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           28 Augusti 2021 

 
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2021:68 

Anton Hansson & Hans Linderson 

DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV KVARNBERGET, VÄSTLÄNKEN, 
GÖTEBORG  

Uppdragsgivare: Arkeologerna, Kvarnbygatan 12, 431 34 Mölndal (kontaktperson: Carina 
Bramstång Plura, 010-480 81 96) 
Område: Göteborg  Prov nr: 19039-19066 Antal sågprov: 28 
Dendrokronologiskt objekt: Södra Masthamnen och tullområdet (19039-19050) tidigare 
analyserade prover i kursiv stil; Träkonstruktion med pålar och plank (19039-19040 & 15985-15986), 
rustbädd under tullmur (19041-19042 & 15972-15973), Pålar i träskoning längst tullmuren (19043-19045 & 
15987-15989), Pålad rustbädd för möjlig husgrund eller mur (19046 & 15981-15982), Pålrad längst 
spontkanten (19047-19048), påle (19049), stora stockar i botten (19050 & 15983-15984).  
Norra Masthamnen och yta 3A (19051-19058) tidigare analyserade prover i kursiv stil; påle vid pålspärr 
(19051-19052), påle från den gamla masthamnsmuren (19053-19054 & 15999), påle (19055), möjlig 
förtöjningspåle masthamnsmur (19056), rustbädd under pirarm (19057), Pålrad i rustbädd till nyare 
masthamnsmur (19058 & 19022, 19026).  
Kurtinmur (19059-19061 & 15995-15997). VA-schaktet (19062-19064). Sankt Erik (19065-19066)    
 
Resultat: 
 Dendro 
nr: 

Provnr; 

 

Träd-
slag 

 
Antal år 
(2 radier 
om ej 
annat 
anges) 

Splint (Sp) 

Bark (B) 

Vankant (W) 

Datering av 
yttersta års-
ring i provet  

Beräknat 

Fällningsår 
E(Efter)  
V(vinterhalv-året) 

Kommentarer;  
proveniens 
(mindre säkert 
dateringsförslag inom 
parantes) 

19039 3356 Gran 33 W Ej säker  (V 1708/09) 

19040 3366 Tall 30 W Ej säker  (V 1708/09) 

15985 3911 Gran 34 W Ej säker  (V 1707/08)* 

15986 3387 Gran 31; 3 W Ej säker  (V 1708/09)* 

19041 3448 Gran 35 W X   

19042 3492 Gran 31 W X   

15972 3447 Gran 36 W X   

15973 3491 Gran 36 W X-1   

19043 3469 Gran 35 W Å   

19044 3470 Gran 59 W Ej datering   

19045 3916 Gran 127 W Å+1   

15987 3471 Tall 34; 3 Sp 22, W Å   

15988 3917 Gran 27; 3 W Å   

15989 4454 Tall 33; 3 Sp 24, W Å   

19046 3913 Gran 26 W Ej datering   

15981 3912 Tall 54 Sp 44, Nära W Y   

15982 3914 Tall 54 Sp 40, Nära W Y-4   

19047 3494 Gran 41 W Ä   

19048 3495 Gran 14 W Ä   

19049 4141 Tall 24 W Ej datering   

19050 Tall Tall 135; 3 Sp 65, W 1619 V 1619/20 Västra Götaland 
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15983 3918 Tall 124 Sp 52, Nära W 1619 1619-1624* (Västra Götaland) 

15984 3919 Tall 40 Sp 30, W 1619 V 1619/20 Västra Götaland 

19051 3382 Gran 25 W Ej datering   

19052 3412 Tall 13 W Ej datering   

19053 5408 Tall 133; 3 Sp 56, W 1645 V 1645/46 Småland-Västra Götaland 

19054 5409 Tall 129 Sp 60, W 1646 V 1646/47 Småland-Västra Götaland 

15999 4427 Tall 53; 3 Sp 33, Nära W 1644 1644-1649 Västra Götaland 

19055 3513 Gran 20 W Ej datering   

19056 3960 Tall 44 Sp 31, W Ej datering   

19057 3614 Gran 38 W Ej säker  (V 1836/37) 

19058 3618 Gran 53 W 1728 V 1728/29 Västra Götaland 

19022 3616 Gran 43-lw; 3 W 1728 Sommar 1728 

till V 1728/29* 
Västra Götaland* 

19026 3619 Gran 22 W Ej datering   

19059 1060 Gran 61 W 1686 V 1686/87 Västra Götaland 

19060 1063 Gran 42 W Ej datering   

19061 1073 Gran 83+ew W Ej datering   

15995 1061 Tall 70 Sp 50, W Ej datering   

15996 1064 Gran 25 W Ej datering   

15997 1074 Gran 63; 3 W Ej datering   

19062 3548 Gran 54 Ej W 1850 E 1850 Västra Götaland 

19063 3562 Gran 36 W Ej datering   

19064 3563 Tall 51 Sp 36, W Ej säker  (V 1825/26) 

19065 4801 Gran 19 W Ej datering   

19066 4868 Tall 50; 3 Ej W Ej datering   

* nya uppgifter jämfört med tidigare rapporter 
 

Kommentarer till ovanstående resultattabell 
 
Södra Masthamnen och tullområdet (19039-19050) 
 
Träkonstruktion med pålar och plank (19039-19040 & 15985-15986) 
Prov 19039, 19040 samt 15986 är avverkade ett och samma år medan prov 15985 är avverkat året 
dessförinnan. De tidigare analyserade proverna gick ej att knyta till ett kalenderår. Med de två 
tillkomna proven kan ett mindre säkert dateringsförslag presenteras, vinterhalvåret 1708/09 för 
19039-40 samt 15986 respektive vinterhalvåret 1707/08 för prov 15985. 
 
Rustbädd under tullmur (19041-19042 & 15972-15973) 
De fyra proverna från tullmurens rustbädd dateras inbördes, till år X och X-1, men har ej gått att 
knyta till ett kalenderår. 
 
Pålar i träskoning längst tullmuren (19043-19045 & 15987-15989) 
Prov 15987-15989 har tidigare daterats till år Å, men har ej gått att knyta till ett kalenderår. De nya 
proverna 19043 och 19045 dateras till Å respektive Å+1. 19044 har ej gått att med säkerhet 
samdatera med övriga prov inom kontexten. 
 
 
Pålad rustbädd för möjlig husgrund eller mur (19046 & 15981-15982) 
Prov 19046 har ej gått att datera på grund av för få årsringar. Sedan tidigare är prov 15981 samt 
15982 daterade inbördes till år Y respektive Y-4. 
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Pålrad längst spontkanten (19047-19048) 
De två pålarna daterar inbördes och har avverkats vid ett gemensamt år, som inte har gått att knyta 
till ett kalenderår.  
 
Påle (19049) 
Provet har ej gått att datera. 
 
Stora stockar i botten (19050 & 15983-15984) 
Prov 19050 dateras till vinterhalvåret 1619/20. Prov 15983 har nu säkert kunnat dateras till 1619-
1624. Sammanvägt visar det att konstruktionen anlades 1620 eller något enstaka år därefter. 
 
 
Norra Masthamnen och yta 3A (19051-19052) 
 
Påle vid pålspärr (19051-19052) 
De två proverna har ej gått att datera. 
 
Påle från den gamla masthamnsmuren (19053-19054 & 15999) 
De två nya proverna 19053 och 19054 dateras till vinterhalvåren 1645/46 respektive 1646/47. 
Proverna är således likåldriga med tidigare prov från samma kontext.  
 
Påle (19055) 
Provet har ej gått att datera. 
 
Möjlig förtöjningspåle masthamnsmur (19056) 
Provet har ej gått att datera. 
 
Rustbädd under pirarm (19057) 
Provet har ett mindre säkert dateringsförslag vinterhalvåret 1836/37. 
 
Pålrad i rustbädd till nyare masthamnsmur (19058 & 19022, 19026) 
Prov 19058 dateras till vinterhalvåret 1728/29. Prov 19022 kan nu dateras till sommaren 1728 till 
vinterhalvåret 1728/28 då det är oklart om den yttersta årsringen är fullt utvecklad.  
 
 
Kurtinmur (19059-19061 & 15995-15997) 
Ett prov dateras från denna kontext, prov 19059 till vinterhalvåret 1686/87. Om detta prov 
representerar hela konstruktionen så är den anlagd 1687 eller strax därefter. 
 
VA-schaktet (19062-19064) 
Prov 19062 dateras till efter 1850 medan prov 19064 har ett mindre säkert dateringsförslag på 
vinterhalvåret 1825/26. 
 
Sankt Erik (19065-19066) 
De två proven från Sankt Erik har ej gått att datera. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
 Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet 
 
Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891,  Fax +46-46-2224830  e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se  

mailto:Hans.Linderson@geol.lu.se
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Beskrivning av tabellen ovan 
”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet för varje prov hanterade på laboratoriet. 
”Antal år”, årsringar som är analyserade i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta 
årsringsbredden, då har årsringarna räknats, vilket har markerats med ”+n”. 
I samma kolumn förekommer någon gång noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör från 
engelskans early wood (vårved) och late wood (sommarved) och beskriver graden av den 
yngsta/sista årsringens utveckling. Detta indikerar att virket är avverkat på sommaren. 
”splint, vankant, bark” indikerar hur många årsringar som saknas i provet. Förutsatt att provet går 
att datera och man har vankant eller bark i provet så får man en årsexakt datering (extrema undantag 
finns). ”nära vankant” uppges när det finns indikationer om detta, till exempel i fältanteckningar 
eller om en sågskiva följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om vankant (den rundade avslutningen 
av virket där barken har försvunnit) saknas och splinten syns kan man beräkna fällningsåret med 
hjälp av splintstatistiken för olika trädslag och förhållanden. Vanligtvis används 17±7 år på ek och 
en mer varierad bild på tall med en maximal variation på ± 20 år. Saknas splinten (”ej sp”) anges en 
så kallad ”efterdatering” (terminus post quem). Virket får då en äldsta möjliga datering. Teoretiskt 
kan virket vara hur ungt som helst men mer troligt handlar det om upptill några tiotal år senare 
avverkning än angivna efterdatering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten. Anges sp=0 menas 
splinten observeras utanför ytterst/yngsta årsring men årsringen är inte inmätt eftersom den inte är 
komplett. 
”Datering av yttersta årsring i provet”, är alltid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan 
korsdateras med en daterad dendrokronologisk serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast vid 
ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sverige är ek och 
tall bäst), för få prover från den undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc. 
”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning utifrån dateringen av den yttersta årsringen i provet 
och hur många årsringar som beräknas saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker mer än 95 
procent av proverna. Finns barken eller vankanten kvar på provet ges dateringen påföljande 
vinterhalvår om inga andra noteringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets viloperiod så att ingen 
årsringsbildning sker i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i augusti och pågår till maj söder 
om Norrlandsgränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets viloperiod blir succesivt längre mot fjällens 
trädgräns.  
 
 
Faktura framställs senare av Lunds Universitet. 
Mätresultaten kommer att bevaras på laboratoriet och utnyttjas i universitetets forskning. 
Proverna kommer att ingå i RAÄ´s arkiv och förvaltas av laboratoriet 
Med hälsning och önskan om fortsatt samarbete 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Hans Linderson, Laboratorieföreståndare 
Lunds Universitet 
Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Sölvegatan 12, 223 62 Lund 
E-post: Hans.Linderson@geol.lu.se 
Tel: 046-2227891  


	Lund University
	Department of Quaternary Geology
	Hans Linderson


