
LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Dendrokronologisk analys av rustbädden under kyrkan i Nya Lödöse, RAÄ nr 218,
Göteborg

Linderson, Hans; Edvardsson, Johannes

2013

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Linderson, H., & Edvardsson, J. (2013). Dendrokronologisk analys av rustbädden under kyrkan i Nya Lödöse,
RAÄ nr 218, Göteborg. (Dendrorapporter i Lund; Vol. 2013:19). Lund University.

Total number of authors:
2

General rights
Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors
and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the
legal requirements associated with these rights.
 • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study
or research.
 • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
 • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove
access to the work immediately and investigate your claim.

https://portal.research.lu.se/sv/publications/3d5e3887-f92e-4dc9-b5be-782606ce6c9b


 

 

 
 
 
 
 
    
     29 April 2013 

  
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2013:19 

Hans Linderson och Johannes Edvardsson 
DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV RUSTBÄDDEN UNDERKYRKAN I 

NYA LÖDÖSE, RAÄ NR 218, GÖTEBORG  
 
Uppdragsgivare: Mattias Öbrink, Bohusläns museum, Box 403, 451 19 Uddevalla 
Område: Nya Lödöse, Göteborg 218. 
Prov nr: 15127.  
Antal prov: 1 sågskiva  
Dendrokronologiskt objekt: Rustbädd i kyrkan, nya Lödöse 
 
Resultat:     
 
CATRAS  

Dendro 
nr: 

Prov 

PD Nr : 

 

Träd-
slag 

 
Antal 
år; antal 
radier 
om annat 
än 2 

Splint (Sp) 

Bark (B) 

Vank. (W) 

Datering 
av yttersta 
årsring i 
provet  

Beräknat 

fällningsår 
E (Efter)   

V (vinter-
halvåret) 

Trädets  

egenålder 
upp-
skattning  

15127 24751 Ek 132 Sp 18, W 1479 V 1479/80 150-180 

 
 

Kommentarer till resultatet:  

 
Virket från rustbädden, PD 24751, kontext 52323, är avverkad vinterhalvåret 1479/80.  
 
Proveniensen är norra Halland eller något norr därom. Provet visar de särdrag som många prover 
från Köpenhamn uppvisar, därför är det högst troligt att virket är hämtat från ett gemensamt 
område. Detta områdes exakta storlek och plats är ännu exakt utvärderat men samstämmer med 
ovanstående bedömning. Prov PD24751 korrelerar mycket bra med enskilda tidigare insända 
prover. Dendronummer 15108, 15103 och 15079 med den bästa först nämnd. Bedömningen är att 
dessa bör komma från en gemensam ståndort. Den sist nämnda har gemensamt fällningsår med 
föreliggande undersökta prov. 
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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. 
Rapporter och andra skrifter angående de dendrokronologiska resultaten tas tacksamt emot. 
Med hälsning och önskan om fortsatt samarbete. 
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