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Indledning
På baggrund af mistanke om forarbejdningsspor på træemner og systematisk placering af
træstykker, der indikerer human aktivitet, er et større antal træfund fra samme tørvemose
udvalgt til vedkursorisk gennemsyn. Stykkerne er udtaget af Vesthimmerlands Museum og
efterfølgende gennemset på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard
Museum af cand.mag. Jannie Koster Larsen.
Prøvekontekst
Der er i alt vedkursorisk gennemset 14 prøver med vanddrukkent træ. Prøvernes placering i
mosen fremgår på figur 1.
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Figur 1. Oversigt over fladen i mosehullet, med angivelse af de undersøgte træemner.

I forbindelse med det vedkursoriske gennemsyn er trædele i let renset stand blevet
gennemset med henblik på en vurdering af bevaringsgrad, form og potentiale ved videre
analyse: dendrokronologisk dateringsanalyse og vedanalyse (arts- og aldersbestemmelse,
genstandsbestemmelse). Gennemsynets anbefalinger er baseret på arts-estimater (ikke
bestemmelser) og estimater af årringe (ikke optællinger), hvilket betyder, at antallet af
emner egnet til dendrokronologisk datering først afgøres under udførelsen af vedanalysen. I
forbindelse med gennemsynet er stykkerne indledningsvist groft afrenset og undersøgt for
bearbejdningsspor under anvendelse af stereolup. Enkelte stykker er desuden
vedidentificeret ved brug af mikroskop med op til 500 X forstørrelse. Til identificeringerne er
Schweingruber (1990) anvendt som identifikationsnøgle.

Resultater
For det samlede analyserede materiale fra VMÅ 2955 er der tale om et særdeles nedbrudt
og meget omdannet materiale. Flere stykker fremstår deformeret efter tryk og med
ormegange og insektgnav i varierende mængder.
Træets dårlige bevaring har bevirket en nedbrydning af overfladen på flertallet af stykker,
hvorfor bevaring af eventuelle spor efter forarbejdning ikke vil være forventelig at kunne
erkende.
Tp 1.
Prøven består af 7 barkfragmenter med en tykkelse på ca. 1 cm, men ellers i varierende
størrelser (max. 4x3x1cm). Stykkerne fremstår uden forarbejdningsspor og barken er meget
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omdannet. Det har ikke været muligt at identificere stykkerne, da alle cellestrukturer er
opløst.
Tp 2.
Prøven består af 4 barkfragmenter med en tykkelse på ca. 1cm. Stykkerne er meget
nedbrudte og der er ikke bevaret ved på stykkerne. Cellerne er fuldstændig opløste, hvorfor
det ikke er muligt at identificere til art, dog er der tale om et meget tykt stykke bark fra en
ældre stamme.
Der er ikke fundet spor efter forarbejdning.
Stykket er ikke egnet til dendrokronologisk datering eller C14-datering.
Tp 3.
Prøven består af et fragment af Tilia sp., lind med en maksimal tykkelse på 2,5cm.
Stykket er fra en ældre stamme/gren, hvor den oprindelige dimension ikke kan bestemmes,
da stykket er for fragmenteret og trykket flad. Stykket er kraftigt nedbrudt og smuldrer ved
håndtering. Der er ormegange på den ene flade.
Der er ikke fundet spor efter forarbejdning.
Stykket er ikke egnet til dendrokronologisk datering, men er muligvis egnet til C14-datering.
Tp 4.
Prøven udgør en ældre gren af Quercus sp., eg med en estimeret diameter på 7cm og med
to større knaster efter sidegrene. Stykket er delvist nedbrudt og overfladen ikke bevaret, dog
fremstår kernen forholdsvis massiv. Der er fundet spor efter ét muligt snit/hug i den ene ende
(se figur 2). Hugfladen fremstår bemærkelsesværdig ren og velbevaret ulig resten af emnets
overflade. Dette indikerer, at hugsporet er afsat efter der er sket en markant
nedbrydning/opløsning af grenen i mosen. Umiddelbart tolkes sporet som påført under
udgravning med et skarpt værktøj enten i tidlig forhistorisk tid, eller under forestående
udgravning. Grenens eventuelle funktion kan ikke defineres. Det er meget muligt, at der er
tale om et stykke naturtræ uden særlig funktion.
Stykket er med ca. 50-70 årringe og mulig waldkante bevaret. Stykket er ikke egnet til
dendrokronologisk datering, men er egnet til C14-datering.
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Figur 2. Tp 4. med hugspor.

Tp 6.
Prøven består af et kroget træfragment af Tilia sp., lind. Træfragmentet er med knaster efter
bortrådnede sidegrene. Stykket har en maksimal tykkelse på 1,6cm.
Stykket er fra en ældre stamme/gren, hvor den oprindelige dimension ikke kan bestemmes,
da stykket er for fragmenteret og trykket flad. Stykket er kraftigt nedbrudt og smuldrer ved
håndtering.
Der er ikke fundet spor efter forarbejdning.
Stykket er ikke egnet til dendrokronologisk datering eller C14-datering.
Tp 7.
Prøven består af et kroget træfragment af Tilia sp., lind med bevaret bark. Stykket har en
maksimal tykkelse på 1cm, men er fra en ældre stamme/gren, hvor den oprindelige
dimension ikke kan bestemmes, da stykket er for fragmenteret og fladtrykket. Stykket er
desuden kraftigt nedbrudt og smuldrer ved håndtering.
Der er ikke fundet spor efter forarbejdning.
Stykket er ikke egnet til dendrokronologisk datering, men egnet til C14-datering.
Tp 8.
Prøven består af 3 fragmenter af Tilia sp., lind der kan sammensættes. Sammensat har
stykket en maksimal tykkelse på 8mm.
Stykket er fra en ældre stamme/gren, hvor den oprindelige dimension ikke kan bestemmes,
da stykket er for fragmenteret. Stykket er kraftigt nedbrudt og smuldrer ved håndtering. Der
er observeret ormegange på den ene flade.
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Der er ikke fundet spor efter forarbejdning.
Stykket er ikke egnet til dendrokronologisk datering eller C14-datering.
Tp 9.
Prøven består af 4 fragmenter af Quercus sp., eg, der alle kan sammensættes. Sammensat
har stykket en maksimal tykkelse på 70mm. Stykkerne er fra en ældre stamme/gren, hvis
minimumsdiameter estimeres at være ca. 21cm.
Stykket er delvist nedbrudt og overfladen er ikke bevaret. Dog fremstår midten mere massiv.
Der er ikke fundet spor efter forarbejdning.
Stykket er med ca. 70-90 årringe, men grundet nedbrydningsgraden er stykket ikke egnet til
dendrokronologisk datering eller C14-datering.
Tp 12.
Prøven består af et 8,5x2,5x1cm stort barklag. Cellerne er fuldstændig opløste, hvorfor det
ikke er muligt at identificere til art, dog er der tale om et meget tykt stykke bark fra en ældre
stamme.
Der er ikke fundet spor efter forarbejdning.
Stykket er ikke egnet til dendrokronologisk datering eller C14-datering.
Tp 13.
Prøven består af 11 (max. 9,5x4x1cm) barkfragmenter, der ikke kan identificeres til art, men
tilhører en ældre stamme, og en yngre gren med en diameter på ca. 1,5cm af eg.
Der er ikke fundet spor efter forarbejdning.
Den yngre gren er af Quercus sp., eg og med min. 16 årringe og fremstår meget nedbrudt,
dog med bevaret barklag.
Tp 14.
Prøven består af et stort træstykke (max. 12x12x8) fra en ældre stamme/gren af Tilia sp.,
lind. Stykket fremstår nedbrudt i overfladen og der er ej heller synligt bevaret bark, dog kan
erkendes flere end 30 årringe.
Der er ikke fundet spor efter forarbejdning.
Stykket er ikke egnet til dendrokronologisk datering, men egnet til C14-datering.
Tp 15.
Prøven består af et 47 cm langt fragment af en krum pind af Quercus sp., eg, med en diameter
på ca. 2,7cm. Pinden er med bevaret waldkante (første årring under barken).
Pinden er delvist nedbrudt og overfladen er dårligt bevaret, midten derimod fremstår mere
massiv.
Der er ikke fundet spor efter forarbejdning.
Pinden er med 14 årringe og sidste årring er afsluttet med vårved og er egnet til C14-datering.
Tp 16.
Prøven består af et større stykke træ (12x6x6cm), fra en ældre stamme/gren af spredtporet
løvtræ, der er meget omdannet og smuldrer let ved håndtering, samt en lille kvist/gren af pil,
Salix sp., med bevaret bark.
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For det større træstykke er det ikke muligt at bestemme art, da cellerne er for omdannede.
Dog er der tale om spredtporet løvtræ med kraftig skruestribning, hvilket er karakteristisk for
bl.a. lind. Der er ikke fundet spor efter forarbejdning på stykket.
Den lille gren/kvist er af pil, Salix sp., består af 3-4 årringe med bevaret marv og bark. Også
her er der ikke fundet forarbejdningsspor.
Tp 17.
Prøven består af en ældre gren af Quercus sp., eg med en diameter på ca. 9,5cm. Overfladen
er meget nedbrudt og grenen fremstår med revner. Årringene kan kun sporadisk tælles, da
veddet er for nedbrudt, hvorfor det ikke er muligt at angivet grenens alder.
Der er ikke fundet spor efter forarbejdning.
Stykket er ikke egnet til dendrokronologisk datering eller C14-datering.

Øvrige prøver
P5.
Fragment af uforkullet hasselnøddeskal, Corylus avellana.
P22.
Pose med flere små uforkullede knogle eller tak fragmenter. Stykkerne er undersøgt af
zooarkæolog ph.d. Jacob Kveiborg og kan ikke nærmere identificeres. Det er kun overfladen
på emnerne der er bevaret.
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Træarter fundet i prøverne
Der er fundet træ fra 4 arter fra løvtræer og buske. I det følgende beskrives de træarter, som
er repræsenteret i prøverne. Beskrivelsen tager sit udgangspunkt i O. A. Høegs etnobotaniske
hovedværk: Planter og tradisjon. Floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925-1973 fra
1974, Kjeld Hansen: Dansk Feltflora fra 2002 og Peter Friis Møller: Naturen i Danmark fra
2017.
Corylus avellana, hassel
Lyskrævende busk, som dog også vokser i blanding med andre træarter og senere som
underetage under de mindst skyggegivende af disse. Klarer sig ikke på mager bund. Sår sig
let og formerer sig gerne med stubskud. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har
en alsidig anvendelse i husholdningen og landbruget. Nødderne er vigtige i husholdningen.
Løv og kviste anvendes til foder.
Quercus sp., eg
Sommer-eg, Quercus robur og Vinter-eg, Quercus petraea, kan vedanatomisk ikke skelnes
fra hinanden. Lyskrævende træer. Egen vokser på næsten alle jordbundstyper og de
mindste krav til jordbunden stiller vinter-egen. De klarer sig nogenlunde i konkurrencen
med andre lyskrævende træarter. Sår sig let. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og
har en alsidig anvendelse i husholdningen og landbruget. Den unge bark er eftertragtet til
garvning og oldenproduktionen er vigtig for svineavlen. Løv og kviste kan anvendes til
foder.
Salix sp., pil
Kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Lystræer. Femhannet pil, Salix pentandra og
øret pil, Salix aurita med flere arter, vokser som buske og småtræer på fugtig mark. Selje-pil,
Salix caprea, vokser på åben mark, klarer sig i konkurrencen fra andre træarter, som stor busk
eller mindre træ. Sår sig let. Stubskud. Væksten er hurtig. Pionertræ. Veddet er let til hårdt.
Anvendes alsidigt i husholdningen, i folkemedicinen og i landbruget til alt fra smågenstande
til bygningstømmer. Løv og kviste anvendes til foder.
Tilia cordata, lind
Skyggetålende og skyggegivende træ. Vokser bedst på vandholdig, stærkt leret jordbund. Sår
sig vanskeligt, men genvækst finder gerne sted fra stubbe og væltede stammer med nogen
rodforbindelse. Væksten kan være hurtig. Veddet er let og anvendes til træskærerarbejder
o. l. i husholdningen. Rester af små stammer findes ofte, antagelig stammer, der er afbarkede
med henblik på bastproduktion. Løv og kviste anvendes til foder.
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