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Loftbod Gronbacken, Forsen, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2020

Loftboden, kanske omgjord parbod? Trappa till loftgången och
knutar från 1760-talet

Den 6 och 7 augusti 2020 tog jag sammanlagt 11 borrprover i loftboden på Gronbacken i
Forsen, 60.46042, 14.68391 (WGS 84). Den nedre delen och delar av loftet har sneda
enkelhaksknutar (rännknutar) och skallar med rektangulär hjässa. Den övre delen har delvis
blockknutar. Den nedre delen av boden är byggd av timmer som fällts 1763/64. prov togs ur
tre stockar till vänster om dörrarna: Ab4, Ab5 och A6b. Övervåningen verkar senare ha
gjorts om, men även där finns stockar som ser äldre ut. Prov togs i C-väggbandet och i
sidotakås C, båda av träd fällda 1766/67. Ett prov ur röstet, som bedömdes tillhöra det äldre
timret kunde tyvärr inte dateras. Prov togs också i det uppenbart nyare timret: Bjälken
närmast A-väggen, som håller loftet uppe har yttersta ring från 1847 med blånad splintved.
Ad15 (gran), Ad17 och A19 (väggband) är fällda 1848/49. Loftboden har alltså byggts om
och höjts ca 1849. Åldersskilnaden på det gamla timret uppe och nere kan bero på en
utdragen byggnadsprocess eller, kanske mindre troligt, på att timmret härrör från en annan
byggnad och satts samman senare. En rund stock av gran, som verkar vara senare, som
ligger över väggbandet på A-sidan, kunde tyvärr inte dateras. Stocken under denna, med
samma märkning som övriga runt den runda fälldes 1763/64. Detsamma gäller den stocki
B-väggen som ligger över översta stocken i A-väggen. På loftet finns ingen mellanvägg och
inte heller spår efter att sådan tidigare funnits. Mellanväggen nere är inskjuten mellan en lös
nara på bakväggen och gåten. Hur eventuellt ursprungligt loft legat kan jag inte se. Kanske
är boden från början en dubbelbod av ungefär samma typ som den från 1718 som finns på Floda
hembygdsgård, som kan ha gjorts om till loftbod i samband med att man möjligen flyttat den till
Gronbacken ca 1849?

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/
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208A   1 Loftbod, Gronbacken, Forsen, Floda sn               PISY
208A   2 Sweden       Pinus sylvestris                             1506 1848
208A   3 T. Axelson

———— 208A11, 1506–1763, B RM(A)
———— 208A02, 1624–1763, A6b
———— 208A00, 1654–1763, A4b, +1?
———— 208A01, 1664–1763, A5b
———— 208A13, 1664–1763, D röste. Stock under runda och märkt 2 m rödkrita i serie med omkringliggande
———— 208A10, 1656–1766, C VB
———— 208A09, 1669–1766, Ås C
———— 208A03, 1781–1847, inre loftbjälke närmast A-vägg. blånad
———— 208A05, 1682–1848, Ad17
———— 208A06, 1693–1848, Ad19 - VB
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208A   1 Loftbod, Gronbacken, Forsen, Floda sn               PCAB
208A   2 Sweden       Picea abies                                  1701 1848
208A   3 T. Axelson

———— 208A04, 1701–1848, Ad15, PCAB. felande ringar vid kvist kan räknas
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