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Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2012:46 

Hans Linderson och Johannes Edvardsson 
DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV ETT STOCKLAG FRÅN 

ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR I KARLSTAD, VÄRMLAND 
 
Uppdragsgivare: Ebba Knabe, Arkeologgruppen, Drottninggatan 11, 70210 Örebro 
Område: Karlstad, Värmland  Prov nr: 73209-212Antal prov: 4  
Dendrokronologiskt objekt: Stocklag funna i sumpmark, Karlstad, Värmland. 
 
 

Resultat:      
 
 
CATRAS  
Dendro 
nr: 

 

Prov 
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(vinterhalv-
året) 

 

Trädets  
egenålder, 
uppskattning  

73209 IPM5923 Tall 141 Sp 77, nära W 1645 1647±1 160-180 

73210 IPM6052 Tall 273(3) Sp 96, W 1646 V 1646/47 290-320 

73211 SU6033 Tall 74 Sp 46, W 1646 V 1646/47 90-110 

73212 IPM5955 Tall 84(3) Sp 48, W 1646 V 1646/47 100-120 
 

Kommentarer till resultatet 
 
Virket är avverkat vinterhalvåret 1646/47, prov 73209 uppvisar en osäkerhetsmarginal på ± 1 år. 
Materialet är dendrokronologiskt heterogent, vilket tyder på att de fyra timmerstockarna är hämtade från 
olika ståndorter eller helt olika områden. Något oväntat förefaller inte virket vara hämtat i Klarälvens 
dräneringsområde utan snarare i Vänerns östra eller södra dräneringsområde. Prov 73210 uppvisar 
tillväxtstörningar som kan observeras i strandnära miljöer (älvar, bäckar, sjöar etc) med vattenstånds-
höjningar. En sådan inträffade på mitten av 1480-talet och en annan i början av 1610-talet. Dessa uppträder 
vanligtvis i samband med mänsklig aktivitet som vid dämningar, i vissa utsatta lägen kan det även uppträda 
vid naturliga extrema vädersituationer.  
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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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