfinns som bilaga 
1. Förslaget avsåg att förena en god praktik inom både dendrokronologi och kulturvård. Den 
har sedan remitterats till både antikvarier inom Svenska kyrkan och dendrokronologer. Här 
redovisas först det huvudsakliga innehållet och sedan kommentarerna i sammandrag.    
 
Första förslaget till handledning var indelad i fyra huvudkapitel med underrubriker samt en 
bilaga enligt nedan:  
 
Inledning  

Vad är dendrokronologi? 
Vad kan dendrokronologi berätta? 
Ett varsamt förhållningssätt 
Vilka kompetenser behövs? (Ingrepp i bärande konstruktioner) 
Byggnadshistorisk undersökning 
Vilka tillstånd behövs? 
Kostnader och tidsplan 
 
Analys 
- Fysiska prov 
- Analysen 
- Kronologier 
- Analyssvar 
- Resultat 
- Andra metoder att åldersbedöma trä (datering från foto, mäta på plats, 
 fota med USB-mikroskop, datatomografi, C14-datering) 
 
Provtagning 
- Hälsa och säkerhet 
Förberedelser inför provtagning 
Fältprotokoll och provpositioner 
Provtagning (borrning, sågskivor) 
 
Avslutning 
Publicering av resultat 
Arkivering (beställningar, fysiska prov och analysdata, äldre prov och omdateringar) 
Sammanfattning 
 
Fig 1 Förslag till innehåll i en dendrokronologisk analysrapport 
Bilaga A – Checklista till fältprotokoll för dendrokronologiskprovtagning 

 
8.2.1 Inkomna synpunkter första och andra omgången 

Vid ett möte den 16 oktober 2018 hölls en diskussion om förslaget till handledning med 
stiftsantikvarier och stiftingenjörer under ett samrådsmöte. De synpunkter som framkom inför 
det fortsatta arbetet var i sammanfattning: 

- Viktigt att förorda stor restriktivitet vad gäller provtagning. Beviljar sällan KAE till 
provtagning då man ej vill uppmuntra till det.  

- Syftet måste vara väldigt starkt för att provtagning ska vara motiverat.  
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- Viktigt att tänka långsiktigt vid provtagning i takkonstruktioner och liknande smäckra 
skelettverk. Hålet i sig orsakar kanske inte skada. Men den minskar konstruktionens 
möjlighet att över tid hantera en kombination av laster, röta och andra skador som 
tillsammans kan göra att den slutar fungera. Man måste ha flerhundraåriga perspektiv 
på åtgärden och ta ansvar för helheten. Inte bara det egna provet och projektet.  

- Tänk över målgruppen och budskapet. Om det ska fungera som beställarstöd så bör 
det inte vara för långt. Viktigare att fler läser.  

- Bra att beskriva alternativa metoder så att fler får kännedom om att man kan hänvisa 
till icke förstörande metoder istället.  

 
En reviderad version gjordes med en inledande text, formulerad av Christina Persson på 
kyrkokansliet (beställare av handledningen), som tydliggör att handledningen är framtagen för 
de som förvaltar de kyrkliga kulturmiljöerna (se bilaga A). Där förtydligas det ansvar som 
församlingen som ägare av kyrkobyggnaden har att ta ställning till om de vill att åtgärden ska 
utföras samt att handledningen ska vara ett stöd i att fatta detta initiala beslut. Om de vill gå 
vidare är det sedan länsstyrelsens bedömning som slutligen avgör.  
 
Vid den andra remissomgången skickades den reviderade versionen till en något mindre 
grupp. Främst förbättrades språket på olika sätt och tydliggörande gjordes.  
 

8.2.2 Inkomna synpunkter tredje omgången 
En tredje och avslutande remissomgång genomfördes vintern 2021 med det slutgiltiga förslag 
som återfinns i bilaga A. Remissen skickades ut från kyrkokanslitet till alla länsstyrelser och 
en förnyad omgång till alla stift.  
 
Återkopplingen från Länsstyrelserna var positiv och bekräftade behovet av en handledning på 
denna orienterande nivå som riktar sig till församlingarna. Länsstyrelserna tyckte att det var 
bra att på ett enkelt sätt både reda ut vad dendrokronologi är och kulturmiljövårdens 
grundläggande princip om varsamhet gentemot autentiskt material. 
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9 SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION  
 
Jag har i den här undersökningen satt mig in i hur dendrokronologi tillämpas i våra 
kyrkomiljöer som skyddas av kulturmiljölagen. Bakgrunden till problemformuleringen är en 
skrivelse som skickats in till Svenska kyrkan om ett antal problem kopplade till hur metoden 
används. Under arbetets gång har det dock blivit tydligt för mig att problemet inte enbart 
handlar om tillämpningen av en naturvetenskaplig dateringsmetod utan också på ett helt annat 
plan. Det handlar om den frustration som finns inom kulturmiljövården över en fragmenterad 
sektor där roller, ansvar och kompetenser inte längre är tydliggjorda eller tar i varandra. En 
återkommande fråga är: Vem har idag mandatet att bestämma över dessa procedurer och 
processer?  
 
Delvis är det en medveten förskjutning av Riksantikvarieämbetet och deras roll som central 
myndighet. Men kanske är det också en fragmentisering som uppstått i och med separationen 
mellan stat och kyrka år 2000. Min tolkning är att då separationen sammanföll med att Raä 
omdefinierade sin roll och syn på vad de skulle syssla med så föll frågan, och kanske framför 
allt ansvaret för frågan, mellan stolarna.   
 
Man kan konstatera att dendrokronologerna varit duktiga på att, sedan datorerna möjliggjort 
mer omfattande analyser, utveckla allt mer tillförlitliga och finkalibrerade kronologier, samla 
och dela sin data, publicera och granska sina metoder och resultat. Och att framväxten av en 
allt mer sammanflätad internationell forskningsmiljö tillvaratar digitaliseringens möjligheter 
till att utveckla big-data. Det har i sin tur möjliggjort att dendrokoronlogin blivit ett verktyg 
inom klimatforskningen! 
 
Parallellt med den utvecklingen har tyvärr kulturmiljövården inte tillvaratagit metodens 
potential vad gäller att lägga samman resultat av dateringar och information som ”utvinns” 
med dendrometoden. Inga nationella eller internationella publiceringskanaler för att dela 
slutsatser och vetenskapligt granska dessa forskningsresultat finns på plats. Dessa återfinns 
idag inbakade i rapporter och inventeringar vilka många är välgjorda och intressanta, med 
viktig ny kunskap som tyvärr aldrig når ut, granskas eller publiceras. En del rapporter och 
dateringar kommer allmänheten till del men många hamnar i bokhyllan hos beställaren.  
 
Så som framgår av internationella guidelines och konventioner inom kulturvård så bör små 
fysiska prov av historiska träkonstruktioner accepteras. Bevekelsegrunden för denna 
acceptans är att den information och kunskap som då skapas ska användas och spridas. Men 
om inte kunskapen sprids, kan man då argumentera för att provtagningen ska genomföras 
överhuvudtaget?  
 
Mitt svar på den frågan är att vi ska fortsätta att bevilja att små och få prov tas. Men 
kulturmiljövården måste samtidigt skapa en struktur för att redovisa och publicera de resultat 
som kommer fram.  
 
Den här undersökningen visar tydligt att när en dendrokronologisk undersökning sker i 
samverkan mellan dendrokronologer och byggnadshistoriska forskare kan en varsam process, 
tillförlitliga resultat och fördjupad kunskap om vårt kulturarv skapas.  
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9.1 HERITAGE DENDRO 
 
För att utveckla detta samarbete behövs en framtida interdisciplinär inriktning som jag skulle 
vilja kallad heritage dendro.  En byggnads alla delar kan då undersökas, i huvudsak på ett 
icke-förstörande sätt, för att sedan analyseras ur ett antal olika perspektiv. Målet med 
inriktningen skulle vara att utveckla vår kunskap om hur vi kan ha byggnader av trä som är 
flera hundra år gamla. När vi förstår det kan kulturmiljösektorn bidra till framtidens hållbara 
träbyggande till en helt ny nivå där hus byggs med livslängder på flera hundra år.  
 
För att komma igång med det skulle det behövas metodutvecklingsprojekt i stående 
byggnader och internationell konferens mellan dendrokronologin och kulturvården. 

 
9.2 NYTT GREPP FÖR GEMENSAM KUNSKAPSUPPBYGGNAD 

 
Ett uppslag för framtiden är att fortsätta undersöka vad som verkar ha ”fallit mellan stolarna” 
när separationen mellan stat och kyrka gjordes. Kopplingen mellan kunskapsbyggande och 
praktik var helt enkelt enklare när tillståndsgivning, dokumentation och undersökningar samt 
forskning och kunskapsbyggande låg i samma organisation (staten). Hur skulle detta kunna se 
ut idag? Hur ska kyrkorestaureringar dokumenteras, rapporteras in och kommuniceras för att 
uppnå motsvarande kunskapsbyggande idag? Under 2020 fick uppdragsarkeologin en helt 
digitaliserad rapporteringskedja som är tillgänglig via Fornsök. (Riksantikvarieämbetet 2021) 
Kanske kan det vara något att snegla på också för kulturmiljövården?  
 
Att kartlägga hur det i dag faktiskt ser ut med den ”gemensamma sakkunskapen” är också en 
ytterst påkallad uppgift för den hugade.   
 

9.3 METOD OCH RESULTAT 
 
De intervjuer, deltagarobservationer och samtal (tillsammans med remissomgångar) som jag 
genomförde gjorde att jag kunde få fram en bild av hur den svenska praktiken idag ser ut 
inom detta fält. Det blev tydligt i relation till de vetenskapliga artiklar och utländska 
handledningar som undersökts att metodens tillämpning i byggnader skiljer sig mellan olika 
länder. Kulturmiljövårdens behov av att få igång en dialog med dendro community om hur 
metoden tillämpas i skyddad bebyggelse inte bara är en svensk företeelse utan att det är ett 
perspektiv som saknas i den internationella diskursen inom dendrokronologin.  
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10 SAMMANFATTNING 
 
Med en bra process kan resultatet av dendrokronologi bidra med värdefull kunskap till både 
kyrkobyggnadshistorien och förståelsen för våra kyrkor som historiska källor. Men i sökandet 
av denna kunskap bör försiktighet råda vad gäller fysiska ingrepp. Genom att se kyrkor och 
klockstaplar som värdefulla historiska artefakter och dokument, likvärdiga med medeltida 
altartavlor eller våra äldsta arkivhandlingar, så kan en varsammare hållning få förståelse och 
vinna gehör.  
 
Med utvecklingen av handledningen stöds en god praktik i användandet av dendrokronologi i 
det bebyggda kyrkliga kulturarvet. Byggnadsforskare kan förhoppningsvis inspireras till 
fortsatta studier, dateringar samt utveckling av de icke-förstörande undersökningsmetoder 
som finns tillgängliga. Undersökningen visar även att dendrokronologiska undersökningar 
kan lära oss mer om byggnader och vårt kulturarv än bara vilket år de uppfördes. 
 
 
 

11 SUMMARY IN ENGLISH  
 
With a good process, dendrochronology can contribute with valuable knowledge about our 
oldest churches and illustrate in what way the churches themself are important historic 
documents. But in the search for this interesting information, we must be careful and aware of 
how we behave. By acknowledging churches and belltowers as being just as valuable as 
altarpieces and sculptures, a deeper understanding and more informed caretaking can be 
developed and understood among the public.  
 
With the development of guidelines for dendrochronological sampling in listed churches, a 
good practice is supported. The guidelines also encourage and inspire to new studies with 
non-invasive methods. This study also show that dendrochronology can give us much broader 
information then when the timber in a building was cut down.  
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12.3 BILD- OCH FIGURFÖRTECKNING 
 
 
Alla bilder är tagna av författaren om inget annat anges 
 
 
Bild 1. På en stubbes kapyta går det att se en ring för varje år som trädet vuxit. Genom att 
mäta deras bredder och jämföra dem i relation till varandra kan man avgöra när i historien 
trädet växte.   
 
Bild 2. Att mäta årsringarna från prov tagna i historiska träkonstruktioner kan göra att det går 
att säga när i historien byggnadstimret växte.   
 
Bild 3. En borrkärna är en vanlig typ av fysiskt prov. 
 
Bild 4. På ett avsågat skivprov har två radier skurits släta med rakblad innan de mäts för 
analys. 
 
Bild 5 och 6. För att årsringarna ska framträda tydligare på proven kan man öka kontrasten i 
ytan genom att göra den slät och färga in den. Övre provet av ek och de undre av furu.  
 
Bild 7, 8 och 9. Tre vanliga typer av provtagningsborr med tillbehör. Bilden längst till vänster 
visar en grövre typ av borr med styrhylsa som används för att inte borret ska röra sig på 
timrets yta och för att styra borret i den vinkel man vill ha. Bilden i mitten visat ett nättare 
borr som utvecklats på senare år. Bilden till höger visar ett tillväxtborr vilken utvecklats för 
att provta levande träd.  
 
Bild 10. Ett borrhål som markerats tydligt och som tagits på timrets vankant.  
 
Bild 11. Provtagningstimrets ytved kan, särskilt om det är av ek, vara väldigt angripet av 
insekter och/eller röta. Det gör det svårt att få med sig denna del av provet helt till 
laboratoriet. Andra metoder som att fota av ytan eller såga ut en del i ytan, som en tårtbit, är 
komplement till borrkärnor vid sådana tillfällen. Foto Karl-Magnus Melin.  
 
Bild 12. I arkiven finns många äldre prov som väntar på att återupptäckas i 
digitaliseringsprojekt och framtida forskning.  
 
 
Figur 1. Figuren återger olika aspekter av dendroarkeologi och avser återspegla alla 
tillämpningar av dendrokronologi inom arkeologin och byggnads- och konsthistorien efter 
förlaga i (Sass-Klaassen, 2002).   
 
Figur 2. Tabell över jämförda handledningar och deras innehåll. 
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EN HANDLEDNING FÖR DIG SOM FÖRVALTAR VÅRA KYRKLIGA KULTURMINNEN 

Svenska kyrkan förvaltar ett kulturarv som under nära tusen år har gestaltats och ändrat 
skepnad. De kyrkliga miljöerna är källor till kunskap om såväl skeenden i samhället som 
skeenden och förändringar inom kyrkans organisation och den kyrkliga liturgin. Ett sätt 
att få historisk kunskap är att undersöka de konstruktioner eller föremål som byggts och 
tillverkats genom att analysera de tekniker, material och stilar som har använts. En metod 
som ibland används för att hjälpa till att tolka en byggnads historia är dendrokronologi. 

I denna handledning tittar vi närmare på vad den dendrokronologiska metoden är och hur 
den kan tillämpas på ett varsamt sätt i kyrkliga miljöer. Handledningen syftar till att ur ett 
antikvariskt perspektiv stödja en god praktik i användandet av dendrokronologi i det 
bebyggda kyrkliga kulturarvet. Handledningen riktar sig till dig som förvaltar det kyrkliga 
kulturarvet. Du kan som både kyrkoherde, fastighetsansvarig eller förtroendevald i en 
församling/pastorat involveras i processer som ska utreda om en dendrokronologisk under-
sökning är lämplig att göra i en byggnad församlingen äger och förvaltar. Som du kommer 
att märka finns det många viktiga saker att tänka på och känna till. 

Viktigt att komma ihåg är att alltid kontrollera med länsstyrelsen om en åtgärd, i detta fall 
den dendrokronologiska undersökningen, kräver tillstånd om den ska utföras i en byggnad 
som skyddas av Kulturmiljölagens 4:e kapitel om kyrkliga kulturminnen. Oavsett om den 
dendrokronologiska undersökningen är initierad av exempelvis ett stiftsprojekt, ett forsk-
ningsprojekt eller av församlingen själv så är det församlingen som ska lämna in ansökan 
om tillstånd som är daterad och signerad av behörig företrädare för fastighetsägaren.  

I samband med att en dendrokronologisk undersökning ska göras kan du som fastighetsä-
gare också vara med och ställa krav när det kommer till resultaten av undersökningen. 
Kanske ska de som genomför undersökningen presentera resultaten för församlingen 
genom ett föredrag eller en artikel. Svenska kyrkans stift och församlingar är en ansenlig 
finansiär av den dendrokronologiska verksamheten och ofta bekostas undersökningarna 
med hjälp av kyrkoantikvarisk ersättning. Tillsammans kan vi vara med och påverka genom 
att ställa krav på hur proverna tas, analyseras och förvaras samt hur resultaten kvalitetsgran-
skas och tillgängliggörs för forskningen.  
 
 
          Christina Persson, kulturarvshandläggare, Svenska kyrkan



5Vinden på Ripsa kyrka, Strängnäs stift. Provtagningstillfälle i maj 2019 
med Daniel Eriksson, Kjell Taawo och David Hansson. 
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INLEDNING

Med den här handledningen vill vi stödja en god 
praktik i användandet av dendrokronologi i det 
bebyggda kyrkliga kulturarvet och inspirera till 
fortsatta studier, dateringar samt utveckling av de 
icke-förstörande undersökningsmetoder som finns 
tillgängliga. Vi vill även visa att dendrokronologiska 
undersökningar kan lära oss mer om byggnader och 
vårt kulturarv än bara vilket år de uppfördes.

Med en bra process kan resultatet av dendrokronolo-
gisk åldersbedömning bidra med värdefull kunskap 
till både kyrkobyggnadshistorien och förståelsen för 
våra kyrkor som historiska källor. Men i sökandet av 
denna kunskap bör försiktighet råda vad gäller 
fysiska ingrepp i våra äldsta kyrkobyggnader. Genom 
att se kyrkor och klockstaplar som värdefulla histo-
riska artefakter och dokument, likvärdiga med 
medeltida altartavlor eller våra äldsta arkivhandlingar 
så kan förhoppningsvis en varsammare hållning få 
förståelse och vinna gehör. 

I BILAGA B finns arbetsgången som föreslås i denna 
handledning i punktform. 

Handledningen är utformad utifrån rekommenda-
tionerna i de svenska standarderna:

SS-EN 16085:2012 Bevarande av kulturarv – Metodik för 
provtagning från kulturobjekt – Generella råd och riktlinjer 

SS-EN 16096:2012 Bevarande av kulturarv  - Tillståndsbe-
dömning av fast kulturarv

SS-EN 17121:2019 Bevarande av kulturarv - Historiska 
träkonstruktioner - Riktlinjer för att på plats bedöma 
bärande träkonstruktioner

VAD ÄR DENDROKRONOLOGI? 

Att räkna årsringar på en stubbe har nästan alla gjort 
som barn. Genom att räkna dem har man försökt se 
hur gammalt trädet var när det fälldes. Men hur 
många vet att om man sedan mäter bredden på varje 
årsring så har man grunderna i en metod kallad 
dendrokronologi?  

Ett träd växer genom att det varje år bildas en ny 
årsring under barken. Genom att mäta årsringarnas 
bredd och variation i relation till varandra på en 
kapyta kan man få information om under vilken 
tidsperiod trädet växte, när det fälldes, hur klimatet 
varit under trädets levnad, etc. Detta utgör grund-
principen för den dendrokronologiska metoden 
(Baillie & Pilcher 1973).

Kapytan på en furustubbe. 
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Vid datering med dendrokronologi passas den 
växtkurva som skapas av årsringarnas bredder ihop 
med en referenskurva, kallad kronologi, vilken är 
skapad av tidigare mätningar och prov som gjorts 
inom ett visst geografiskt område. 

För att lyckas med en datering och få ett tillförlitligt 
resultat måste flera kriterier uppfyllas. Det är till 
exempel beroende av det enskilda provets kvalitet, 
antal prov som går att datera samt hur väl utbyggd 
kronologin är för området där trädet har vuxit. I 
Sverige är furu och ek de träslag som är enklast att 
datera.1

VAD KAN DENDROKRONOLOGI BERÄTTA?

Dendrokronologi används bland annat för datering 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, arkeologis-
ka lämningar och föremål men också för att skapa 
data för att kunna förstå förändringar i klimatet över 

1 Muntlig uppgift, Hans Linderson januari 2019.

långa tidsperioder. Dessa analyser går att göra genom 
att man skapat kronologier, som sträcker sig flera 
tusen år bakåt i tiden. Kronologierna har man byggt 
genom att analysera stående träd, trä från byggnader 
och föremål samt träd som konserverats i syrefattiga 
miljöer som exempelvis sjöbottnar.

Vidare kan metoden användas för att få fram annan 
typ av information som att kartlägga hur man fraktat 
och handlat med virke eller för att analysera om man 
medvetet valt olika träkvaliteter till olika ändamål i 
en konstruktion. (Kirchhefer & Renmælmo 2018) 
Det går också att få fram information om exempelvis 
ålder på trädbestånd, hur virkesuttaget är gjort samt 
kärnandel i virkesuttag för exempelvis stavspån 
(Kirchhefer 2015).

Vilken information som går att få fram skiljer mycket 
från objekt till objekt. Det kan bero både på hur 
något är konstruerat och på hur virket bearbetats. Om

Dendrokronolog Aoife Daly provtar Rängs kyrka, Lunds stift.  
Foto Karl-Magnus Melin
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man exempelvis har timmer som är hugget eller sågat 
till skarpa kanter så kan det nästan vara omöjligt att 
hitta den yttersta årsringen (ytveden) vilken behövs 
för att kunna fastslå timrets fällningsår.2

ETT VARSAMT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Ett grundläggande förhållningssätt vid allt arbete 
med materiellt kulturarv är att försöka orsaka så lite 
åverkan som möjligt på det fysiska materialet. Det 
gäller oavsett om det är ett föremål, ett känt konst-
verk eller en byggnad (Muñoz Viñas 2012). Denna 
utgångspunkt bör gälla även vid dendrokronologisk 
datering där fysiska prov som borrkärnor eller 
sågskivor ibland behöver tas för att en dendrokrono-
logisk analys ska kunna göras (Kuniholm 2001). 
Kompetens i ett varsamt förhållningssätt hos alla 
inblandade är viktigt. Det finns internationella 
konventioner om hur man bör arbeta med kulturhis-
toriskt värdefulla byggnder exempelvis Granadakon-
ventionen. Försiktighet och kunskap ska styra alla val 
under processen och är avgörande för att uppnå ett så 
varsamt resultat som möjligt. 

Ett sätt att inte åstadkomma extra åverkan i en 
konstruktion är att vid renovering där timmer ersätts 
eller lagas ta tillvara dessa trädelar. De sparas för 
framtida dendrokronologisk undersökning även om 
analys inte är aktuellt vid den pågående renovering-
en. Det bör nogrannt dokumenteras var de togs, hela 
eller som sågskivor. Dessa prov bör sen förvaras 
märkta och lätt åtkomliga på kyrkvinden.

På senare år har ett antal icke-förstörande metoder 
testats inom dendrokronologin. Det innebär att man 
inte avlägsnar något fysiskt material vid provtagning-
en eller att man gör minsta möjliga åverkan på 
träytorna i ett objekt. Om dessa metoder inte går att 
tillämpa fullt ut vid provtagning så borde de ändå 
alltid övervägas som ett alternativ. 

2 Muntlig uppgift, Daniel Eriksson maj 2018, Karl-
 Magnus Melin januari 2019 och Hans Linderson 
 januari 2019.

Ingrepp i bärande konstruktioner
I enlighet med standarden SS-EN 16096:2012 
respektive SS-EN 17121:2019 anges som princip att 
undersökning av en träkonstruktion inte får vara 
förstörande och material inte får avlägsnas, med 
eventuellt undantag för små materialprov för exem-
pelvis dendrokronologisk datering. Men provtagning 
får inte ske om den kan påverka bärförmågan hos 
konstruktionen eller ha en inverkan på andra lastbä-
rande egenskaper i konstruktionen.  

Vid provtagning med dendroborr i exempelvis en 
takkonstruktion behöver en person med kunskap om 
träkonstruktioner vara med. I specialfall kan en 
konstruktör med erfarenhet av historiska träbärverk 
behöva kopplas in för att bedöma provtagningsposi-
tionerna och antalet prov. Om den lastbärande 
förmågan bedöms påverkas negativt bör provtagning 
med denna metod ej medges. 

Provtagningshålens placering kan påverka hela konstruktionens bärighet 
och bör bedömas av specialiserad konstruktör om de är nära bjälkarnas 
ändar, vid förband eller i anslutning till kvistar. 
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BYGGNADSHISTORISK UNDERSÖKNING

En byggnadshistorisk undersökning bör föregå ett beslut 
om att genomföra en dendrokronologisk provtagning. 
Genom en sådan kan församlingen få ett beslutsunder-
lag till hur man ska gå vidare. Förslagsvis bör minst en av 
de som senare ska genomföra insamling av prover (om 
beslutet blir att gå vidare) också medverka i den bygg-
nadshistoriska undersökningen. 

Undersökningen bör identifiera om och var det är 
relevant att genomföra undersökning med dendrokrono-
logi samt vilken metod som bör användas. Inledningsvis 
bör man undersöka om byggnaden provtagits tidigare 
samt var de fysiska proven i såfall förvaras idag.

Undersökningen bör omfatta arkiv- och litteraturstudi-
er, genomgång av vård- och underhållsplan samt fysisk 
byggnadsundersökning för att identifiera relevanta 
byggskeden. En undersökning för att identifiera återan-
vänt virke och byggnadsdelar från äldre tider, ytbearbet-
ningstekniker, infästningar och sammanfogningar samt 
andra märken kan bidra till analysen. Ytorna som 
identifieras som möjliga provtagningsplatser bör under- 
sökas med släpljus från alla håll för att upptäcka eventu-
ella märkningar, runristningar eller historisk graffiti så 
att provet kan tas utan att förstöra sådana spår.3

Inom ramen för den byggnadshistoriska undersökning-
en kan det också vara relevant att besöka andra liknande 
eller närliggande kyrkor eller byggnader för att ytterliga-
re få underlag inför fortsatta vägval.

Undersökningen bör bidra med beslutsunderlag till 
följande frågor: 

- Kommer dendrokronologisk datering att bidra med ytterligare 
information och kunskap som inte redan är känd via andra 
källor och metoder? Om byggnaden redan provtagits bör man 
utreda om dessa prov kan analyseras om istället för att ta nya. 

3  Muntlig uppgift, Daniel Eriksson maj 2018 och 
 Karl-Magnus Melin januari 2019. 

- Kommer den nya kunskapen att bidra till en ökad kunskap i ett 
större sammanhang än för den enskilda byggnaden? Exempelvis 
om den ingår i ett projekt om medeltida taklag och då kan bidra 
till kunskapsuppbyggnad som är tillgodo för ett helt stift.

-Går det att genomföra en icke-förstörande dendrokronologisk 
provtagning? Finns det andra provtagnings- eller dokumenta-
tionsmetoder som skulle kunna bidra med samma information 
men inte medföra fysisk åverkan? 

- Planeras någon renovering de kommande åren som möjliggör 
noggrannare undersökningar när till exempel stommen kanske 
friläggs från ytskikt? Det kan i sådana fall möjliggöra en 
precisering av frågeställningen och att fysiska prov kan tas då 
istället.

I den byggnadshistoriska undersökningen bör man 
tydligt redogöra för vilka frågeställningar man avser att 
få svar på. De motiverar sedan ställningstagandet om 
vilka prover som behövs och vilken provtagningsmetod 
som krävs för att erhålla dem. Detta sammanställs i en 
provtagningsplan i enlighet med provtagningsstandarden 
SS-EN 16085:2012. Vidare ska det där också redovisas hur 
provhål eller annan åverkan på synliga platser ska 
åtgärdas efter provtagning. 

VILKA KOMPETENSER BEHÖVS?

Vid dendrokronologisk provtagning i byggnader är det 
önskvärt att minst två personer med kompletterande 
kompetenser deltar. De behöver ha erfarenhet av och 
kunskap om byggnadskonstruktioner, att se vilka delar 
som härrör från olika tidsperioder och skilja dessa från 
varandra. Exempelvis kan en byggnad ha varit föremål 
för fler ombyggnader än vad som syns i arkiven vilka då 
kan identifieras på plats. Äldre byggnadsvirke kan ha 
använts vid nybyggnad eller reparationer och att särskilja 
återanvänt virke från en tillbyggnad kan vara svårt och 
kräver erfarenhet. Om en mer komplex konstruktion ska  
provtas kan en konstruktör med erfarenhet av histo-
riska träbärverk behöva bedöma provpositoinerna.    
 
Övning och testning bör inte ske i kulturhistoriska objekt! 
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Det bör finnas någon som utreder byggnadshistoriken 
för det aktuella objektet och som även är kunnig på det 
geografiska områdets och byggnadstypens särdrag. 
Provtagarna bör ha erfarenhet av att ha provtagit 
timmer tidigare, kompetens att förstå och analysera 
byggnadens trädelar samt att bedöma vilka av dessa som 
är möjliga att få ut ett provsvar ur. Det innebär att man 
både bör kunna läsa av en träytas bearbetning och 
utseende, förstå dess placering i konstruktionen, bedöma 
skador och insektsangrepp samt förstå dess växtsätt för 
att kunna se var borrprovet bör tas för största chans till 
ett användbart prov.

Det finns inte något rakt svar på vilka yrkestitlar som 
innehar kompetenserna ovan, därför är tidigare erfaren-
het och referenser viktiga. Ofta är det en dendrokrono-
log som gör provtagningen. Om så inte är fallet så är det 
viktigt att ta kontakt med den som ska utföra den 
dendrokronologiska analysen inför provtagning. 

Analysen av proverna utförs i laboratorium av en 
dendrokronolog. Det har till och från förekommit att 
enskilda personer sysslat med analyser som hobby och 
erbjudit sina tjänster på marknaden. Det är vid den här 
typen av uppdrag viktigt att tillse att analysen utförs av 
professionella aktörer med relevant utbildning och 
erfarenhet samt att proven och analysrapporten arkiveras 
i offentligt arkiv för framtiden. 

VILKA TILLSTÅND BEHÖVS?

När den byggnadshistoriska undersökningen är genom-
förd och provtagningsplanen upprättad är det viktigt att 
förankra den inom församlingen, stiftet och länsstyrel-
sen, samt att diskutera de eventuella valmöjligheter som 
presenteras i undersökningen innan man beslutar om 
hur processen ska gå vidare.  

Initiativ till provtagning kan tas av olika aktörer. För att 
genomföra provtagningen krävs dock alltid tillstånd från 
ägaren och länsstyrelsen. Samråd gärna med länsstyrel-
sen innan tillstånd söks. Samråd bör även ske med 
stiftsantikvarier och stiftsingenjörer tidigt i processen.

Att ta fysiska prov från en byggnad som är skyddad av 
kulturmiljölagen är tillståndspliktigt eftersom det kan 
påverka de kulturhistoriska värdena. Kontakta alltid 
länsstyrelsen för att kontrollera detta! 

I fjärde kapitlet kulturmiljölagen (KML) regleras 
skyddet av kyrkliga kulturminnen. Där anges att 
kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser 
tillkomna före 1940 inte på något väsentligt sätt får 
ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Tillståndsplik-
ten kan även omfatta äldre byggnader i kyrkomiljöer 
efter 1940. Också lösa byggnadsdelar och äldre fast 
inredning som finns bevarade kan vara förtecknade som 
kyrkliga inventarier och då också omfattas av tillstånds-
plikt. 

Om man planerar en dendrokronologisk undersökning 
som medför fysisk åverkan så ska en ansökan om 
provtagning lämnas in till länsstyrelsen. Bifoga den 
byggnadshistoriska undersökningen till ansökan. 

Beslut om tillstånd fattas av Länsstyrelsen enligt KML 4 
kap 3 §. Villkor får anges i beslutet exempelvis vilken 
typ av dokumentation som ska göras, kompetens hos 
provtagaren samt hur det fysiska provet ska arkiveras. 

KOSTNADER OCH TIDSPLAN

Arbetena kan komma att generera kostnader i tre 
skeden. Först för att upprätta en byggnadshistorisk 
undersökning, sedan för att genomföra provtagning och 
avslutningsvis för att få den dendrokronologiska 
analysen av proven och en sammansfattande slutrapport. 
Omfattningen på dessa tre moment är i sin tur beroende 
av hur stor byggnad som ska undersökas samt hur många 
byggskeden man vill identifiera.

Att dela upp ett dendroprojekt i etapper över några år är 
bra av flera orsaker. Det finns då möjlighet till reflektion 
och eftertanke utifrån den information som kan komma 
fram i respektive steg. Kanske ger den byggnadshistoris-
ka undersökningen tillräckligt tydliga svar för att kunna 
datera byggnaden?



12

Borrkärna av furu från Ripsa kyrka. Årsringarna visar att provet är taget 
nära kärnan.  

FYSISKA PROV

Ett fysiskt prov utgörs oftast av en borrkärna, 
sågskiva eller byggnadsdel som är lös till exempel en 
timmerbit eller ett takspån. Den grundläggande prin-
cipen som är viktig att hålla sig till är att provet tas 
radiellt i stammen och att årsringar bör finnas från 
ytved (gärna med barkrester) till kärna. 

I varje prov behöver det finnas minst 70 årsringar 
och det bör inte ha brutna årsringsserier. Det är bra 
om biten är relativt tätvuxen, men om den är för tät 
mellan årsringarna kan det bli svårt att mäta även 
under ett mikroskop.4  

Varje provtillfälle är unikt, men för att avgöra hur 
många prover som behövs för erhålla goda chanser 
till en säker datering kan man följa en tumregel: om 
varje prov innehåller 100 års ringar, så behöver man 
fem mätbara prov från olika stockar per byggnadsfas.
Vid provtagningen bör man vara observant på att 
delar av en och samma stock kan förekomma på flera 
platser i byggnaden om den delats upp i kortare 
byggnadstimmer. Om flera prov tas från samma träd 
minskar antalet prov som vid analys kan datera 
byggnaden. 

Anledningen till att dendrokronologer rekommende-
rar att ta ca 10 prov per byggnadsskede eller bygg-
nadsdel är erfarenheten att ca hälften av alla prov 
som tas inte går att datera med säkerhet. Men ju fler 
prover som tas desto fler går att länka samman och 
datera. Det innebär alltså att om man har flera 
byggskeden, eller återanvänt virke i en konstruktion, 
kan relativt många prov behöva tas.5

4 Muntlig uppgift, Hans Linderson januari 2019.
5 Muntlig uppgift, Hans Linderson januari 2019 och   
 Aoife Daly februari 2019.
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ANALYSEN

I det dendrokronologiska laboratoriet prepareras 
träbiten så att årsringarna ska synas så tydligt som 
möjligt inför mätning under mikroskop. Ofta 
innebär detta en kombination av att ytan skärs ren 
med ett rakblad och färgas in med exempelvis talk 
eller fuktas med vatten. 
Analysen innebär enkelt uttryckt att man med hjälp 
av ett mikroskop och ett mätbord med måttskala 
mäter årsringarnas bredd, oftast med en precision på 
1/100 mm. Tillväxtkurvor från olika träd kan sedan 
jämföras visuellt och statistiskt. Ju längre mätserie 
desto större sannolikhet att en datering går att göra. 
Om möjligt så mäts årsringsbredderna i två radier på 
ett prov. Sedan räknas ett medelvärde fram vilket är 
det som skapar mätkurvan för det enskilda provet. På 
bjälkar tas ibland mer än ett prov för att kunna 
avgöra vad som är topp- respektive rotända. 

KRONOLOGIER

Eftersom klimat och miljö påverkar träds tillväxt så 
utvecklas unika referenskurvor från olika geografiska 
områden världen över för att kunna datera virke av 
olika ursprung. Olika träslags tillväxt styrs av olika 
faktorer. Därför skiljer sig olika träslags referenskur-
vor åt. Exempelvis växer gran till främst av vattentill-
gång medan furu och ek främst växer av värme. 

En annan orsak till att det finns flera referenskurvor 
och kronologier är att de har byggts upp på enskilda 
institutioner utifrån de respektive prover man 
analyserat från olika miljöer och byggnader. Därmed 
skapas olika referensmaterial beroende på provsam-
ling. Det finns en tradition bland dendrokronologer 
att hjälpa varandra med underlag för analyser. Till 
exempel kan trä i ett båtvrak i Sverige innehålla 
timmer från Polen eller Tyskland.6

6 Muntlig uppgift, Aoife Daly februari 2019.

Takspån för datering hos Lunds universitet. 
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ANALYSSVAR

En dendrokronologisk analys kan, när alla parame-
trar stämmer, ange ett årtal för när ett träd fälldes, 
ibland också årstid. Men om de yttersta årsringarna 
saknas används något som kallas splintstatistik för 
att uppskatta fällningsåret. Att tolka osäkerhetsfak-
torn i dessa årtal kräver en ganska stor metodförståel-
se och kunskap om dendrokronologisk analys. 
Eftersom antalet årsringar i splintveden varierar mer 
hos fur än ek så blir den statistiska osäkerheten 
större för furuprover (Sohar, Vitas, & Läänelaid 2012; 
Vitas & Zunde 2019).

Om det varken finns ytved eller splintved bevarat på 
det analyserade provet så går det inte att fastställa ett 
precist år för avverkningen av trädet. Om så är fallet 
rapporteras oftast en så kallad Terminus post quem 
datering, vilket motsvarar det tidigaste fällningsåret. 
För att förstå vad splintstatistik innebär för datering-
en av en byggnad kan man dels behöva grundläggan-
de kunskaper i statistiska metoder, dels behöva gå 
tillbaka till den byggnadshistoriska undersökningen 
och systematiskt gå igenom de olika provresultaten. 
Det är viktigt att när man återger analysen anger ett 
tidsspann och inte ett enskilt årtal samt tydligt anger 
att dateringen bygger på splintstatistik. 
 
Ibland behöver mätningen av provet revideras och 
ibland behöver ett prov omanalyseras eller komplet-
terande prov tas för att se om analyssvaret blir det 
samma.7 Det kan också vara relevant att som komple-
ment också provta ett geografiskt närliggande objekt 
samtidigt om man har skäl att tro att de har samma 
byggperiod och träslag. 

Om en byggnad inte gått att datera på grund av att en 
kronologi inte varit tillräckligt utbyggd under en 
tidsperiod så kan det förändras med åren och en 
förnyad analys av redan tagna prov kan ge resultat.

I BILAGA A finns förslag på vad som kan efterfrågas 
i en dendrokronologisk analysrapport.

7 Muntlig uppgift, Hans Linderson januari 2019 och   
 Karl-Magnus Melin januari 2019.

Provbit av ek. Renskuren med rakblad och preparerad med talk för att 
årsringarna ska synas bättre.
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VAD BERÄTTAR EN DATERING?

Viktigt att ha i åtanke när man ska ange ålder på en 
byggnad är att vi inte vet särskilt mycket om hur 
byggen organiserades i äldre tider och under vilka 
tidsspann byggnationer skett8 (Anker, Bakken, Amlo, 
& Riksantikvaren 2016). Därför behövs ofta komplet-
terande information från någon annan källa för att 
kunna fastslå när det fällda trädet användes som 
byggnadsvirke. 

Det finns också belägg för att man under exempelvis 
medeltiden i Jämtland använt torrfuror som bygg-
nadsvirke (Olofsson & Holm 2013). En torrfura är ett 
träd som vuxit så länge att det dött av ålder. Då dessa 
träd innehåller mycket kärna användes de gärna som 
byggnadsvirke. Vid en dendrokronologisk analys av 
ett sådant träd fastställer man alltså trädets dödsår, 
vilket kan skilja flera tiotals år från fällningsåret.

8 Muntlig uppgift, Göran Andersson november 2018.

ANDRA METODER ATT ÅLDERSBESTÄMMA TRÄ

Det finns andra metoder för att få med sig årsringar-
na till laboratoriet istället för att ta fysiska prov. 
Några av dem presenteras här nedan. De är exempel 
på icke förstörande metoder för att dokumentera 
årsringar som kan vara intressanta alternativ till 
fysiska prov. 

Det finns också kvalitativa metoder för att göra själva 
åldersbestämningen. Några av de vanligaste metoder-
na för att fastställa ålder är att utifrån arkitektonisk 
stil, byggnadshistorisk analys och materialhistoriskt 
perspektiv tillsammans med exempelvis en hant-
verksvetenskaplig analys fastställa ålder.

Datering från foto
I Norge finns flera exempel från början av 2000-talet 
då man i stavkyrkor daterat väggstavar genom att 
fotografera dem med bra ljus och upplösning och 
sedan skickat foton till laboratoriet för mätning och 
analys (Stornes, Thun, & Bartholin 2013; Thun 2016). 
Även i Sverige har denna metod testats vid datering 
av brädor i Jämtland och Skåne samt kyrkdörrar i 
Östergötland (Olofsson & Holm 2013; Daly 2015; 
Nordanskog 2006). Fotometoden möjliggör också 
dendrokronologiskdatering av byggnadsdelar som 
tidigare inte varit aktuella för datering då de ej 
kunnat provtas fysiskt. Då många äldre plank och 
brädor är kluvna genom, eller nära, märgen så går det 
ofta att fota två nästan helt radiella snitt. Detta kan 
ge ett bra underlag för datering av fur och gran, men 
är problematiskt för ek. 

Men även om ytan på provet upplevs som bra och 
kvalitén på bilderna är hög så kan det vara svårt att 
detektera tunna årsringar. Svagheten med denna 
metod är att man sällan kan mäta från vankant, d v s 
säkerställa fällningsår. Om man kan identifiera var 
gränsen för splintved och kärnved finns så kan man 
använda splintstatistik. Däremot kan man ändå få en 
bra uppfattning om ålder på virket och under vilket 
tidsperiod det växte.  
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Mäta på plats
Att mäta årsringar in-situ har testats i Norge inom 
ramen för Stavkirkeprogrammet. Metoden har dock 
övergetts då den var tidskrävande och svår att granska 
i efterhand eftersom det var svårt att hitta tillbaka till 
den exakta mätpositionen (Anker et al. 2016).  

Fotografera med USB-mikroskop
USB-mikroskopfoto är en bra, i stort sett icke 
förstörande metod, som använts på flera objekt 
(Melin 2019). Mikroskopet har inbyggd belysning och 
kan ge bilder med förstoring i bra upplösning. Till 
USB-mikroskopet finns en liten rullställning som gör 
att man hela tiden har exakt samma avstånd till ytan.
Metoden kan kräva att man med rakblad skär rent 
ett spår på ytan med rakblad. Vilket lämnar ett 
synligt spår. Uppkopplingen till en dator medger att 
man sparar bilder av mätpositionen vilket möjliggör 
granskning i efterhand. 

Datatomografi (CT)
Sedan 1980-talet har man försökt hitta icke förstö-
rande metoder för datering av träföremål (Bill, Daly, 
Johnsen & Dalen 2012). Med hjälp av CT-scannings-
teknik har man också till exempel lyckats dendroda-
tera träföremål i Danmark och Egypten. Metoden 
innebär att man i en tredimensionell digital genom-
skärning kan mäta årsringarna i en träbit. Denna 
teknik är dock kostsam och är än så länge inte lika 
precis som mikroskop. Den är också främst tillämp-
bar på föremål då den apparatur som finns är utveck-
lad för att i första hand användas på människor. D v s 
objekten måste transporteras till CT-scannern, vilket 
är omöjligt när takbjälkar ska analyseras. (Bill, Daly, 
Johnsen & Dalen 2012). 

C14-datering 
C14-metoden innebär att man genom att mäta halten 
av radioaktivt kol i organiskt material kan ange ålder 
(Burenhult 2010). För att datera material med denna 
metod behövs bara några få milligram provmaterial.

Kol 14 är en ostabil kolisotop som lagras in i levande 
organismer från luftens koldioxid. När organismen 
dör startar en nedbrytningsprocess i kolisotopen. 
Eftersom dess halveringstid är känd så kan man 
genom att jämföra förhållandet mellan de stabila 
kol-12 och ostabila kol-14-isotoperna räkna ut hur 
länge det är sedan organismen dog eller trädet 
fälldes. Det är dock viktigt att veta vilka årsringar 
som analyseras då åldern vid trädets mitt kan vara 
flera hundra år högre än vid ytveden. 

Dendrokronologi och C14 kan användas för att 
justera varandra när man får tvetydiga svar från 
någon av metoderna. Eftersom C14 inlagringen inte 
exakt motsvarar kalenderår så har man kalibrerat 
C14-kurvan över de senaste 12000-åren med årsring-
ar från dendrokronologiskt daterade årsringar. 
(Renfrew & Bahn 2016). 

En dendrokronologisk datering kan ge en mycket 
mer precis ålder än vad en C14-datering kan, men då 
metoden inte alltid kan ge ett tillförlitligt resultat 
fungerar C14-dateringen som ett bra komplement.

Vid dendrokronologisk analys kan C14 hjälpa till att 
fastställa rätt århundrade medans vid C14 kan 
dendrokronologin användas för att identifiera rätt år. 
(Olofsson, Holm 2013). Högst säkerhet uppvisar 
C14-metoden på material som är mellan  
50 000 och 500 år (Burenhult 2010). 
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HÄLSA OCH SÄKERHET VID PROVTAGNING

Arbetsmiljölagens ska förebygga olycksfall i arbetet, 
och se till att platsen som arbete utförs på ska vara 
säker. Ansvaret för arbetsplatsens säkerhet ligger 
enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. Inför 
provtagning kan det vara viktigt att utreda vem som 
har ansvar för vad, särskilt då det ofta är flera 
personer med olika arbetsgivare inblandade samt en 
provtagningsplats som förvaltas av ytterligare en 
part. 

Provtagningsplatser är ofta otillgängliga. Det kan 
vara vindar och husgrunder eller andra små prång 
som ingen besökt på många år. Det är viktigt att 
utreda hur tillträdet till dessa platser ska ske samt 
hur provtagningsmaterial ska fraktas dit och däri-
från. Först då går det att säkerställa att arbetet sker 
på ett säkert sätt. Man ska vara väl förberedd och ha 
med sig godkända stegar, arbetsplattformar och 
eventuellt arbetsselar. Säkerheten ska alltid gå i första 
hand och träkonstruktioner som är angripna av röta 
eller insekter ska därför alltid kontrolleras noga.

En del äldre träkonstruktioner har behandlats med 
kemikalier av olika slag, främst under 1900-talet, 
med syftet att på olika sätt konservera och skydda 
dem från exempelvis insektsangrepp eller brand. Vid 
provtagning bör man på förhand undersöka om så 
kan vara fallet på den specifika platsen. På senare år 
har det till exempel konstaterats att hela takkon-
struktioner kan ha behandlats med DDT.9
Om en sådan misstanke föreligger ska man se till att 
frågan utreds och åtgärdas innan provtagning. 

På kyrkvindar kan mycket damm och fågelträck 
finnas tillsammans med exempelvis lösullsisolering. 
Det kan både försvåra provtagning och påverka 
hälsan. Förslagsvis bör man alltid ha en godkänd 
friskluftsmask tillhands och använda den när arbete 
utförs i den typen av miljöer. 

9 Muntlig uppgift, Daniel Eriksson april 2019.

FÖRBEREDELSER INFÖR PROVTAGNING

Förberedelserna inför provtagning består både av 
praktiska och logistiska delar som att alla utrymmen 
som ska provtas är upplåsta och tillgängliga. Sedan 
ska man se till att det finns rätt utrustning för att nå 
önskad plats och att det finns belysning och ström 
om så behövs. Det kan också vara bra att planera in 
lunch och fika på en uppvärmd plats med tillgång till 
toalett.
Dessa förberedelser är särskilt viktiga för den som 
ska hinna med flera provtagningsplatser under en dag 
och om man behöver resa långt för att komma dit.
Innan provtagningen behöver en mall för fältproto-
kollet ha utarbetats och en rutin skapats för hur man 
ska hantera proven när de tagits samt hur de ska 
förvaras under transport och när de skickas till 

Ingång till vinden sker genom luckan bakom vapenskölden 
i koret. Ripsa kyrka, Strängnäs stift. 
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laboratoriet. 
Proverna kan vara sköra och gå sönder, antingen 
under själva provtagningen eller hanteringen efteråt, 
därför transporteras borrkärnorna oftast i något typ 
av skyddande rör. Även ett skadat prov kan vara värt 
att försöka datera.10 Det är därför viktigt att lägga 
samman de bitar som hör ihop i rätt ordning och 
skicka dem med korrekt information till laboratoriet.

FÄLTPROTOKOLL OCH PROVPOSITIONER

Information om provet och information om platsen 
där provet togs samlas med fördel i ett fältprotokoll. 
Det är viktigt för en bra analys att veta hur de olika 
proven är kopplade till varandra. Om det är en mer 
komplex byggnad som provtas så kan man med fördel 
använda uppmätningsritningar eller andra principskis-
ser för att märka ut proven i relation till varandra.11 

Provtagaren bör utarbeta en rutin för dokumentatio-
nen. Då kan man enklare hålla ordning på vilken 
information som ska tecknas ner samt upptäcka om 
misstag uppstår eller information saknas. Vilka 
uppgifter man väljer att ha med i sitt protokoll beror 
på kompetensen hos provtagarna samt typen av 
objekt som ska undersökas och inte minst vilken 
forskningsfrågan är. 

Utöver information om platsen och objektet så är det 
viktigt att alltid ha med ett identifikationsnummer på 
provet och en tydlig beskrivning av var provet togs. 
Många provtagare anger direkt vid provtagningsplat-
sen identifikationsnumret på provet med en blyerts-
penna eller krita. Fotodokumentation av platsen och 
identifikationsnumret görs också ofta och samman-
ställs i slutrapporten. 
 
Om prov tagits på en yta som är bemålad eller så att 
upplevelsen av ett rum störs på annat sätt bör en plan 
finnas för hur ytan ska återställas. Hur en sådan 

10 Muntlig uppgift, Aoife Daly februari 2019.
11 Muntlig uppgift, Karl-Magnus Melin februari 2019.

provplats markeras och kopplas till provet bör noteras 
noga i fältprotokollet. Ett återställande behövs 
generellt inte om proven är tagna på vindar, i källare 
eller andra oanvända utrymmen. Åtgärden är främst 
att betrakta som kosmetisk. 

Ett kritiskt moment i processen är överföringen av 
information från provtagaren till dendrokronologen i 
laboratoriet. Därför är det viktigt att fältprotokollet 
fylls i tydligt och grundligt. 

Provpostion utmärkt med borrkärnans identifikationsnummer.
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PROVTAGNING

Vanliga former av prov från stående hus är träbitar, 
sågskivor och borrkärnor. 

Borrning
Det finns minst fem olika typer av borrar som 
används för provtagning med borrmaskin (Preßler & 
Kemme 2020). Tre lämnar hål som är ca 23-25 mm i 
diameter medan de två andra ca 10-16 mm i diameter. 
Borrkärnorna blir då ca 12 mm respektive 6 mm i 
diameter. 

Ibland används även en så kallad tillväxtborr vilken 
är framtagen till att bedöma tillväxten på levande 
träd. Den drivs manuellt. 

Borrarna har olika för- och nackdelar och måste 
anpassas till förutsättningarna vid provtagningstill-
fället. Två huvudsakliga aspekter styr valet. Den 
första är utrymmet runt provtagningsplatsen.12 Hur 
stor plats finns det för att manövrera verktygen? Den 
andra aspekten är skicket på träet som ska provtas. 
Är det en insektsäten torr och hård ek eller en fura 
med barkrester. Därför bör val av borr överlåtas till 
den som utför provtagningen. Handlaget vid provtag-
ningen har stor betydelse för om man får fram hela 
prov. Därför bör de som provtar använda den metod, 
borr och verktyg som de är erfarna att arbeta med. 

OBS! Det kan bli varmt av friktionen när man borrar. 
Man bör ha med sig en vattenflaska och bevaka vad 
som sker vid hålet. Spreja förebyggande i hålet om det 
är svårt att återvända till provtagningsplatsen för 
efterkontroll! 13

12 Muntlig uppgift, Aoife Daly februari 2019 och 
 Daniel Eriksson april 2019.
13 Muntlig uppgift, Daniel Eriksson april 2019.

Träbitar och sågskivor 
Den här typen av prov tas med fördel när en repara-
tion ändå utförs.14 Då behöver inte provtagningen i 
sig innebära någon fysisk åverkan och dendrokrono-
logen kan få mycket material att arbeta med. 

För att ta provbitar i form av sågskivor, även kallade 
skivprov, finns olika verktygsalternativ: el- eller 
motorsåg samt olika typer av handsågar (fogsvans 
eller japansåg). Också här bör förutsättningarna 
styra. I första hand förespråkas dock handsågar då de 
inte kommer att gå lika fort att såga med dem. 
Därmed finns tid att hinna justera eller avbryta 
sågningen om så skulle behövas. Kontrollen blir 
större och man riskerar ej att skapa friktion som kan 
orsaka hög värmeutveckling. 

14 Muntlig uppgift, Karl-Magnus Melin januari 2019.

Daniel Eriksson fyller i fältprotokollet under provtagning. Fältprotokol-
let fylls i kontinuerligt. Så mycket information som möjligt skapar bästa 
möjliga förutsättningar för lyckad analys och datering. 



20

FYSISKA PROV OCH MÄTDATA

Det är för Svenska kyrkan och kulturmiljövården av 
stor vikt att fysiska prov arkivhålls i tillgängliga och 
öppna arkiv samt att mätdatat tillgängliggörs. På så 
sätt kan vi föregripa att framtida forskning i mindre 
utsträckning behöver ta nya fysiska prov i redan 
provtagna objekt. Sentida bebyggelseforskning har 
visat att förnyade analyser av sedan tidigare analysera-
de prover kan leda till omdateringar av kyrkor (Melin 
2019). 

Framtida förvaring av fysiska prover och publicering av 
mätdata förordas och kan villkoras i besluten inför 
provtagning.

Behovet av ett samlat nationellt ansvar för hanteringen 
av fysiska prov och analysdata har diskuterats sedan 
1980-talet (Sundnér 1990), men än idag finns ingen 
tillfredsställande lösning. Det nationella laboratoriet 
för vedanatomi och dendrokronologi vid Lunds 
universitet har sedan starten 1973 lagrat de prover som 
de analyserat. Under senare år har laboratoriet även 
fått överta ett stort antal fysiska prover tagna i stående 
byggnader som tidigare analyserats av dendrokronolo-
ger som inte längre är verksamma. 

Det förekommer att prover efter analys läggs tillbaka i 
byggnaden på den plats där de togs. Det är en lösning 
som bör undvikas då det finns en stor risk att de över 
tid försvinner eller städas bort av personer som inte har 
kunskap om vad dessa prover är. 

I och med den pågående digitaliseringen av samhället 
har flera digitala plattformar och forskningsdatabaser 
för att dela information vuxit fram. För att bidra till 
denna gemensamma kunskapsuppbyggnad bör även 
mätdata och dendrokronologiska rapporter publiceras 
här så de kan användas för fortsatt forskning. Det kan 
göras i någon av de open source-databaser som finns av 
det dendrokronologiska laboratorium som utför 
analysen. 

 
Under 2021 inleddes ett digitaliseringsprojekt där data 
från de universitetsbundna dendrokronologiska 
laboratorierna i Sverige ska tillgängliggöras. I projektet 
kommer äldre mätdata och rapporter att digitaliseras 
och bli sökbara via den arkeologiska databasen The 
Strategic Environmental Archaeology Database 
(SEAD),  vilken i sin tur ingår i flera större europeiska 
databasnätverk.

PUBLICERING AV NY KUNSKAP

När analysrapporten färdigställts och svaren tolkats i 
relation till byggnaden och den byggnadshistoriska 
undersökningen så bör en slutrapport sammanställas. 
Rapporten ska levereras till de som givit tillstånd för 
provtagningen, ägaren och uppdragsgivaren.

För att säkerställa tillgängligheten och uppbyggnaden 
av kunskap kring vårt historiska byggnadsbestånd 
rekommenderas att beställningar av dendrokronolo-
giska undersökningar formuleras så att det tydligt 
framgår att analysresultat och mätserier ska publice-
ras i analysrapporten samt att de fysiska proven ska 
hållas tillgängliga för fortsatt forskning. 

Frågan om hur man kan nå ut ytterligare med 
resultaten bör också utredas. Exempelvis kan resul-
tatspridning ske genom populärvetenskapliga 
artiklar, vetenskaplig och internationell publicering 
då den nya kunskap som framkommit kan vara av 
intresse för fler. 
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 FÖRSLAG: 
   INNEHÅLL I EN ANALYSRAPPORT 

  INFORMATION 
 - Information om provtagningen, analys samt inblandade personer.

 - Vilken frågeställning vill provbeställaren få besvarad samt i vilket kunskapssammanhang   
 ingår provet. Gärna med hänvisningar till den byggnadshistoriska undersökningen, provtagnings- 
 planen samt exempelbilder på testmaterialet och proven.  

  - Sammanfattning av resultat.

   METOD OCH RESULTAT 
 - Beskrivning av metoder och hjälpmedel i den dendrokronologiska analysen: 

 - Preparering av provet
 - Mätmetod och måttskala, fotoutrustning och upplösning 
 - Analysverktyg och justeringar med beräkningar (ex årsringsbredd)

 - Beskrivning av vilka resultat man har kommit fram till och virkets egenskaper:   

 - Yngsta daterade årsring
 - Fällningsår eller om splint saknas äldsta möjliga datering
 - Trädens diameter
 - Trädens egenålder, dvs antal årsringar som mätts upp och antal som beräknas fattas om  
 inte provet har groddårsring och averkningsårsring
 - Kärnved, barkkant och ytved
 - Hur virket är uttaget ur stocken

  MÄTSERIER OCH KRONOLOGIER
 - Redovisa data och mätserier för proverna som gjorts och peka ut de som är relevanta   
 för förståelsen av resultaten samt den frågeställning som proven tas i samband med. 

 - Redovisa tydligt varje prov för sig och sammanställ gärna en lättläst översikt.  

 -  Redovisa vilka kronologier som använts, vilket tidsspann som de visar samt vem som   
 upprättat/publicerat dem och vilket år. 
  
 - Redovisa en korrelationsanalys. 

 - Redovisa de uppmätta årsringsbredderna i tabellform för varje prov.  

 - Redovisa splintstatistik och hur den gjorts. 

BILAGA A
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FÖRSLAG:

ARBETSGÅNG PROVTAGNING

1. BYGGNADSHISTORISK UNDERSÖKNING

2. UPPRÄTTA PROVTAGNINGSPLAN

3. SÖK TILLSTÅND FÖR PROVTAGNING

4. DENDROKRONOLOGISK ANALYS

5. SLUTRAPPORT

6. PUBLICERING  OCH KOMMUNIKATION AV RESULAT

BILAGA B
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A. Objekt/Kyrka
A1. Fastighet/kyrknummer: 

A2. Byggnad: A3. Var i byggnaden

A4. Koordinat: A5. Byggnadsdel/timmer

A6. Stift/län: 

A7. Byggnadsundersökning och frågeställning (titel på rapport samt frågeställningen formulerad)

Protokoll upprättat av:
Provtagare:

Datum provtagning:
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D. Planerade analyser och hantering efter analys Datum  Kontaktperson

D1. Analys

D2. Arkiv

D3. Publicering

C. Provtagningsdokumentation
Dendroprovnummer Typ av prov (t ex borrprov, sågskiva) Kommentar provets kvalitet/iaktagelser

C:1

C:2

C:3

C:4

C:5
C:6

C:7

C:8

C:9

C:10

B. Ansvarig och tillstånd Datum Kontaktperson

Beställare/ägare 

Tillståndsgivare

FÄLTPROTOKOLL: DEL 1 
DENDROKRONOLOGISKPROVTAGNING
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Timmerinformation - Träteknik
Träets yta: Sprucket: Uppluckrat/vittrat: Torrt:

Ange toppens riktning:                    Profil i snitt:

Ange ytbearbetning:      
                                                                 

Dimension:

Timmerinformation - Biologi
Träslag:

Tätvuxenhet:                               Tät                  Gles          Varierar Tätvuxenhet: < 1 mm (tät) 
                            > 3 mm (gles)

Trädets rakvuxenhet/vridning (med- eller motsols): 

Kvistghet:                                                               

Provet i relation 
till kärnans 
placering 

 
 

 

FÄLTPROTOKOLL: DEL 2 
DENDROKRONOLOGISKPROVTAGNING

Byggnadsinformation
Skiss (ange plan, sektion, detalj på papprets baksida).

Provets position: Synligt prov som behöver åtgärd?
Var finns foton (utsnitt, överblick, detalj, släpljus)
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Protokoll upprättat av: 
Provtagare:

Datum provtagning:
Fastighet/kyrknummer:

Avser prov C:     till fältprotokoll del 1
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