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     18 nov. 2012 

 
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2012:57 

Hans Linderson och Johannes Edvardsson 
DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV SKEPPSTIMMER FRÅN STERNÖ, 

KARLSHAMN 
 
Uppdragsgivare: Lars Einarsson, Kalmar länsmuseum, box 104, 391 21 Kalmar 
Område: Samsabådarna, väster om Sternö, Karlshamn  Prov nr: 55679-683 
Antal prov: 7 st prov från 5 stockar Dendrokronologiskt objekt: Skeppstimmer från ett eller flera 
vrak funna öster om Samsabådarna, Sternö, Karlshamn 
 

Resultat:    
 
 
Dendro 
nr: 

 

Prov 

Nr : 

 

 

Träd-
slag 

 
Antal 
år (antal 
radier 
om 
annat än 
2) 

 

Splint (Sp) 

Bark (B) 

Vank. (W) 

 

Daterings-
förslag av 
yttersta års-
ring i provet  

 

Beräknat 

Fällningsår 
E(Efter)  
V(vinterhalv-
året) 

 

Trädets  
egenålder 
uppskattning 
samt proveniens  

55679 S3 Ek 122; 3 -Sp, -W (1534)* (E1544) 170(nwE) 

55680 N1, a-c Ek 119; 4 -Sp, -W Ej daterad - 160 

55681 S2 Ek 70 -Sp, -W (1559)* (E 1569) 130,(nwE) 

55682 S1 Ek 111 -Sp, -W Ej daterad - 170 

55683 S4 Ek 57 -Sp, -W (1693)* (E 1703) 110,(Mälardalen) 
Uppgifter inom parentes är inte helt säkra 

Kommentarer till analysen: 
De fem proverna går inte inbördes att dendrokronologiskt datera. Detta innebär att virket har 
vitt skilda geografiska växtplatser och/eller har skilda dateringar. Allt virke saknar ytvedskaraktärer 
som vankant och splintved så att ”efterdateringar” (terminus post quem) måste anges. Dateringarna 
som anges i tabellen uppnår inte de kriterier som normalt ställs på en säker datering. Det är därför 
viktigt att betrakta dateringsuppgifterna som bästa dateringsförslag och inte säkra dateringar. 
 

Diskussion 
I nedanstående diskussion anges dateringar och provenienser, ta hänsyn till att dessa uppgifter inte 
är helt säkra! Prov, 55683, uppvisar höga korrelationer men eftersom det är ett enskilt prov med 
endast 57 årsringar är inte dateringen helt säker. Korrelationen blir högst med en ekkronologi som 
härrör från Mälardalen. Med hänsyn till virkets kurvatur så bör avverkningsåret ligga före 1750. 
Prov 55679 och 55681 skulle kunna ha likartade fällningsår eftersom det senare förefaller sakna 
minst virke utanför den yttersta årsringen i sågprovet.  Proveniensen (nwE, nordvästra kontinentala 
Europa) är otydlig men ungefär norra Tyskland till norra Frankrike avses här. Man skulle kunna 
spekulerar i händelser som inträffat i farvattnet utanför Sternö på 1570- till 1590-talen eller några 
årtionde senare. 
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  Hans Linderson 
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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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