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Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2018:21 

Anton Hansson & Hans Linderson 

DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV ARKEOLOGISKA FYND FRÅN EN 
PALLISADLIKNANDE KONSTRUKTION VID MÄLARENS STRAND 

SJÖBERGSPLAN, STOCKHOLM  
Uppdragsgivare: Kenneth Svensson, Arkeologikonsult AB, Optimusvägen 14, 19434 Upplands Väsby 
Område: Stockholm  Prov nr: 93438-93463  Antal Sågprov: 26 
Dendrokronologiskt objekt: Palissad-kunstruktion    
 
Kompletterande uppgifter till de vedanatomiska och dendrokronologiska 
resultaten i 18032893exel. 
 
Provenienser, 
Med få undantag dateras proverna bäst med fynd från Sörmland och Uppland mest troligt relativt 
nära Stockholm. Två prov, dendronummer 93444 och 93461 dateras bäst med Ålandsmaterial. Det 
går inte att utesluta att dessa är hämtade från Upplands kustområde men budskapet är att de avviker 
från den övriga provgruppen. En annan notering är att proverna korsdateras sinsemellan ganska 
dåligt indikerade att virket är hämtat från skilda ståndorter. Några provpar utgör undantag och är 
sannolikt hämtade från gemensamma ståndorter. 

A. 93444 & 93461 
B. 93446 & 93459 
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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 
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