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Indledning 
I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten SIM 5170, Papirtårnet UFU1, afdækkede 
Museum Silkeborg en arkæologisk lokalitet med mesolitiske aktivitetsspor. Lokaliteten ligger 
ved Remstrup Å, op ad en på det tidspunkt formodentlig afsnøret slyngning, lige i kanten af 
Silkeborg Langsø. Lokaliteten har været delvis vanddrukkent op til udgravningstidspunktet. 
Et af kulturlagene, der blev afdækket ved udgravningen, omfattede trækul og brændt flint, 
tolket som et ildsted. Disse aktivitetsspor er via flinten dateret til tidlig periode 2 Maglemose 
(forventede alder ca. omkring 7400 f.Kr.). Fundene lå i hvidgråt sand og var forseglet af et 
tørvelag oven på formentlig sammenskyllede grene og kviste, som lå ensartet orienteret i en 
nord-sydlig retning (K. Rasmussen, pers. komm.). Fundene strakte sig gennem hele 
sandhorisonten og 1-2 cm op i den nederste tørv. Over dette niveau fandtes ingen genstande. 
Figur 1 viser en profil på lokaliteten med de forskellige lag. Det nederste lag D, også kaldt lag 
2, er det ovennævnte sandlag. Lag C, ovenpå lag D, er det trækulslag, som også indeholdt 
brændt flint. Lag B, ovenpå lag C, er tørvelaget. 
Fra fladen er der udtaget en horisontal blokprøve på 27 x 17 X 11 cm, som har prøvenummer 
X499 (se figur 2). Prøven omfatter lagene D, C/D (overgangen fra C til D), C og B. Prøverne 
blev udtaget mht. analyse af botaniske makrorester såsom uforkullet og forkullet træ. Et 
kursorisk gennemsyn af prøverne viste dog, at prøverne ikke var egnet til makrorestanalyse: 
der blev kun fundet mange frø af siv (Juncus sp.), især i prøven fra lag B og i mindre mængde 
i lag C (Andreasen, 2019).2 
Et formål med analysen af træ og trækul var at indsamle plantemateriale til 14C-datering. Et 
andet formål var desuden at undersøge, om fundene er rester efter menneskelige aktiviteter. 
Til at forstå det, er der analyseret, om træet viser bearbejdningsspor. Derudover er resterne 
af uforkullet træ sammenlignet med trækulsresterne, for at se om det drejer sig om træ af 
den samme takson eller ej. Hvis det uforkullede og forkullede træ er af den samme 
takson/taksa, tyder det ikke nødvendigvis på menneskelige udnyttelse af træet, fordi det 
muligvis kan forklares ved naturlige processer. Hvis trækullet til gengæld repræsenterer et 
eller få af de arter, som er fundet som uforkullet træ, og hvis det også drejer sig om arter, 

 
1 SIM 5170, Papirtårnet UFU, (FHM 4296/2754). Silkeborg sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. 
Sted nr. 160108-64. UTM: 534626.0/6225509.5 zone 32. 
2 Fra den søjle, som vises i figur 1, er der desuden udtaget prøver til pollenanalyse. 
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som er egnet som brændsel, tyder det på, at trækullet kan være brændt ved en menneskelige 
aktivitet, fordi det peger på et bevist udvalg. 
 

 
Figur 1: SIM 5170, Papirtårnet. Søjlen er ca. 0,5 meter lang. 
Lag D = lag 2. Foto: Museum Silkeborg. 
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Figur 2: SIM 5170, Papirtårnet, prøve X499. Foto: Museum Silkeborg. 

 

Metode 
Prøverne blev indledningsvis sat i blød i vand og bagefter sigtet med en 0,5 mm-sigte3. 
Stykker af flint og trækul, som var store nok til vedanalyse, blev udtaget og tørret. Uforkullede 
rester af træ større end ca. 1 cm, frø og knopskaller blev også udtaget af hensyn til 14C-
datering og vegetationsrekonstruktion. 
Til analysen af uforkullet træ er enten alle eller de fleste stykker træ fra hver prøve analyseret 
(kun fra lag C og D er der få, små ubestemte stykker tilbage). Dimensionerne er målt, men 
det er vigtigt at erkende, at længden på stykkerne kan være et resultat af fragmentering pga. 
bl.a. prøveudtagning og prøvebehandling. 
Til trækulsanalysen er der udvalgt ca. 30 trækulstykker pr. prøve. For at kunne foretage en så 
repræsentativ udtagning som muligt, er prøverne gennemset og vurderet, og der er udvalgt 
trækulstykker af forskellig størrelse. 
I forbindelse med analysen blev trækulstykkerne brudt og uforkullede træstykker skåret i 
tværsnit, radialt snit og tangentielt snit, og art blev identificeret under anvendelse af 
stereolup og mikroskop med op til 500 X forstørrelse. Schweingruber (1990) blev anvendt 
som identifikationsnøgle. 
Som led i trækulsanalysen er trækulsstykkerne for hvert analyseret fragment vurderet ud fra 
årringenes krumning og årringsbredde (f.eks. kvist, yngre gren eller stamme). Bedømmelsen 
er subjektiv, særligt når det udført på små stykker trækul. De stykker, der betegnes ’yngre 
stamme’, kan desuden både være fra yngre og mere eller mindre ældre stammer med 
krummede årringe. 

 
3 Prøverne er ikke siget med en 0,25 mm-sigte, fordi det efter kursorisk gennemsyn er besluttet, at en 
analyse af botaniske makrorester ikke ville gennemføres. 
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Resultater 
Tabel 1 viser de forskellige slags rester, som er fundet i prøverne fra de forskellige lag. Alle 
prøver indeholder uforkullede rødder, træ og trækul og knopsskaller. I lag D er der fundet 
flere stykker af brændt og ubrændt flint, og desuden et stykke ukendt materiale, som 
muligvis er tjære (figurer 3-7). Dette stykke viser også aftryk, som ligner tandaftryk. Den 
hypotese, at det drejer sig om tandaftryk, er formuleret af tre forskellige personer på Afdeling 
for Konservering og Naturvidenskab, uden at de havde hørt om denne tolkning fra hinanden. 
Lagene C/D og C indeholdt relativt meget trækul. Tørvelag B indeholdt rester af planter, 
herunder frø af bukkeblad, som tyder på oligotrofe til mesotrofe betingelser, dvs. et 
næringsfattigt til et mindre næringsrigt miljø. Rester af tørvemos (Sphagnum sp.) i lag B og C 
tyder på næringsfattige omstændigheder. 
 
Tabel 1. SIM 5170, X499, Papirtårnet, fund af planterester og arkæologiske materiale per lag. += få, ++= nogle, 
+++/++++ = mange eller relativ mange. 

 

 

Lag D C/D C B

Beskrivelse lag
Sandlag, 

lag 2
Overgang Trækulslag Tørvelag

Planterester
Cyperaceae (halvgræsfamilie), 
uforkullede frø (et art)

17

Menyanthes trifoliata  (bukkeblad), 
uforkullet frø

1

Sphagnum  sp. (tørvemos), stængler + +
Bark + +
Frø, uforkullet +
Knop, forkullet 1 1 1
Knopper og knopskaller, uforkullet 1 + +
Knopskaller, uforkullet + +
Rodmateriale, uforkullet +++ +++ +++ +++
Stængler, uforkullet (inkl. tagrør?) ++
Stængler, sort +
Træ, uforkullet + + + +
Trækul + ++ ++ +

Andre rester
Flint, ubrændt ++ 1
Flint, brændt ++
Sand ++++ + +
Knoglefragmenter, bændt? +
Tjære med tandaftryk? 1
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Figur 3: SIM 5170, Papirtårnet, mulig tjære, side a, oversigt. 

 

Figur 4: SIM 5170, Papirtårnet, mulig tjære, side a, detalje. Hvid oval: mulige tandaftryk. 

 

Figur 5: SIM 5170, Papirtårnet, mulig tjære, side b, oversigt. 
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Figur 6: SIM 5170, Papirtårnet, mulig tjære, side b, detalje. Hvider ovaler: mulige tandaftryk. 
 

 

Figur 7: SIM 5170, Papirtårnet, mulig tjære, side b, detalje. Hvid oval: mulige tandaftryk. 

 
Tabel 2 viser bestemmelser af uforkullet træ per lag. Træet var velbevaret. Bilag 1 viser 
detaljerede oplysninger per stykke træ, såsom trædel (kvist/gren/stamme), størrelse, 
tilstedeværelse af bark, etc. I alt er der bestemt 95 stykker træ. Lag D indeholder små stykker 
af kviste af pil (Salix sp., N=14), mulig pil (N=1) og el (Alnus sp., N=5). Lag C/D indeholder fem 
små fragmenter af træ, fire af dem af fyr (Pinus sp.) og en af nåletræ. Nåletræet 
repræsenterer sandsynligvis også fyr, da ingen af prøverne indeholder andet nåletræ end fyr. 
Lag C indeholder kviste af fyr (N=23, max.), ubestemt løvtræ (N=6) og pil (N=1). Lag B 
indeholder fragmenter af grene, kviste og træ af fyr (N=25), fragmenter af grener og kvister 
af pil (N=13), et enkelt stykke træ eller rod af el og et ubestemt stykke bark. Nogle fragmenter 
af fyr i prøve B lå orienteret ens i nord-syd retning, da de blev fundet. En del af dem er relative 
store sammenlignet med stykkerne i de andre prøver: Nogle af disse stykker fra prøve B har 
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en længde på mellem 8 og 11 cm, mens den max. længde af træstykkerne i de andre prøver 
er 2 cm. Ingen af de uforkullede træfund viser bearbejdningsspor. 
 
Tabel 2. SIM 5170, Papirtårnet, X499, bestemmelser af uforkullet træ. 

Lag 
Alnus sp.,  

el 
Salix sp.,  

pil 
Pinus sp.,  

fyr 
Løvtræ Nåletræ Indet. I alt 

B 1 13 25     1 40 

C    1 23 6     30 

C/D     4   1   5 

D 5 14 + cf. 1         19 + cf. 1 

I alt 6 29 52 6 1 1 95 
 
Tabel 3 viser resultaterne af trækulsanalyse per lag. Alle bestemte stykker fra alle lag er fra 
fyr (Pinus sp.). Lag B indeholder relativt mange ubestemte stykker; det drejer sig om stykker 
af bark. På en del af trækullet i flere prøver fandtes der saltkrystaller / fosfatforbindelser. 
 
Tabel 3. SIM 5170, Papirtårnet, X499, trækulsbestemmelser. 

Bestemmelse/Lag D C/D C B 

Pinus sp., fyr 30 30 29 18 

Indet. - - 1 12 

I alt 30 30 30 30 
 
Tabel 4 viser trækulsbestemmelser med bestemmelser af de fundne trædele per lag. 
Stykkerne i lag D og C/D var primært af ældre grene eller yngre stamme, mens stykkerne i 
lage C og B var primært af grene, og i tilfælde af lag B af yngre grene. 
 
Tabel 4. SIM 5170, Papirtårnet, X499, trækulsbestemmelser med oplysninger om trædele. B=bark, K=kvist, YG= 
yngre gren, ÆG=ældre gren, G=gren, G/YS=gren/yngre stamme, ÆG/YS= ældre gren/yngre stamme, YS=yngre 
stamme, S=stamme, U=ukendt. 

Trædel B K YG ÆG G G/YS ÆG/YS YS S U 
I 

alt 
Lag B                       

Pinus sp., fyr - - 11 1 - - - - - 6 18 

Indet. 12 - - - - - - - - - 12 

Lag C                       

Pinus sp., fyr - 1 4 2 18 4 - - - - 29 

Indet. 1 - - - - - - - - - 1 

Lag C/D                       

Pinus sp., fyr - - 9 4 - - 12 2 2 1 30 

Lag D                       

Pinus sp.  - - - - 2 - 10 6 6 6 30 
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Tabel 5 viser udtagningerne til 14C-datering. 
 
Tabel 5. SIM 5170, Papirtårnet, X499, materiale selekteret til 14C-datering 

Lag 
14C-
prøvenr. 

Materiale Bestemmelse Bemærkninger 

B, tørvelag B-1 Trækul  Pinus sp., fyr 
Yngre gren, 1 årring, ingen 
bark 

B, tørvelag B-2 Uforkullet knop Indet., ubestemt   

C, trækulslag C-1 Forkullet knop Indet., ubestemt   

C, trækulslag C-2 Trækul  Pinus sp., fyr Kvist, 1 årring?, tyk bark 

C/D, overgang C/D-1 Forkullet knop Indet., ubestemt   

C/D, overgang C/D-2 Uforkullet træ Pinus sp., fyr Gren, 1 årring, ingen bark 

D / lag 2, sandlag D-1 Trækul  Pinus sp., fyr Gren, 3 årringe, ingen bark 

D / lag 2, sandlag D-2 Uforkullet knop Indet., ubestemt   

 

Diskussion 
Denne analyse omhandler bestemmelse af uforkullet og forkullet træ og andre planterester 
fra flere prøver fra en blokprøve, udtaget på et arkæologisk fundsted, som daterer til 
Maglemoseperioden. Resultaterne giver oplysninger om vegetationen og peger på 
menneskelig aktivitet. Prøverne stammer fra et enkelt sted i fladen, og det er derfor 
ukendt, i hvilken grad resultaterne er repræsentativ for et større område. 
 
Vegetation 
Fundene af uforkullet træ og trækul viser tilstedeværelsen af fyr, el og pil. Ikke alle taksa er 
fundet i alle lag, men alle taksa er fundet i både det nederste og øverste lag, lag D og B. 
Fyr repræsenter formentlig skovfyr (Pinus sylvestris), som er et pionertræ og vokser bedst i 
lyse områder. Skovfyr findes fortrinsvis på tør, mager bund men også på tørvebund 
(Jørgensen et al., 2005). El er i Danmark repræsenteret af to arter: rødel (Alnus glutinosa) og 
gråel (Alnus incana). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Rødel vokser på 
fugtig bund, ofte uden indblanding af andre træarter, mens gråel vokser på den tørre, magre 
bund. El kan opføre sig som pionerplante. Pil er i Danmark repræsenteret af forskellige arter, 
bl.a. øret pil (Salix aurita), gråpil (Salix cinerea) og seljepil (Salix caprea). Arterne kan 
vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Alle arter er lyskrævende pionerplanter. De fleste 
arter vokser på våd bund, men seljepil vokser på højbund4 (Jørgensen et al., 2005). Sammen 
viser træarterne en tilstedeværelse af tør, mager bund, muligvis af våd bund, og mere eller 
mindre åben vegetation, kendetegnet ved pionertræer. Tilstedeværelsen af el indikerer, at 
lagene kan dateres til ca. 8000 år før nu eller senere (Odgaard, 2015). 
Analyse af sedimenterne i prøverne viser, at lokaliteten oprindelig var et sandet, tørt sted, 
som blev overvokset med tørv. De botaniske makrorester fra lag B viser desuden, at der 

 
4 Øret pil er almindelig på våd og sur bund, og vokser i randen af moser, langs grøfter af næringsrige søer og i klit- 
og hedekær (almindelig i Vestdanmark). Gråpil trives i frodige vådområder og høj vandstand, og vokser fx i 
rørsumpe, ved gamle tørvegrave og ved opgivne enge. Seljepil er en meget lyskrævende pioner, som trives på 
næringsrig, gerne leret muldbund og er almindelig i skovbryn og på rydninger (almindelig på Øerne og i 
Østjylland). 
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voksede mosevegetation på stedet med bl.a. halvgræs, siv, bukkeblad og tørvemos, og at 
miljøet var næringsarmt eller delvis næringsarmt. 
 
Indikationer for menneskelige aktivitet 
Et vigtigt spørgsmål til analysen er, om der er indikationer, som kan bekræfte, at stedet er et 
arkæologisk fundsted. Det er tydeligt, at ingen af de uforkullede trærester viser 
bearbejdningsspor. Selvom menneskelig aktivitet ikke kan udelukkes, giver de uforkullede 
træfund derfor ingen eksplicitte indikationer på, at disse træfund resulterer fra menneskelig 
aktivitet. 
Trækullet giver dog videre oplysninger. Mens de uforkullede træfund indeholder el og pil i 
lag D, fyr i lag C/D, pil og fyr i lag C og el, pil og fyr i lag B, er der i alle lag kun fundet trækul af 
fyr. På den ene side er naturlig skovbrand og især skovbrand af nåletræer i Mesolitikum en 
mulighed. På den anden side forventes dog i dette tilfælde, at træer af alle taksa ville være 
brændt, og ikke kun fyr. Tilstedeværelsen af trækul af kun fyr er derfor en indikation på 
menneskelig aktivitet. Det ville også give mening: Fyr er velegnet brændeved med god 
brændværdi, mens el og pil er mindre velegnet (Høeg, 1974, Mytting, 2011). Alt i alt 
konkluderes der derfor, at trækulsfundene sandsynligvis er et resultat af menneskelige 
aktiviteter. Det stemmer overens med tolkningen af fundene som rester af et ildsted. 
 
Anbefalinger til analyse af det mulige stykke tjære 
Prøven fra lag D, som indeholdt stykker og brændt flint, indehold en et stykke af mulig tjære. 

5 Hvis det ønskes at finde ud om, hvad for et materiale der er tale om, og om der er spor efter 
menneskelige aktivitet, er videre analyse nødvendig6. Hertil anbefales det at anvende 
gaskromatografi-massespektrometri, som er en metode, der kan skelne komponenter af 
organiske materiale. Med denne metode kan det derfor analyseres både om materialet er et 
produkt baseret på tjære eller harpiks og om der muligvis er tilføjet andre komponenter, 
såsom bivoks eller olie. De forskellige komponenter, som alle giver et unikt signal, genkendes 
ved deres molekylære vægt. Gaskromatografi-massespektrometri er en destruktiv metode. 
Der ville være brug for en prøvevolumen af cirka et knappenålshoved til analyse. 
En anden metode ville være Fourier Transform InfraRød spektroskopi (FTIR). Med denne 
metode analyseres absorption af infrarødt lys. Strukturen af de tilstedeværende molekyler i 
materialet bestemmer absorptionen af specifikke frekvenser. Muligheden at skelne mellem 
forskellige molekylære komponenter i et materiale afhænger med denne metode dog af 
antallet af komponenter og størrelsen og kompleksitet af molekylerne. Molekylære signaler 
af flere materiale kan derfor overlappe. Desuden kan det være besværligt at bruge FTIR til at 
differentiere mellem forskellige molekylære komponenter fra arkæologiske fund, fordi de 
kan være nedbrudt (synlig eller usynlig). 
 

 
5 De mulige stykker tjære opbevares i glas for at bevare det under optimale forhold til videre analyser 
kan afklares. 
6 Oplysningerne omkring mulighederne for videre analyse stammer fra Dr. Geeske Langejans, Delft 
Teknologisk Universitet, Nederlandene. Dr. Langejans er specialiseret i materiel kultur og organisk 
restanalyse indenfor arkæologi og er leder af en ERC-projekt ”Ancient Adhesives” vedr. forhistorisk 
limteknologi. 
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Et andet forslag til videre analyse af dette stykke muligt tjære er at lave en mikro-CT-scan til 
at rekonstruere og analysere de mulige tandaftryk i 3D-perspektiv og til at se, hvordan stykket 
se ud indenfor. Det kan give oplysninger om tjærens produktionsmetode (Niekus et al., 
2019). Hvis stykket viser sig at være tjære, og hvis det kan bekræftes at de mulige tandaftryk 
virkelig er tandaftryk, er det desuden en mulighed at lave DNA-analyse fra materiale inde i 
tandaftrykkene. Det kan muligvis give flere oplysninger om den person, fra hvem 
tandaftrykkene stammer, og/eller den mad, som denne person har spist (cf. Jensen et al., 
2019).7 Det anbefales ikke at 14C-datere stykket, da der er nok af botaniske fund, der giver 
(indirekte) oplysninger om stykkets forventede alder. 
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7 Før det var erkendt, at det var et muligt stykke tjære, er stykket rørt med hænderne af to forskellige 
personer. 
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Bilag 1 
 
SIM 5170, Papirtårnet, X499, bestemmelser af uforkullet træ. 
 
Lag D 

Nr. Materiale 
Dimensioner 
(cm) Bestemmelse Marv Bark Antal årringe 

1 Uforkullet kvist 2 x 0,4 Salix sp., pil + + Få 

2 Uforkullet kvist 1,5 x 0,4 Salix sp., pil + - Få 

3 Uforkullet kvist 1,5 x 0,4 Alnus sp., el + - Få 

4 Uforkullet kvist 1,5 x 0,4 Salix sp., pil + - Få 

5 Uforkullet kvist 1 x 0,5 Salix sp., pil + + Få 
6 Uforkullet kvist 1,25 x 0,4  Salix sp., pil + - Få 

7 
Uforkullet kvist 
eller rod 2 x 0,75 Salix sp., pil + - Få 

8 Uforkullet kvist 1 x 0,3  
cf. Salix sp., 
formentlig pil + + Få 

9 Uforkullet kvist 0,75 x 0,5 Alnus sp., el + + Få 

10 Uforkullet kvist 1,5 x 0,5  Salix sp., pil + + Få 

11 Uforkullet kvist 1 x 0,4 Salix sp., pil + - Få 

12 Uforkullet kvist 1 x 0,75 Salix sp., pil + + Få 

13 Uforkullet kvist 1 x 0,4 Salix sp., pil + - Få 

14 Uforkullet kvist 1 x 0,5 Salix sp., pil + - Få 

15 Uforkullet kvist 0,75 x 0,5 Alnus sp., el + - Få 

16 Uforkullet kvist 1 x 0,3  Salix sp., pil + - Få 

17 Uforkullet kvist 1 x 0,3  Salix sp., pil + - Få 

18 Uforkullet kvist 1 x 0,5 Salix sp., pil + - Få 

19 Uforkullet kvist 1 x 0,5 Alnus sp., el + + Få 

20 Uforkullet kvist 1 x 0,5 Alnus sp., el + + Få 
 
Lag C/D 

Nr. Materiale 
Dimensioner 
(cm) Bestemmelse Marv Bark Antal årringe 

1 Uforkullet gren 2 x 0,5 Pinus sp., fyr - - 1 

2 

Uforkullet træ, 
ældre gren/yngre 
stamme 1 x 1 x 0,5 Pinus sp., fyr - - 4 

3 Uforkullet træ 0,5 x 0,3 x 0,3 Nåletræ - - - 

4 Uforkullet træ 1 x 0,3 x 0,3 Pinus sp., fyr - - - 

5 Uforkullet træ 
0,75 x 0,3 x 
0,3 Pinus sp., fyr - - - 
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Lag C. Stykke 24 er delvis forkullet. 

Nr. Materiale 
Dimensioner 
(cm) Bestemmelse Marv Bark Antal årringe 

1 Uforkullet kvist 1,2 x 0,3 x 0,3 Pinus sp., fyr + - Få 

2 Uforkullet kvist 2 x 0,4 x 0,3 Løvtræ + - Få 
3 Uforkullet kvist 1 x 0,5 x 0,3 Salix sp., pil       

4 Uforkullet kvist 
1,75 x 0,3 x 
0,3 Pinus sp., fyr - - 7 

5 Uforkullet kvist 2 x 0,3 x 0,3 Pinus sp., fyr - - 3 

6 Uforkullet kvist 1 x 0,5 x 0,3 Pinus sp., fyr - - 7 

7 Uforkullet kvist 
0,75 x 0,3 x 
0,3 Pinus sp., fyr - - 3 

8 Uforkullet kvist 1 x 0,3 x 0,3 Pinus sp., fyr - - 6 

9 Uforkullet kvist 1,5 x 0,3 x 0,3 Pinus sp., fyr - - 3 

10 Uforkullet kvist 0,5 x 0,5 x 0,3 Pinus sp., fyr - - Få 

11 Uforkullet kvist 
0,75 x 0,5 x 
0,3 Pinus sp., fyr - - Få 

12 Uforkullet kvist 
0,75 x 0,5 x 
0,3 Pinus sp., fyr - - Få 

13 Bark 0,5 x 0,5 x 0,3 Pinus sp., fyr - - Få 

14 Uforkullet kvist 0,3 x 0,3 x 0,3 Pinus sp., fyr - - 6 

15 Uforkullet kvist 0,5 x 0,5 x 0,3 Pinus sp., fyr - - Få 

16 Uforkullet kvist 3 x 0,5 x 0,5  Pinus sp., fyr + - Få 

17 Uforkullet kvist 3 x 0,3 x 0,3  Pinus sp., fyr + - Få 

18 Uforkullet kvist 3 x 0,5 x 0,5  Løvtræ + - Få 

19 Uforkullet kvist 2 x 0,3 x 0,3  Pinus sp., fyr - - Få 

20 Uforkullet kvist 1,5 x 0,3 x 0,3  Pinus sp., fyr - - Få 

21 Uforkullet kvist 2 x 0,3 x 0,3  Løvtræ + - Få 

22 Uforkullet kvist 1 x 0,3 x 0,3  Pinus sp., fyr - - Få 

23 Uforkullet kvist 2 x 0,3 x 0,3  Pinus sp., fyr + - Få 

24 Uforkullet kvist 2 x 0,3 x 0,3  Pinus sp., fyr + - Få 

25 Uforkullet kvist 1 x 0,3 x 0,3  Pinus sp., fyr - - Få 

26 Uforkullet kvist 1 x 0,3 x 0,3  Løvtræ + - Få 

27 Uforkullet kvist 1 x 0,5 x 0,3  Pinus sp., fyr - - Få 

28 Uforkullet kvist 1 x 0,3 x 0,3  Løvtræ + - Få 

29 Uforkullet kvist 1 x 0,3 x 0,3  Løvtræ + - Få 

30 Uforkullet kvist 0,5 x 0,5 x 0,3  Pinus sp., fyr - - Få 
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Lag B 

 
 

Nr. Materiale Dimensioner (cm)Bestemmelse Marv Bark Antal årringe Noter

1 Uforkullet træ, gren 11 x 2 x 1,3 Pinus sp., fyr + - Ca. 3 N-S-orienterede stager

2 Uforkullet træ, gren 2,5 x 1,3 x 0,5 Pinus sp., fyr + -

Ca. 5 
(inderste del 
ikke godt 
bevaret)

N-S-orienterede stager

3 Uforkullet træ 1 x 0,25 x 0,25 Pinus sp., fyr - - - N-S-orienterede stager

4 Uforkullet træ, gren 8 x 1,5 x 0,5 Pinus sp., fyr + - 4 N-S-orienterede stager

5 Uforkullet træ, gren 8 x 1,3 x 0,5 Salix sp., pil + - Ca. 6 N-S-orienterede stager

6
Uforkullet træ, gren, 
med (rester af) to 
sidegrene

10 x 2 x 0,5 Pinus sp., fyr + - Ca. 3 
N-S-orienterede stager

7 Uforkullet træ 2 x 1 x 0, 5 Pinus sp., fyr ? - Ca. 3 N-S-orienterede stager

8 Uforkullet træ, gren 4 x 0,5 x 0,25 Pinus sp., fyr - - 2 N-S-orienterede stager

9 Uforkullet træ 2,5 x 0,2 x 0,2 Pinus sp., fyr - - -

10 Uforkullet træ 2 x 0,2 x 0,2 Pinus sp., fyr - - -

11 Uforkullet træ, gren 7 x 1,5 x 1 Salix sp., pil + - Ca. 7
12 Uforkullet træ, gren 3 x 1 x 0,5 Salix sp., pil + - -

13 Uforkullet træ 3 x 1 x 0,5 Pinus sp., fyr - - -

14 Uforkullet træ 2 x 1 x 0, 5 Pinus sp., fyr - - -

15 Uforkullet bark 1,5 x 0,2 x 0,2 Ubestemt - - -

16
Uforkullede kvist, 
lille del forkullet

2 x 0,5 x 0,5 Pinus sp., fyr + + 4

17 Uforkullede knast 2 x 1 x 1 Pinus sp., fyr + - -

18 Uforkullet træ 1,5 x 0,2 x 0,2 Pinus sp., fyr - - Ca. 2

19 Uforkullet træ 1 x 0,5 x 0,5 Salix sp., pil + - -

20 Uforkullet kvist 2 x 0,5 x 0,5 Salix sp., pil + + -

21 Uforkullet kvist 1 x 0,25 x 0,25 Salix sp., pil + + -

22 Uforkullet kvist 4 x 0,25 x 0,25 Salix sp., pil + + -

23 Uforkullet kvist 2  x 0,25 x 0,25 Salix sp., pil + + -

24 Uforkullet kvist 1 x 0,25 x 0,25 Salix sp., pil + + -

25 Uforkullet træ 2  x 0,25 x 0,25 Pinus sp., fyr - - -

26 Uforkullet træ 1 x 0,25 x 0,25 Salix sp., pil - - -

27 Uforkullet træ 2 x 0,5 x 0,3 Pinus sp., fyr - - -

28 Uforkullet træ 2 x 0,5 x 0,3 Pinus sp., fyr - - -

29 Uforkullet træ 2 x 0,5 x 0,3 Pinus sp., fyr - - -

30 Uforkullet træ 2 x 0,5 x 0,3 Pinus sp., fyr - - -

31 Uforkullet træ 2 x 0,5 x 0,3 Pinus sp., fyr - - -

32 Uforkullet træ 1 x 0,5 x 0,3 Pinus sp., fyr - - -

33 Uforkullet kvist 1 x 0,3 x 0,3 Pinus sp., fyr + - -

34
Uforkullet træ eller 
rød 2 x 0,3 x 0,3 Alnus sp., el + - -

35 Uforkullet kvist 1 x 0,3 x 0,3 Pinus sp., fyr + - -

36 Uforkullet træ 2 x 0,3 x 0,3 Pinus sp., fyr - - -

37 Uforkullet kvist 1 x 0,3 x 0,3 Salix sp., pil + - -

38 Uforkullet kvist 1 x 0,3 x 0,3 Salix sp., pil + + -

39 Uforkullet kvist 1 x 0,3 x 0,3 Pinus sp., fyr + - -

40 Uforkullet kvist 1 x 0,3 x 0,3 Salix sp., pil + + -
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