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Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2015:79 

Anton Hansson & Hans Linderson 

DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV PROVER FRÅN NYA LÖDÖSE 

PROJEKTNR A12994 SÖDRA, GÖTEBORG  

Uppdragsgivare: Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten Väst, 

Kvarnbygantan 12, 431 34 Mölndal. Kontaktperson: Mattias Öbrink. Projekt A12994 

Område: Göteborg Prov nr: 15467-15495  Antal Prov: 28 

Dendrokronologiskt objekt: Vall och vallgrav    

 

Resultat: 
 

Dendro 

nr: 

Prov 

Nr : 

 

Träd-

slag 

 
Antal år 

(2 radier 

om ej 

annat 

anges) 

Splint (Sp) 

Bark (B) 

Vankant (W) 

Datering 

av yttersta 

årsring i 

provet  

Beräknat 

Fällningsår 

E(Efter)  
V(vinterhalv-

året) 

Kommentarer 

Preciserad datering med 

lägre säkerhet, etc 

15467 401549 Ek 32 Sp=13, W 1528 V1528/29  

15468 401550 Ek 30 Sp=11, W 1528 V1528/29  

15469 401551 Ek 40 Sp=17, W 1528 V1528/29  

15470 401789 Ek 153 Sp=15, ej W 1523 1528±4  

15471 401847 Ek 183 Sp=17, W 1526 V1526/27  

15472 403320 Ek 197 Sp=18, W 1527 V1527/28  

15473 403384 Ek 73 Ej Sp, Ej W 1496 Efter 1506 403584 på påsen, 1521±15 

15474 403585 Ek 124 Ej Sp, ej W 1489 Efter 1499 1514±15 

15475 403719 Ek 61 Sp=15, W 1467 V1467/68  

15476 404206 Ek 147 Ej Sp, ej W 1503 Efter 1513 1523±10 

15477 404598 Ek 50 Sp=19, ej W 1529 V1529/30  

15478 405999 Ek 95 Sp=28, W 1507 V 1507/08 Ref 15154+158 se beskrivn 

15479 405124 Ek 96 Sp=13, ej W 1491 1497±5  

15480 406244 Ek 116(1) Sp=24, ej W 1522 1526±3  

15481 406245 Ek 126 Sp=16, W 1526 V1526/27  

15482 406246 Ek 23 Sp=11, W 1529 V1529/30  

15483 406317 Ek 139(1) Ej Sp, ej W 1495 Efter 1505 1520±15 

15484 406324 Asp 17 W X  Avverkning samtidigt 15485  

15485 406325 Asp 18 W X  Avverkning samtidigt 15484 

15486 406566 Ek 23 Sp=14, W 1529 V1529/30  

15487 406567 Asp 50 W Ej datering   

15488 406568 Ek 35 Sp=17, W 1529 V1529/30  

15489 406571 Ek 18 Sp=16, W 1529 V1529/30  

15490 406649 Ek 21 Sp=8, W 1528 V1528/29  

15491 406650 Saknas 

15492 406976 Gran 35 W Ej datering   

15493 406980 Ek 23 Sp=14, W 1528 V1528/29  

15494 406981 Ek 71 Sp=22, W 1528 V1528/29  

15495 409999 Ek 86 Sp=16, W 1477 V1477/78  
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Kommentarer till ovanstående resultattabell 
Ryggraden i denna provgrupp är: prov 15470+71+72+74+76+80+81+83. Det är möjligt att flera 

andra prover har gemensam källort med denna grupp. Det huvudsakliga skälet att andra prov passar 

sämre ihop är att de är komna från yngre träd. 

Proverna bildar en stabil kronologi och dateras med lokala kronologier. Högst korrelation uppnås 

med en kronologi, vars material är funnen på Rådhuspladsen i Köpenhamn. Rimligen är materialet 

hämtat från ett gemensamt område, möjligen till och med samma bestånd, sannolikt från norra 

Halland eller i gränslandet till Västergötland. 

 

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. 

”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. 

Kolumnen längst till höger ger smalare dateringsmarginaler som är mer vågade men sannolika. Ett 

prov dateras inte med gängse kronologier utan med två prover från ”hus 2” enligt dendrorapport 

2013:45. 
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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


