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1. INLEDNING 

När jag på våren 1987 började fundera på uppsatsämne till höstens 
C-kurs fick jag till förslag av Roger Engelmark och Lars Liedgren 
att göra vedanalyser på träkol från utgrävningarna av de till 
järnåldern daterade husgrunderna i Trogsta. Ett arbete som Lars 
själv hade tänkt göra men som inte hunnits med. För att få ett 
större omfång på materialet och chans till jämförelser utökades 
analyserna till att gälla även träkol från Forsa, Högom och Gene. 
Vedanalys har använts ganska sparsamt i Sverige. Oftast har det 
varit frågan om att vedartsbestämma träföremål, typ tunnor och 
redskapsskaft. Vanligt är att man utifrån resultaten har försökt 
rekonstruera den ekologiska närmiljön genom både kvantitativa 
och kvalitativa beräkningar av arternas förekomst. Så har skett 

it.ex. Gårdlösa (Bartholin,Berglund~Malmer 1981l Man har också 
lyckats påvisa import genom att finna främmande träslag i mater-
ialet (Bartholin 1974). Vedanalyser omfattar förutom rena artbest~ 
ämningar även fällnings- och bearbetningsteknik, fällningstid-
punkt, lagringstid, organisk och mekanisk nedbrytning mm. Att 
veta vilken art av trä det är man skickar in till C-14 datering 
är av stor vikt då t.ex. eken som har stor hållbarhet kan ha 
lagrats före användningen. Vedanalysen är förstås också nära 
sammarkoppladmed dendrokronologin. På kontinenten och Brittiska 
öarna har metoden anvä~ts i mycket större utsträckning. Antalet 
potentiella arter är där mycket större än här i norr och svårig-
heten att få fram exakta artbestämningar är många gånger stor. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva vedanalysen som naturvet-
enskaplig metod och ge en bedömning av dess användbarhet som komp-
lement vid arkeologiska undersökningar. Vidare presenteras resul-
taten av vedanalyser gjorda på träkol från Trogsta, Forsa, Högom 
och Gene och några frågeställningar i samband med dem besvaras. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

1966 gjordes vedartsbestämningar i samband med utgrävningarna, 
i Halleby. Av de tretton stolphål som undersöktes innehöll åtta 
tall och tre ek. Ett stolphål innehöll bjHrk men det är osäkert 
om det kolet hHrde till stolpen. Ek och tall har använts i samma 
hus. En "stock" visade sig ha kol från både ek och tall. Det tol-
kades som att den har blivit utbytt vid en ombyggnation. 34 ·fy.nd 

har vedbestämts och endast ek, tall och björk har framkommit. 
Att ingen gran hittats kan bero på en lokal oregelbundenhet i 
gtanens utbredning som har gjort att den har varit sällsynt eller 
saknats helt i området. C-14 dateringarna sträcker sig från 200-
talet till 600-talet (Baudou 1973). 

Borgen i Fyrkat på Jylland h.3r daterats till vikingatid och 
husen är alla av typ långhus. I stolphål från fem av husen 
fanns trä från ek och hassel. I väggmaterialet fanns ek, hassel, 
al, bok, ask, lönn och tall. Förvånande är att alm som var det 
näst vanligaste byggnadsmaterialet i Trelleborg helt saknas på 
Fyrkat. Det kan bero på att tillgången på ek var så god. att man 
inte behövde ta till så;.mycket annat. '(:Wagner 1977). 

Går vi ännu längre söderut och tillbaka i tiden till 0-200 e.kr. 
hittar vi en boplats i BentumerSiel i nordvästra Tyskland. Vedarts-
bestämningar gjorda på material därifrån har till 60 % gett al. 
17 % kommer från ek, 11 % från olika salixarter (sälg, vide, pil, 
m.rn.) och 8 % från ask. Ytterligare ett tiotal arter förekommer 
sparsamt i resultaten. Tittar man på stolphålen så är 90% ek och 
resten al, ask och alm. Av flätverket var nästan 80 % al och 20 % 
olika Salixarter (Behre 1977i 

Det har varit svårt att få tag på litteratur där frågeställni-
ngarna har varit liknande mina och där resultaten från vedartsbes-
tämningarna har redovisats i samband med huskonstruktioner. I de 
allra flesta fall har resultaten använts till att försöka få fram 
en bild av växtlighet, klimat och närmiljö runt boplatsen. Behre 
påstår dock att i Europa har man till byggnadskon~tr4ktioner som 
varit ämnade att användas mer än en säsong nästan uteslutande valt 
ek (Behre 1969t 
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3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

Den ursprungliga frågeställningen var att ta reda på vilka 
träslag som användes till husen som byggdes längs norrlandskusten 
under järnåldern. Frågeställningarna fick dock anpassas till. det 
tillgängliga materialet och blev därmed n~got snävare. När man 
arbetar med ett material så dyker det ständigt upp nya frågeställ-
ningar och jag har valt ut ytterligare tre att försöka besvara. 
1. Vilka träslag kan man påvisa har använts vid husbyggande i 

' ' 
Trogsta, Forsa, Högom och Gene? 

2. Kan man se en så markant skillnad i användningen av träslag i 
olika konstruktioner att man kan använda vedanatomi för att tolka 
konstruktioner och anläggningar~? 
3. Hur homogent är materialet i ett stolphål? 
4. Kan man. se om husbyggarna har valt ut särskilt tätvuxet;(lång-
samvuxet) trä till stolparna? 

4. METODBESKRIVNING 

4:1 TRÄETS UPPBYGNAD OCH FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR VEDANALYS 

St.amen på ett träd eller en buske består av: 
Xylemet, den del vi i vanliga fall kallar fä~ ved. Det är uppbyggt 
av döda_ celler och här sker vattentransporten uppåt i stammen. 
Kambiet, det tunna skiktet av levande c~~ler som omger veden och 
där de nya cellerna som bygger upp stammen bildas. 
Floemet består också av levande celler och sköter näringstransport 
nedåt till rotsystem och stam. 
Barken eller nävret längst ut är dött och skyddar de levande cell-
erna för···uttorkning och mek.anisk skada. 
Se figu~ 1, nästa sida. 

Det,.är slltså endast det tunna skikt som kambiet och floemet ut-
gör som är levande. Resten är dött och "åldrat" redan vid avverk-
ningen. Något som är viktigt att tänka på vid C-14 dateringar. ·, 
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Kambium Floem 

Xylem eller Näver 

Figurs 1 Trådstammens UPP.byggnad. 

Xylemet, eller veden, innehåller förutom stödjevävnad även spec-
iella celler ombildade till kärl och trakeider. Det är dessa 
cellers ental, utseende och spridningsmönster som bildar det art-
karakteristiska "fingeravtryck" som ligger till grund för vedana-
lysen • 

· figur: 2 En årsring av tall i förstoring. Vårvecten med sina 
~. . 

stora celler bildar den ljusa delen medan somm~r- och höst.veden 
blii mörk. De svarta stre6ken är märgstrålar och de stora ring-
arna är hartskanaler. 

i:1r1 

,, ·t. ~r: r: 
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4:2 TRÄKOL 

När trä brinner under syrefattiga förhållanden blir inte proc-
essen fullständig utan kvar blir träkol. Under processen krymper 
veden upp till 20-25 % (Western 1963) men trots det behålls stru-
kturen och "fingeravtrycket", visserligen med ett nytt utseende 
men med samma karaktär.er. Träkolet är genom sin kemiska samman---
sättning motståndskraftigt mot organisk nedbrytning och bevaras 
bättre än obränt trä. Det gör att träkol hör till de vanligaste 
fynden vid utgrävningar av fornlämningar. 

4:3 REFERENSMATERIALET 

För att kunna utföra vedartsanalyser krävs ett tillförlitligt 
referensmaterial. Visst finns identifieringsnycklar med bra bild-
material it.ex. Microscopic Wood Anatomy (Schweingruber 1978) 

och Holzanatomie der Europäishen laubhölzer und Sträucher (Greguss 
1959) men de visar oftast genomlysta snittpreparat på färskt trä 
och ska man undersöka träkol är en referenssamling med kända kol-
prover en nödvändighet. Det första arbetet blev att sätta upp en 
sådan. Tanken var att samlingen skulle kunna användas även till 
senare arbeten och därför togs arter med som man svårligen kan 
tänka sig ha använts till husbygge. Förutom stamved togs på de 
vanligaste träden även grenved och på några rotved då strukturen 
i dessa delar kan skilja sig något från stammens. 

Provbitarnas storlek var ca: 1 X 1 X 3 cm. med längsta måttet 
i fibrernas riktning. Dessa torkades i värmeskåp under en natt i 
60 °C. De placerades sedan i varsin degel som fylldes med finkor-
nig sand. För att ytterligare skapa en syrefattig miljö pressades 
sanden lätt ihop och täcktes med ett degellock. Vid bränningen 
använde jag en ugn av modell Heraeus electronic MR 170 E. De 
första försöken gjordes vid 400°C i två timmar men det visade sig 
att resultatet blev lika bra med samma temperatur men med endast 
halva tiden. Eventuellt kan tiden kortas ytterligare något. 

På grund av stillsamma protester från andra institutionsmedlem-
mar flyttades ugnen in i ett dragskåp som tog hand om den krafti-
gaste rökutvecklingen. Viktigt är att deglarna får svalna innan 
man plockar upp proverna ur sanden Vid fHr hastig avkylning spri-
cker de sönder. Fortsätter på sid 8. 



- 7 -

ARTLISTA FÖR R.EFE'REN!:>SAMLINGEN 

SVENSKA 

Alm: stam 

Ask: stam 
Asp: Stam och gren 

Ek: stam och·gren 

En: stam 

Glasbjörk: stam, gren och rot 

Gran: stam gre!'l och rot 

Gråal: stam och gren 

Rassel: stam 

Hägg: stam och gren 

Klibbal: stam och gren 

Lind: stam 

Lärk: stam 

Lönn: stam och gren 

Oxel: stam. 

Pil: stam och gren 

Rön~: stam och gren 

Sälg: stam och gren 

Tall: stam, gr_en, rot och bark 

Vårtbjörk: stam, 1_sren och rot 

Körsbär: stam 

Äppelträd: stam 

LATIN 

Ulmus glabra 

Fraxinus excelsior 
Populus tremula 

Quercus robur 

Juniper·us com11lU.O.i.s 

Betula pubesoens 

Picea abies 

Alnus incana 

Corylus avellana 

Prunus padus 

Alnus glutinosa 

Tilia cordata 

Larix decidua 

Acer platanoides 

Sorbus intermedia-

Salix fra.gilis 

Sorbus aucuparia 

Sali:x caprea 

Pinus sylvestris 

Betula pendula 

Prunus avium 

Malus domestica 
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fortsättning från sidan 6. 
De 41 proverna jag har samlat in ligger i uppmärkta plastlådor 

tillsammans med prover på färskt trä. En sista åtgärd innan de 
kan användas är att man skapar färska brottytor enligt metoden 
beskriven i nästa kapitel~. 

4:4 ANALYSTEKNIKEN 

När man analyserar ved/träkol studerar .man tre snitt. Tvärsnitt, 
radialsnitt och tangentialsnitt. 

Tvärsnitt 

Tangentia.lsnitt 

Figur: 3 De tre snitt som studeras vid vedanalys. 

Tvärsnittet är det mest användbara och det som jag i huvudsak 
har tittat på. Ett sätt att åstadkomma dessa snitt är att skära 
med en mikrotom. En apparat som under goda förhållanden kan snitta 
skivor på ner mot tio mikrometer av trä. Dessa tunna skivor kan 
sedan studeras på objektglas i ett vanligt mikroskop. Det går 
dock inte utan vidare att skära träkol. :~n måste först behandla 
kolet med t.ex. polyetylenglykol. Det är en ganska omständlig pr-
ocedur så jag föredrog att titta på brottytor. En fin brottyta 
får man genom att på en inte alltför grov kolbit göra ett grunt 
enitt med ett rakblad tväre över· fibrerna. Kolbiten placeras övet 
en vaee kant (bordskant) med snittet uppAt, man·tryeker sedan med 
tummarna på varsin sida om snittet nedåt och utåt. Om inte biten 
är i alltför dåligt skick kommer det att uppstå ett plant, fint 
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brott. För att åstadkomma radial- och tangentialsnitt var det 
enklas~ att skära med rakbladet tills biten sprack längs det 
önskade snittet. Ett tredje sätt att studera kolet beskrivs av 
Paulsen där man krossar kolet och sedan undersöker det i stark 
förstoring (Paulsen 1977l Då man med metoden med brottytor inte 
får fram tunna preparat som kan genomlysas måste man använda en 
lupp med belysning oJanifrån. ·Jag använde ett Wild Heerbrugg, 
Wild MSA och hade för det mesta 25 gångers förstoring som gav 
lagom. med detalj och översikt. För att skilja barrträd från löv-
träd och ringporiga träd (t.ex. ek och alm) från diffusporiga 
(t.ex. björk, asp och sälg) räcker det med ett förstoringsglas 
så det kan göras redan ute i fält. 

4:4 INSAMLING 

Vid insamling av kol för vedanalys är det viktigt att ta med 
både stora och små bitar då dessa kan härröra från olika trä-
slag. De bör märkas väl och förvaras skyddat då de är känsliga 
för mekanisk skada. Om en bit går sönder i ,två betyder det inte 
bara dubbelt så många analyser utan också att felbedömningsrisken 
ökar. Om man inte med säkerhet vet att kolbitarna kommer från ett 
och samma stycke trä bör de ej förvaras tillsammans. 
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4:5 FELKÄLLOR 

Redan vid uppsättandet av referenssamlingen kan uppstå fel om 
man inte är noggrann och har en bra artbeskrivning över träd. För 
den skull bör insamlandet ske under lövperioden då man har största 
chansen att med säkerhet urskilja de olika arterna. Noggrannhet 
krävs också efter klyvningen och förkolningen av provbitarna då 
de är mycket lätta att förväxla. Men största faran för fel före-
ligger förstås vid jämförelserna. Vissa arters ttfingeravtryck" 
liknar varandra i så hög grad att även den profea,ionelle vedana-
tomen får stora problem. Så är det t.ex med våra vide och pil-
arter (salixarterna). Närmast omöjligt att särskilja är också 
gran och lärk samt vårtbjörk och glasbjörk. Lärken försvann dock 
efter sista istiden och har inte återinplanterats förrän på 1800-
talet. Problemet att skilja närbesläktade arter åt får olika be-
tydelse efter vilka frågestMllningar man har. Det kan ju också 
hända att den bit man har tagit för referens, eller det prov 
som ska analyseras har någon slags abnormitetsväxt som försvårar 
eller omöjliggör jämförelsen. Risken att göra en felbedömning 
ökar därför omvänt proportionellt med provbitarnas storlek. 
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5. MATERIALBESKRIVNING 

5:1 ÖVERSIKT ÖVER UNDERSÖKNINGSOMRADENA 

Trogsta RAÄ 71 ligger i Fbrsa socken i Hälsir;igland. Till forn-
lämningen hör husgrunder, gravar och odlingsrösen. Dateringar 
finns från äldre ro~ersk järnåider till folkvandringstid. Utgräv-
ningarna ingår i forskningsprogrammet för arkeologiska instituti-
onen, Umeå universitet och har skett under ledning av Lars Lied-
gren 1976-1983. 
Hg.A är ett terrasshus rn~d måtten 35: X 6 m. Det är daterat'till 
yngre romersk järnålder. Hg.H och Hg.C är också terrasshus 
(Liedgren 1981 ), 

Forsa RAÄ 98 i forsa socken är en boplats med huslämningar 
och gravhögar endast ca: 2,5 km. från Trogs~a. Här påbörj~des 
utgrävningarna sommaren 1987. Husgrunderna 1 ~ch 3 är båda terr-
asshus. 

Högern RAÄ 1 i Selånger socken i MedeJpad har grävts i omgå,ngar 
på SO-, 60- och BO-talet. Här finns en bopl~ts och gravhögar dat-
erade till folkvandringstid. 
Hg.3 undersöktes 1960 av Rolf Petre'(Ramqvist 1983). 

• Gene RAÄ 22, Själevad socken.~ Ångermanland har gravar och bo-
plats. Undersökningar har gjorts dels 1962 av Evert Baudou dels 
ingående i forskringsprogrammet för arkeologiska institutionen, 
Umeå universitet 1977-1981 av Per Ramqvist och 1982- av Anna-Karin 
Lindqvist. 
Hus ·10, ett långhus med måtten 17 X 6,5 m. dateras till folkvand-
ringstid men i huset finns också en äldre härd samt en medeltida 
husgrund. 
Hus 6, en smedja med yttermåtten 20 X 13 m. Den har daterats till 
yngre ranersk järnålder (Ranqvist 1983}. 
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I·.: 

•, Il 

'·•·· \ 

HÖGOM 

FORSA 

Figur: 4 Karta visande undersökningsområdena. 
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5:2 URVALET OCH KOLPROVERNAS MÄNGD OCH KONDITION 

Mängden och konditionen hos det kol man får från en anläggning 
kan variera mellan vida gränser. Blånd de:påsar jag fick -att ana-
lysera fanns de som tiara innehöll något tiondels gram medan fyra 
påsar från samra · ~. stolphål vägde 1 , 3 kilo. Lika mycket 
skiljde kvaliten då vissa påsar innehöll en ren, torr och fin bit 
medan andra var fulla med kolbitar i alla storlekar blandat med 
sot och sand. Många bitar var mjuka och rasade sönder när men 
försökte bryta dem. På vissa kolbitar kunde man se att den del av 
årsringen som tillväxt under våren var borta eller förstörd. Det 
är nämligen den delen ~v veden som angrips först av röta. Proverna 
från Trogsta var i allmänhet i bättre kondition än de från Forsa, 
Högom och Gene. Om det beror på bättre bevaring, förvaring eller 
på annat urval låter jag vara osagt. Proverna från Trogsta och 
Forsa låg oftast ettoch ett, ibland flera, i samma påse. De har 
valts ut av Lars Liedgren för att representera de olika anlägg-
ningarna. Proverna från Högom och Gene kom i stora påsar oftast 
med väldigt många kolbitar i varje. Här fick jag själv göra ur-
valet och gjorde då på enklaste sätt - jag tog ut fem bitar ur 
varje påse. Ett störr,e antal hade naturligtvis varit bättre men 
dubbla antalet hade gett dubbelt med jobb. Det har någon gång 
varit tveksamt om kolet har varit representativt för den anl_,gg-
ning som uppgetts. Jag tänker då förslt och främst på.~e prov· som 

·I" '·. 

har gett resultat av flera träsiag. När det gäller konstr~ktioner 
. . 

till hus är det säkert rätt att plocka ut de största bitarn~ men 
! 

ska man ha ett representativt material från t.ex. en härd är det 
viktigt att både stora och små ·bitar tas med. 
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6. RESULTAT 

Resultaten redovisas här först i tabellerj sen i diagram och 
text och slutligen några av husgrunderna även med planritningar. 
I tabellerna har varje undersökt kolbit fått en rad. De har redo-
visats på följande sätt: 
Tall= Kolet uppvisar klart tallens karaktärer. 
(Tall)= Karaktärerna svaga, viss tveksamh-et. 
Barrträd: Mycket osäkert. Gran, tall eller ev. en. 
(Gran)= Kolet liknar mest gran. 
Gran= Tydliga karaktärer för gran. 
Även lövträden har satts inom parentes för att markera min osä-
kerhet. De prover som har redovisats som (Asp) kan eventuellt 
ochså vara från någon Salixart. I de fall anlägningsnummer har 
funnits har de uppgetts i vänstra kolumnen annars har material-
provsnummer ,Mp. eller koordinater uppgetts längst till höger. 
Alla vikter anges i gram men är inte helt jämförbara då vissa 
prover var fuktiga. Diagrammen visar den procentuella fördel-
ningen av träslagen funna i respektive konstruktionstyp. Att så 
mycket som 20 % av proverna från stolphålen inte är tall ska 
inte tolkas som att var femte stolpe är av något annat träslag. 

Den höga siffran kommer bland annat av att flera bitar har under-
sökts från de stolphål som har visats sig blandade. På planritning-
arna har pilar ritats in till några av de punkter varifrån prover 
har analyserats •. 
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A.nr. Konstruktion Vikt T~äslag Övrigt 

5 Stolphål 3,4 Tall 

-
5 Stolphål 0,6 Tall 

---- ____ .. _____ --· -·· ... ·-···- -
5 Stolphål 1,0 (Tall) 

12 Stolphål 0,4 (Gran). 
-

1 Stolphål 1,7 Tall C-14 prov taget ur A.1 

1 Stolphål 0,2 Tall 

1 Stolphål 0,3 Bark el. 
näver 

13 Stolphål 0,3 Tall 
·-· .J 

13 Stolphål 0,2 Tall 
,., ____ 

- ·----·---·--
45 Våggstolpe 4,2 Tall 

innervä,g-,g-

2 Planka 0,7 .• 
.Tall 

yttervägg .... ·- ·• .... -.... 
•. 

2 Planka· 1 , 5 Tall 
ytterväR'R' 

··- --···--·--. 

- ____ .._ . ., 
·---•-•· ·--

Tabell: 1. RAÄ 71 Forsa sn. Trogsta Hg. C 
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. 

A.nr.· Konstruktion Vikt Träslag· Övrigt 

-

65 Stolphål 1,7 Tall 
~-

51 Stolphål 2,9 Tall 
······-·- -·- ----------- ............. _._ •· ---~----

64 Stolphål 14, 1 Tall 

82 Stolphål ·,•1- 5,6 Tall 
' - . ___ ,. ______ ·-··--·--·-

63 Stolphål 2,2 Tall 
.. - ---··-·--·- ... 

57 Stolphål 6,5 (Tall) 
·--·- ... ._._ 

52 Stolphål 2,3 Tall 
,-

-·- ... 

89 Stolphål 1,3 Tall 
.. ----··-- --·-· ----· 

85 Stolphål 1 , 1 Tall 
-----..... - ... ·-·-··-·-----......:.=" ·------- .. ----------.. 

103 Stolphål 4,4 Tall 
- ' ·--- 1--

95 Sto).phål 4,0 Tall-

-··-··· - .... ···------
73 Syllstock 9,1 (Tall) 

74 Väggstolpe 9,6 (Tall) 
··-· ____ .. , ..... ··-· 

Våggstolpe 2,4 (Tall) K 70. 305,802 __ .... , .... ....... ,.. ....... -··•- ., . .. . ·- .. ·-·-----.... ----.. - .. . -· --72:2 Våggstolpe 1 , 1 .. (Tall) -- ----· -·· ----------· . 
93 Ingångs stolpe 1,7 Tall -----·-- ·--------•· 
94 Ingå.ngsstolpe 2,0 Tall 

Tabell:2. RAÄ 71 Forsa sn. Trogsta-Hg.A 
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- . 

A.nr. Konstruktion Vikt Träslag 
···-·-· .. 

171 Stolphål 2,7 Tall 

171 Stolphål 2,4 Tall 
...... ·--~ ' 1-:•-··-- ............ _ 

172 Stolphål 6,7 (Tall) 

191 Stock (Tall) ----·-·· -·--•·••-... 

174 Syllstock 1, 7 Barrträd 

173 Syllstock 5,0 (Gran) 
-- -·---

188 Planka 1,2 Tall 
innervägg -

184 Planka 1,5 Tall 
innervägg --

186 Planka 2, 1 Tall 
yttervägg 

,_..,1...,..,.~. ~·-·--- .. 
175 Våggstolpe 2,8 (Gran) 

innervägg 
' I 

175 Flätverks stolpe 8,2 (Tall) 
innervägg ___ .. __ ,, 

··-···-······•---
175 Flätverkskvist 0,3 Lövträd 

' . ·--~ .. . ... ,__._ 

175 Flätverkskvist 0,3 (Asp)· 
.~ -~----·~--~ .. ··- .,,., ___ 

175 Flätverkskvist 0,5 (Asp) 
-·· . ·-----.. . ·----~--..•. --~ 

175 Flätverkskvist 0,4 (Asp) 
) .. --

Tabell: 3.RA.Ä 71 Forsa sn. Trogsta Hg. R 
Fortsätter på nästa sida. 

övrigt 

J 

Låg utanför huset. . 

,-

' 

Tagen på våren 
5:e året 

Ta.gen på våren 
Q!A A- ... + 

Tagen på våren 
5:e året -:--·----· 
Tagen p.§. vår.en 
10:e året 
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175 Flätverkskvist 0,9 (Asp} .Tagen på våren 
6:e året 

175 Flätverkskvist 0,4 {Asp) Tagen. pä våren 
7 :e året 

187 Flätverks.stolpe 0,3 (Gran} 

195 Flätverks stolpe 0,9 (Gran) 

195 Fl.ätverkekvist 1,0 (Björk) . Tagen på våren 
7,.:e året -

195 Flä.tverkskvist 0,2 (Björk) .Tagen på våren 
15:e året 

190 Flätverksstolpe o,6 {Gran} 
yttervägg 

189 Flätverkssto1pe 0,5 (En) 
innervägg ,-

174 Flätverks stolpe 1,0 Barrträd 
yttervägg 

196 Flätverksstolpe 2,6 (Tall) 
yttervägg 

175 Flätverksstolpe 3,8 :Barrträd 
innervägg 

175 Flätverkskvist 0,2 (Bjö:t-k) 
__ ..,_ ,,. ___ 

175 Flä.tverkskvist 0,2 (Björk) Tagen· på vintern 
5:e året 

175 Flätverkskvist 0,2 (Hassel) Tagen på våren· 
·6:e året ---·-

175 Flätverkskvist o,a .,Björk) Tagen på våren 
6:e året -·--•·-

174 Flätverkskvist 0,2 Lövträd 'l1agen på våren 
.d.:e äret 

Tabell: 3. Fortsättning från föregående sida. 
Fortsätter på nästa sida •. 
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174 Flätverkskvist 0,3 (Björk) T.agen_ på våren 

174 Flätverkskvist 1,0 · (J3jörk) Tagen på våren 
6:e året 

174 Flätverkskvist . 3,0 (13jörk) _Tage;n på· våren 
7:e året 

--~ -·----.-------··•--------- _ .. ______ ---· ._ __ 
174 Flätverkskvist 0,4 (Björk) T~~enpå våren 

.. 7:e året 

174 Flätverksk:vist 0,7 (Björk) Tage17-på våren 
,3:e året -
.Tagen på våren 

174 Flätverkskvisi; 1,0 (Björk) 6:e·året 

174 Flätverkskvist 0,2 (Björk) Jagen på våren 
3:e året 

-
174 Flätverkskvist 0,7 (Björk) .Ta.gen på våren 

6:e året r---
Våggma terial 2,0 Bj :ir):c Näver från N.ö. 

långväggen 
! 

·-----·-·· -------·----·----------· 
: 

' . 
-----·--·---

.. 

- ... ---·-·· .. .... -
' 

-----------· __ ...... . .. -

Tabell: 3. Fortsättning från föregående sida. 
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.. 
A,nr. Konstruktion Vikt Träslag Övrigt 

9 Stolphål 2,1 Tall 

---·---· 
9 Stolphål 0,7 Tall 

.... --- ·---·---- .. __ ,. ... _ ....... .... _ ,,._,. __ .. 

9 Stolphål 0,5 Tall 

. ··- -
9 Stolphål 0,3 Tall 

' ·t ,' 
' ' ....... _ ..... ..... _________ . 

9 Stolphål 0, 1 Tall 

9 Stolphål 2,3 Tall 

--
9 Stolphål o,6 Barrträd 

~--- ·-· 
9 Gtolphål 0, 1 ' Barrträd 

: •---h•·•-• -·· ·----··-~·----· -
9 Stolphål 0, 1 Tall 

--···· ·---.. ··--.. -·-- ---··-··-- ---···-···----· .. 
9 Stolphål 0, 1 Tall 

---·· 
10 Stolphål 7,0 Tall 

·---- ~--••·-·· -·····••-•··-
10 Stolphål 2,2 Tall 

/ 

10 Stolphål 2,3 Tall 
... - ___ ..,., ____ .... 

. --
10 Stolphål 1,6 Tall 

.. -· ····------- --... --..... ._ ..... _ --- ·•- ·----· 
10 Stolphål 1,0 Tall 

---· 

Tabell: 4. RAÄ 98. Forsa sil. Forsa Hg 1. 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 1 : 
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·•-· 
10 Stolphål <o, 1 Tall Mp.1050 Djup 2 

--
10 Stolphål <o, 1 Barrträd Mp.1050 Dj·.1p 2 

... 

10 Stolphål 1,0 Tall Mp. ·1051 Djup 3 
....... .. ---~-- --•·•·-···· ......... _. __ 

10 Stolphål 2,2 Tall Mp.1051 Djup 3 . 
10 Stolphål 0,4 Barrträd Mp.1051 Djup 3 

' -·-· .. 
10 Stolphål o, 1 Tall Mp.1051 Djup 3 

--
10 Stolphål o, 1 Tall Mp.1051 Djup 3 

--I'-·-- -
10 Stolphål 1,7 Tall Mp.1052 Djup 4 

~---· ·-
10 Stolphål 1,2 Tall Mp.1052 Djup 4 

10 Stolphål 1,0 Tall Mp.1052 Djup 4 
--·---~·-•-- ..... _, -----.. --...... --

10 Stolphål 0,2 Tall Mp.1052 Djup 4 
• 

', 
Mp.1052 Djup 4 10 Stolphål 1,4 Tall ~----___ h,.,, .. .... ··-~---.. --.. -··· 

10 Stolphäl <o, 1 Tall Mp.1053 Djup 5 
-·· ... ·---···-·-·---

Våggma terial <o, 1 Björk. Mp. 1004. Näver --____ _. __ .. ~-····· ·-

. .,_ •· ·--.. ·--· _,._. __________ - .. .. 

.. 

Tabell: 4. Fortsättning från föregående sida. 

Fortsätter på nästa sida. 
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Syllstock 1,0 Tall Mp. 1073 

Syll stock 0,2 Tall Mp.1073 

Syllstock 1,2 Tall Mp. 1073 

Syllstook 1,6 Tall Mp. 1073 
-, 

Syllstock 1,8 Tall Mp • 1073 . 
Väggmaterial 2,5 Tall Mp. 1027 

Väggmaterial 1,2 Tall Mp. 1027 

Våggma ter i al 0,1 Tall Mp. 1027 

Våggma terial 0,2 Tall Mp. 1027 

Vaggma teria.1 0,3 Tall Mp. 1027 

Våggmaterial 0,3 (Tall) Mp. 1031 

Våggma terial 0,2 (Gran) Mp. 1031 

---.. -~ 
Våggma teria.l o, 1 {Tall) Mp. 1031 

Våggma ter i a.l o, 1 (Tall) Mp. 1031 
--~-

Väggmaterial o, 1 :Barrträd Mp. 1031 

••---~&•>• 

Tabell: 4. Fortsättning från föregående sida. 

Fortsätter på nästa sida. 
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V'åggma terial 0,5 (Tall) Mp. 1036 

V'åggma terial o, 1 -Tall Mp. 1036 

Våggma terial 0,4 (T.~11) Mp. 1036 
·····-- ~-- --··--- --·---·---------- ··-~-- .... 

Våggma terial 0,5 (Tall) Mp. 1036 

Våggma terial o,6 Tall Mp. 1036 
-

5 Våggstolpe ? 5,5 Tall 

5 Väggstolpe ? 10,6 Tall 

5 Våggstolpe ? 4,3 Tall 
,-

5 Vaggstolpe? 9, 1 Tall 

5 Våggstolpe ? I 5,9 Ta.11 
·-

Flätverksstolpe o,e (Gran) Mp. 1024:2 
.. 

Flätverksstol:pe 0,7 (_T~ll) Mp. 1024:2 
,-----·- •• > "'-••• >A 

Flätverksst~lpe 0,9 (Tall) . ·Mp. 1024 :2 

.Flätverksstolpe 0,5 (Gran) Mp. 1024:2 
·-- _ _..., ___ ..... ·-----

Flätverks stolpe o,6 (Gran) Mp. 1024:2 
•·'· 

·- -·--- .... _ .. _ ........ 

Flätverksstolpe <o, 1 (Gran) Mi,. 1030 

Tabell:4 Fortsättning från föregående sida. 

Fortsätter på nästa sida.· 
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Flätverkskvist 1,6 {Gran) Mp. 1006 
I 

Flätverkskvist o,6 (Gran) Mp. 1006 ' 
-· -· 

Flätverkskvist 0,2 (Björk) Mp. 1006 
··• ----i,;,----~- -- . -----------·----- ,_.._., _________ ·--·---

Flätverkskvist <0,1· (Björk) Mp. 1006 

Flätverkskvist 1,5 (Gran) Mp. 1041 
' ______ ..,_ -----

Kvist o,6 Tall Mp. 1025 

' Kvist 0,2 Tall Mp. 1025 
-

Kvist 0,3 Tall, Mp. 1025 
r-.... ·---·-· 

8, 1 Tall Mp. 1040 Förkolnat trä .. inne i huset. ··-· •·--····-- ···---------
1,4 Tall Mp. 1040 Förkolnat 

trä inne i huset. ---··-- : ....... ·----~- ~-----·--- .. --.. - ----------· .. 
' 
; 0,5 Tall Mp. 1040 Förkolnat 

' trä inne i huset. 

1 ,5 Tall Mp. 1040 Förkolnat 
trä inne i huset. 

- ----··-·•·•-·--·--~ 
0,4 Tall Mp. ·1040 Förkolnat 

trä inne i huset. 
. 

- ...... ,.,, ___ - ·- ---·•----·-

' 
.......... ........... ---· . ............ . .... - . 

' 

Tabell: 4 Fortsätt~ing från föregående sida. 
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A.nr. Konstruktion· Vikt: Träslag Övrigt· 
. -·-

' ' Våggma terial 20, 7 · Tall Mp. 1 
- .. 

Våggma terial 13,0 Tall: Mp. :1 \ •., i, 

··- .. ____ , ...... --•--· ........ ·---·--·-· ~--... ·-----~..---·-··•·• .... - ... -

Våggmaterial 3,3 Tall Mp •. 1 ·• 

Våggmaterial 1, 7 Tall Mp. 1 . 

Våggma terial . 2,4 Tall Mp. 1 

Väggmaterial ' 3,4 Tall Mp. 2 
·-

Våggma.terial Björk MP• 3 Näver 
,_ 

-· 
Syll stock 3,4 Tall Mp. 4 .. 

,--

Syllstock . ' 1,9 Tall Mp. 4 
-----.. -•-- ·- -----·· ·- j 

Syllstock .o,s Tall Mp. 4 .. 
; 

Syllstoo'k: 1,6 Tall Mp. 4 
-- ---•-.. --.. - ...... ---·-·· 

Syllstook . 1, 1 Tall Mp. ·4 
. - . 

Syllstook 0,5 (Gran) Mp. 6 
····-·•· ........... --·· -----...... 

Syllstook 0,6 
. . (Gran) Mp. 6 

. . 

Syll stock o, 1 (Gran) Mp. -6 _,.._ .. _ ........ . ·-•··--·-·· -------···•,.,· ... -
Syllstock· 0,5 (Gran) Mp •. 6 
Syllstook o, 1 (Gran) Mp. 6 --· 

Tabell: 5. RAÄ 98. Forsa sn. Forsa Hg. 3. 



- 26 -

A.nr. Konstruktion Vikt Träslag övrigt 

Syllståck 0,2 T-~11 Prov, 1 

Syllstock 2,5 Tall Prov 1 
··- -·-·- --~--

Syllstock 1,3 Ta.11 Prov 1 

Syllstock 1,2 Tall Prov 1 
' ' 

Syllstöck 2, 1 Tall Prov 1 

Syllstock 1 , 1 Björk Prov 1 Näver 

Flätverksstolpe 1,4 Gran Prov 1 -
Flätverksstolpe o,6 Gran Prov 1 

Flätverksstolpe o, 1 (Gran) Prov 1 

Flätverks stolpe o, 1 (Gran) Prov 1 

Flätverks stolpe o, 1 Gran Prov 1 
... ---·~ 

Flätverkskvist 0,4 Gran Prov 3 

Flätverkskvist 0,9 (Gran) Prov 3 ----
Flätverkskvist o, 1 Gran Prov 3 _, 
Flätverkskvist 1,0 Gran Prov 3 

Tabell: 6. RAÄ 1. Selånger sn. Högom Hg. 3. 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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- . 
Flätverkskvist 0,3 Gran Prov 3 

Flätverkskvist <o, 1 Gran Prov 3 
----

Flätverkskvist 0, 1 Gran Prov 3 f\ 
··- ···------- ___ ,., ____ 

~--·--

Flätverkskvist 0,2 Gran P.rov 3 

Flätverkskvist 0,3 Gran Prov 3 
' 

Flätverkskvist 0,3 (Gran) Prov 3 

. \ 
Flätverkskvist 0,3 Gran Prov 3 

Flätve.rkskvist 0,2 Gran P.t~ov 3 -
J?lätverkskvist o,6 Bar:z.•träd Prov 3 

Flätverkskvist 0,3 Gran Prov- 3 
---- i-- ... -_. -

Flätverkskvist O, 1 Gran Prov 3 
. 

Flätverkskvist 0,8 Gi-an Prov 3 
~---- ··-••---

Flätve,rkskvist 0,3 Gran Prov 3 

Flätverkskvlst 0,4 Gran Prov 3 
--· 

Flä tverkskvi st• O,$ Gran Prov 3 
-··--· 

Flätverkskvist 1 ,o Gran Prov 3 

Tabell: 6. Fortsättning från .föregående sida. 



- 28 -

A.nr. Konstruktion Vikt Träslag övrigt 
I 

B 40 Stolphål :-C0, 1 Tall .. - -
B 40 Stolphål <0, 1 Tall 

" ·-··· ---·- ---••-•K•• .. • r---·· -

B 40 Stolphål <0, 1 Tall 

.. 
B 40 Stolphål ,o, 1 Barrträd 

' ___ ,., ----~ 
B 40 Stolphål <0, 1 Tall 

B 116 Stolphål <0, 1 Tall 

B 116 Stolphål ,(0' 1 Tall . ,..... 

B 116 Stolphål <o, 1 Tall 
' --···-· -·-----·· . 

B 116 Stolphål ~o, 1 Tall Tallbark ___ ,.,_ ~•·---·-· .. ··-· ·----··----~---·-··-·--· --
B116. Stolphål <o, 1 Tall 
- -
B 116 Stolphål ~o, 1 Gran 

- . ' --·-
B116 Stolphål <0, 1 Lövträd . 

116 Stolphål .. B <0, 1 .Lövträd 
-- ···---·-.... -·· 

B 116 Stolphål c:o, 1 Tall 
----·-····----- --·---•·•·- -

B 116 Stolphål .t::.O, 1 Barrträd 

Tabell: 7. RAÄ 22 Själevad sn. Gene Hg. 10. 

Tabellen fortsätter. på nästa sida. 
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Q 3 Stolphål ... 0,2 Tall 

Q 3 Stolphål o, 1 Tall 

Q 3 stolpl_läl •. ~o, 1 · (Gran) 
: ·--- .. ... -.--~--i---•-

Q 3 Stolphål o, 1 (Björk) Kärnträ, ev. kvist. 

S.tolphål 0,3 Barrträd 
r, 

Q 3 ( 

' 

B 55 , Stolphål ~ 0,2. Tall 

B 55 Stolphål 0,2 Tall 

B 55 Stolphål 0,2 Tall 

; 

B 55 Stolphål 0,2 Tall 
-- ~----

B . 55· Stolphål 1,0 Tall 
-·--.. -··•·--·- ··--·-··-·-· ... -~-- ..... _. 

B 110 Stolphål ... 10,5 Tall 

B 110 Stolphål 7,3 Tall 
-·---· .. - , .. -......... -.. 

B 110 stolphäl 6,5 Tall 

B110 Stolphål o,6 Tall __ .. ..._ ......... ---
B 110 Stolphål 0,7 Tall ·- , ___ 

, ..... --~·-·. .. . ~-.--..... -
..... 

. 

Tabell: 7. Fortsättning från föregående sida. 
Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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B 72 Stolphål 0,4 Tall 

B 72 Stolphål 0,3 (Asp) 

B 72 Stolphål Q, 1 (Asp) 
·- ----- ----· 
B 72 Stolphål 0,2 (Asp) 

B·72 Stolphål o, 1 (Asp) 
--

B 72 Stolphål o,6 Björk Näver 

B 12 Stolphål 5,7 Tall 

B 12 Stolphål 7,4 Tall -
B. 1.2 Stolphål 2,0 Tall 

B 12 Stolphål 2.6 Tall 
---- -

B 12 Stolphål 3,5 Tall 

B 12 Stolphål 0,4 Björk Näver 
---·---... 

B 87 Stolphål 1,0 Tall 

B 87 Stolphål . (:0, 1 Tall 
---

B: 87 Stolphål <.O, 1 Tall 
·-·-- --·--

B 87 Stolphål (o, 1 Tall 

Tabell: 7. Fo:rtsät:tning från .föregående sida. 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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B 88 Stolphål 1,4 Tall Från ytan 

B 88 Stolphål 0,8 Tall Från ytan 

B 88 Stolphål 0,8 Tall Från ytan 
---~-- ·- .......... 

B 88 Stolphål 0,5 Tall Från ~tan 

13 88 Stolphål 0,2 T-9.ll Från ytan 
' ---- -· 

:B 88 Stolphål 1,5 (Gran) Från profilen (kärnträ) 

B 8$ Stolphål 0,2 (Al) I Från profilen 

,. 

:S 88 .3tolphål 0,4 '113,ll Från profile:t; __ 

B 88 Stolphål 0,2 Lövträd Från profilen 
---

:S 88 Stolphål 0,4 Lövträd Från profilen 
----•-•· ·---~-.. , 

_, _______ t-•-·----- --

B 100 Våggma±erial 0, 1 . (Tall) 

B 100 Våggma terial ~o, 1 ·(Tall) 
-- ---·--·-· ·-......... , .. ____ 

B 100 Våggma terial 0 t 1 l3arrträd 

B 100 . Våggmaterial 0, 1 ? Helt obestämbart 
----4••· ' ---

·- ... 
B 160 Våggma terial <O, 1 Barrträd 

·' ----·-- --·--~-· 
B 100 Våggma terial 0,3 Tall 

T9.bel1: 7. Fortsättning .från föregående sida. 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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-

1B 100 Väggmaterial .(0, 1 (Tall) 

B 100 Våggma terial <O, ·1 Tall 
-

B 100 Väggmaterial <o, 1 · Tall ; 

.. 
·- ---- -- .. , .. ______ ,...,_ ··-·--·- I 

B 100 Våggmaterial ~o, 1 Tall .. _ .. 
. ' - . 

B 42 Våggmaterlal 0,3 (Ta:I.1) Schakt 1 . I ' 
' --·····--· ----.. ·-,.._ .. 

B 42 Väggmaterial 0, 1 Tall Schakt 1 .. 
·- ... -···--•·- -

B 42 Våggmaterial <O, 1! Barrträd Scha.kt 1 
' i ··--- -

B 42 Väggmaterial <O, 1 Tall Schakt 1 
-·· -

B 42 Våggma terial <.o, 1 Tall Schakt 1 .. 
------·-· ·-•·---------·---

B 42 Väggmaterial 0,3 Tall Schakt 2 
•· .-·-·-·· ·•·---·----- .--- - . -·· ·-·---· ----

B 42 Våggma terial 0,1. (Björk) Schakt 2 

' -~· 
! 

B 42 Våggma terial -=:o, 1 Lövträd Schakt 2 

-':'9:":'~-~·----------· ....... - ····-··--·-
B 42 Våggma terial (0, 1 Tall Schakt 2 

--------- -
B 42 Våggma ter i al <O, 1 (Björk) Schakt 2 

--·--··--·· ···-·- .. -

·-------- < ·- -- ••••••• ·-·--- - .. ,, 

Tabell: 7. Fortsättning från föregående sida. 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 

I 
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-----
tB 62 Väggstolpe 0,1 (Asp) 

·----..... 

tB 62 Våggstolpe · <.O, 1 Tall . ----·---
:S 62 Va.ggstolpe . <o, 1 Tall 

: 
. -~•·· .. -·-·--· ... _ .. _. _________ ···---·---· .. ··- ' .... -

tB 62 Va.ggstolpe 1.:0, 1 (Asp) 

tB 62 Våggstolpe <o, 1 (Asp) i 

B 74· Ingångs stolpe 0,4 Tall 
- --. 

B 74 Ingängsstolpe 0, 1 Tall 
' - -

B 74. Ingångs stolpe 1,3 Tall 
r·•· ---· 

B 74 Ingångsstolpe 1,4 Tall 
-·----- ·--·--

B 74 Ingångs stolpe 0,3 Tall 
...... -~ ----··--···-.. -- -·--·-· ... 

B 77 Ingångs s toipe 1,0 Björk Näver 

,. 

-· . -·--......... , ....... 

.. •. . ' 

' ·:·:;.-_; 

. '" ... --~ -----.•..... ·----
' 

........ • •-•-•-',-N ·-....... ·------· 
__________ ._ ·-

Tabell: 7. Fortsättning frän föregående sida. 
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A.nr, Konstruktion Vikt Träslag övrigt 

Takkonstruktion 12,2 ·Tall K 470.460 

Takkonstruk.tion 1 , 1 Tall K 470,460 
·-· 

Ta.kkonstruktion 3,7 (Tall) K 470,460 

Ta.kkon s truk t i t:l~1 1,4 Tall K 470,460 

Ta.kkonstruktion 32,7 Tall K 470,460 

Ram 1, Stock 1 
Takkonstruktion 9,3 Tall (Hammarbandet) 

Takkonstruktion 0,9 Tall Ram 1, Stock 1 
(Hammarbandet) 

Takkonstruktion 0,5 Tall Ram 1 Stock 1 
(Ha::nmarbande t) 

Ta.kkonstruktion 6,7 Tall Ram 1, Stock 1 
(Hammarbann,,.+., 

Tak:konstruktion 1,7 Barrträd Ram1, Stock 1 
(Hammarbandet) 

Takkonstruktion 3,4 (Gran) Ram 1 ' Bräda 

Tak:konstrulction o,s (Gran) Ram 1 t :Bräda 

Takkonstruktion 2,0 (Gran) Ram 1 ' Bräda 

Takkonstruktion 1, 6 (Gran) Ram 1 , Bräda · 

Takkonstruktion ö,6 (Gr.cm} Ram 1, Bräda 

Tabell: 8. RAÄ 22 Själevad sn. Gene Hg. 6 "Smedjan". 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Flätverkskvist 0, 1 (::Sjdrk) K 470,461 

Flätverkskvist 0,5 (Björk) K470,461 

Flätverkskvist o, 1 (Björk) K 470,461 

-·--- rFiäfverFslcvisr-- f----,,-6 -~fBjorkJ K 470,461 

Flätverkskvist 0,9 (Björk) K 470,461 

' 
Takkonstruk.tion 5,9 Tall K 466,464 Stock 

Takkonstru.ktion 2,6 Tall K 466,464 Stock 

Takkonstru.ktion o,6 Tall K 466,464 Stock 
,--

Takkonstruktion 2,8 Tall K 466,464 Stock 

Takkonstruktion l 2,9 Tall K 466,464 Stock 
! .... ___ 

Takkonstru.ktion 2,9 (Tall) K 467,464 Stock 

Ta."'-tko:.1s truktion 4,9 .Tall K 467,464 Stock 

·---·--
Takkonstruktion 3,7 Tall K 467,464 Stock 

. 
.. 

Takkonstruktion 1,3 J:all K 467,464 Stock 
. ·- ·•-·•·••.-- ·-------· .. 

Takkonstruktion 0,8 Tall K 467,464 Stock 
... ··--· ---~ ----·-·-··· 

Tabell: 8 Fortsättning från föregående sida. 

Tabellen fortsätter på nästa sid~. 
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.. -
Takkonstruktion 1,4 Tall Ram 1 , Stolpe 1 

Takkonstruktion 2,3 Tall Ram 1 , Stolpe 1 
: .. ., 
; 

Ta.kkonstruktion 0,2 Tall Ram 1 t Stolpe 1 
.. 

Tak.konstruktion 1,2 Tall Ram 1 t Stolpe 1 
; 

Takkonetruktion 1,2 Tall Ram 1, Stolpe 1 
.. 

Våggma terial 5,7 Tall K 461,474 

Våggma terial 19,6 Tall K 461,474 

Vaggma t.erial 2,2 Tall K 461,474 
... . . 

Våggmaterial 7,9 Tall K 461,474 
-

Våggma terial 9, 1 Tall K 461,474 
------ r-------·· ---

Vaggma ter i al 9,7 Tall K 460,475 

Våggmaterial 2,3 Tall K460,475 

Våggma. teria.l 7,7 Tall K 460,475 

Våggma terial 2,3 Tall K 460,475 

Väggmaterial 2,5 Tall K 460,475 
.., ___ ···-- . 

Tabell: J3. Fortsättning f:rån föregående sida. 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Väggina.terial .. 1,2 Tall· Botten på väggrännan. 
' 

Våggma terial 1,7 Tall Botten på väggrännan. 
.. 

Väggmaterial 2,8 · (Gran) Botten på väggrännan. 
! 

Väggma teria.L 1 , 1 Tall Botten på väggrännan. 

Väggmaterial 0,8 Tall Botten på Väggrännan. 

: 
... 

. ~. :; .... 

' 
: ... 

. -

.. - . 
--·-·-·· 

., 
•,' . ·-

' --·-

Tabell: 8. Fortsättning ~rå.n:föregäe.nde sida. 
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6:1 KOMMENTARER TILL TABELLERNA 

De inre takbärande stolparna bildade stommen i de flesta lång-
husen längs norrlandskusten under järnåldern. Det är ganska van-
ligt med träkol i stolphål då stolpar som är nedgrävda i jorden 
inte får mycket syretillförsel när de brinner och då gynnas som 
sagt kolbildningen. Jag har undersökt stolphål från fem husgrun-
der och resultaten är entydiga - man har anvärt tall. Förutom 
de fyra stolphålen från Hus 10 i Gene som visar en tydlig bland-
ning av träslag är det endast några få tveksamheter, bl.a. an.;. 
lä9gning 12 i Hg.C i Trogsta där provbiten ev. kommer från gran. 
Men det kan också vara så att dessa bitar är av tall men inte så 
tydligt visar tallens karaktäristiska snitt 

Syllstockar är liggande stockar med uppgift att stödja väggen 
Av 7 syllar från 5 husgrunder fås resultat av både gran och tall 
I Hg.3 i Forsa är ena syllen tall och den andra troligtvis av 
gran så man har tydligen blandat. 

Flätverksstolparna som sitter på 30-40 cm. avstånd håller 
ihop flätverksväggen. Det verkar som man även här har blandat 
gran och tall. Ett fall av en finns i tabellen på en flätverks-
stolpe. Det är inte omöjligt att man har använt en och annan 
grov och rakvuxen en. 

Flätverkskvist~r har jag fått från vardera ett hus i Trogsta, 
Forsa; Högom och Gene. I Gene är de från smedjan och det är lite 
osäkert huruvida de tillhört flätverket iväggen eller ej. 
I Trogsta och Gene har man haft lövträd, i Högom gran och i Forsa 
gran och lövträd blandat. I Trogsta finns både björk, asp och ev. 
hassel. På lövträden har det inte gått att vara helt säker men 
både björk och asp är ju vanligt lövsly. Kvistarna från Trogsta 
var så välbevarade att man på de flesta kunde se yttersta års-
ringen och alltså läsa av både ålder och vilken säsong de har 
blivit tagna. Åldern ligger mellan tre och tio år och alla utom 
en kvist var tagna på våren. En kvist hade inga vårceller ytterst 
Det kan bero på att den har dött på vintern innan den tagits. 
Ur påsen med flätverkskvistar från Högom valdes tjugo bitar som 
alla blev bestämda till gran. Det måste röra sig om grangrenar. 
De var inte kluvna.· I flätverket från Hg.1 i Forsa var det blan-
dat gran och björk. var märkt "kvist" och inne-Ec (Mp.1925' 
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höll tre bitar som tydligt kom från tall. Jag har mycket svårt 
att tro att man har kunnat fläta med tall som är så styvt och 
bräckligt i de dimensionerna så enligt mig hör dessa bitar inte 
till flätverket. 

Tre ingångsstolpar varav två från Hg.A i Trogsta och en från 
Hus 10 i Gene, visade sig vara tall. 

Väggstolpar är de stolpar som bär upp taket längst ut vid 
väggen. Prover från sju olika har analyserats och fem av dem bes-
tämdes till tall. En blev tveksamt gran och en från Hus 10 i Gene 
bestod av både asp och tall. Den sista måste alltså ha en inblan-
dning av annat material. Om det sen är tallen eller aspen som 
hör till stolpen kan man man fråga sig. 

Två plankor tillhörande yttervägg i Hg.C och en planka från 
yttervägg ochtvå från innervägg i Hg.H i Trogsta har undersökts 
och de verkar vara av tall. 

Från Hg.1 i Forsa, Hus 10 och smedjan i Gene kom en hel del 
kol som inte har gått att säkert koppla till typ av konstruktion 
och det har oftast redovisats som väggmaterial. I Hg.1 och Hg.3 
iforsa och i smedjan i Gene är det mest tall men också någon ev~ 
gran. I Hus 10 i Gene är det dessutom iblandat lite lövträ. Dessa 
prover skulle kunna komma från såväl syllstock, flätverk som vägg-
stolpar. 

I motsats .till de nedgrävda stolparna har taket en mycket god 
tillgång på syre i händelse av brand och blir i det närmaste full-
ständigt förbränt. Endast i Hus 10, smedjan i Gene tror man att 
taket har fallit in och på så sätt blivit bevarat (Ramqvist 1983). 
Stora mängder kol har framkommit vid grävningarna men tolkning-
arna är inte helt klara och beteckningarna stock, bräda och 
stope är tagna från fyndpåsarna. Det verkar vara tall även i 
taket förutom i brädan där alla fem proverna visar på gran. 

Tillsammpns med kolet har jag också fått några prover med näv-
er. Det har ofta varit men näver är i sig mycket bestän-
digt mot röta sådet har bevarats bra ändå. Nävret har just p~ a 
sina egenskaper lagts runt stolpar och syllar som-skydd. Det har 
eventuellt också använts i väggarna. I mikroskopet visade det 
sig vara björknäver i samtliga fall och det var väl väntat. Det 
skulle kunna ha varit alnäver som har liknande egenskaper. 
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Något som inte redovisats i tabellerna är stolphål A.21 från 
Hus 1 i Gene. Materialet därifrån vägde tillsammans 1,3 kg. och 
den största ~iten-140 g. Den var endast delvis förkolnad och man 

' kunde s~ att stolpen hade varit tillspe~sad i änden. Fragment·a~ 
björknäver satt fortfarande kvar. Stolpen var förstås av tall. 
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51 

övrigt 
•----~Lövträd 

' (Asp) 

(Björk) 

Gran 

(Gran) 

._ __ _, Barrträd 

FLÄTVERKSKVISTAR 

·•., ... 
30 

''l 

T,.; 

(Gran) 

.,__ __ ~Barrträd 

( Tall) 

Tall 

TAKKONSTRUKTIONER 

Diagram: 1 · Kolproverna i procent för varje typ av konstruktion. 

Totala antalet provbitar anges överst på stapeln. 

Fortsätter på nästa sida. 
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21 

(Gran) 

(Tall) 

Tall 

I 

SYLL STOCK 

66 

t-----~Lövträd 
Björk) t------t· 

(Gran) 

Barrträd 

(Tall) 

Tall 

VÄGGMATERIAL 

Diagram: ·1 Fortsättning från föregående sida. 

li'ortsätter på nästa Slda. 
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18 13 

l Övrigt 

(Asp) 
Gran 

(Gran) 

(Tall) 

' 

(Gran) 

Tall 

Barrträd 

(Tall) 

VÄGG ST DL PE F LÄ IVERKSSIOt.,eL 

Diagxam: 1 Fortsättning från föregående sida. 
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6:2 HOMOGENA STOLPHAL 

En av mina frågeställningar lyder: Hur homoge~t är m~~erialet 
i ett stolphål. Då avser jag bara träkolet. Träk~l från ~tygt 
trettio stolphål kla~~ade som tillhörande takbärande stolpe~: 
undersöktes. Av dessa är fyra stycken, alla i Hus 10 i Gene, 
tydligt uppblandade med flera träslag. Vad som orsakar. dessa 
resultat kan vara sekundära störningar eller att annat .material 
har rasat ned i stolphålen efter husen har brunnit ner. Det 
kan kanske redas ut med en jä~förel~e av plan- och profilritning-
arna över anlägningarna. I de övriga stolphålen 9ominerar tallen 
så jag tror att e.ventuella tveksamh_eter .beror på .mii;1a brister 
som vedanatom. Från stolphål B 12 .i Hus 10 i Gen.e togs 100 bitar 

. -~ 
ut på mellan 0,2 och 8,2 gram och av dessa var ?6 säkra tall och ., . 
tre osäkra tall. En bit gick inte alls att artb~stämma. Inom.par-.,. 
entes kan nämnas att en av bitarna hade lite bark kvar och alltså 
även den yttersta årsringen. Enligt den var trädet fäll~ på våren ... 
Från stolphll A.10 i Hg.1 i Forsa togs prover från sex -0lika djup 
(Mp.1049-1054) för att undersöka kolförekomst och vedart. I djup 
1 och 6 fanns nästan inget kol och i djup 2 och 5 kom endast nå-
gra sml fragment medan djup 3 och~ i mitten var.rika på träkol. 
Förutom två prover som endast kunde bestämmas_ s6m barrträd var det 
bara tall i detta stolphål. Trots att kolet oftast verkar till-
höra ett och samma träslag, stolpen, så borde e~. vedartsbestäm-... . . . . 

ning alltid göras innan man tar ut kol till ett C-14 prov. Det 
har inte gjorts när man tog sådana prover från stolpe B 88 i 
Hus 10 i Gene och det är ett av ~e stolphålen d~r materialet 
är blandat. Risker finns att en sådan datering blir felaktig. 

Av Lars Liedgren fick jag fyra kolbitar från fyra olika stolp-
hål från utgrävningarna på Onbacken gjorda av Gustav Hallström 
1923. På de fyra kolbitarna hade C-14 dateringar gjorts och tre 
av dateringarna låg inom yngre romersk järnålder. Den fjärde 
dateringen hörde till förromersk järnålder. Alla fyra proverna 
var av tall men ett av dem verkade komma från en rot. Det var 
det provet som hade gett den avvikande dateringen. Vad det beror 
på kan vara svårt att säga men om man hade gjort en vedanalys 
först hade man kanske kunnat plocka ut en kolbit som med större 
säkerhet representerat stolpen och fått en annan datering. 

.•' 
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6:3 ARSRINGSTJOCKLEK 

Arsringarnas tjocklek används inom dendrokronologin. Under mina 
analyser ·1ade jag märke till att årsringarna i många fall satt 
mycket tätt och då väcktes hypotesen att husbyggarna har ;alt 
ut träd de,v1sst.e hade. växt långsamt. Ju tätare årsringarna sitt-
er desto mer motståndskraftig mot röta blir veden och desto sta-
rkare0blir den~ För att bevisa det skulle man ha behövt dels ett 
stort material, dels ett normalvärde på årsringstjockleken. · 

Stora kolbitar har jag inte fått från så många stolphål och 
troligt är attkoiet kommer från de yttre delarna på stolparna 
där tjockleken är mindre än genomsnittet på en stam. Trots···detta 
gjorde jag en undersökning på tjugo kolbitar. Tio från Trogsta 
Hg.A, C och H samt tio prov från Hus 10 i Gene. Medelvärdet på 
dessa; blev ca: · ·o, 5 mm. men dA ska man komma ihåg ett kolet har 
krympt upp till 25 ro och man får ett värde närmare 0,7 mm. på . 
den färska veden. Något medelvärde för årsringstjocklek har inte 
gått ett få fram men enligt Dr. Leif Kuilman på Skogs~ögskolan i 
Umeå var mitt värde lågt. Med 'tanke på att många C-14 prover 
tas ur stolphål skulle det vara intressant med en liknande under-
sökning gjord på.ett större material. Om man använder mitt värde 
tili en stolpe med diametern 0,6-Ö,7 m.(Liedgren 1985~ får man 
en ålder på upp till 500 år. En högre siffra än man vanligtvis 
räknarnrnJti i; ::dessa sammanhang. I samband med det ta bör påpekas 
och det" Har _.gj&rts "rö rut att om det finns näverskoning i stolp.:. ";,' i ; 
hålet vo~e8~et ~Y~ket bättre om man skickade in nävret till -t~~4 
datering·:l'Jtäii'~F•för kolet från stolpen då nävret säkerligeh ' d ·, 

. . . ' : i ·t :· 

har tagits från ett bet·ydligt yngre träd än stolpen. · · •.·, · 

'' 
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6:4 VEDANALYS FÖR TOrKNING AV KONSTRUKTIONER 

Kan man vända på förfarandet och förot ta reda på träslag och 
utifr~n det tolka anläggningen eller konstruktionen? Eftersom 
antalet förekommande, trädarter är så litet och staplarna i dia-
gramet inte är helt entydiga är det inte att föredra. Vi kan dock 
anta att lövtäd inte har använts till de grövre konstruktionerna 
och tall inte förekommer i flätverket. På så vis har jag tolkat 
t.ex. "kvisten" (Mp.1025) från Hg.1 i Forsa till att inte vara 
från flätverket och lövträdsinslagen i några av stolphålen som 
"föroreningar". Men att på det sättet skilja en flätverksstolpe 
från' en väggstolpe är hog närmast omtjjligt. 
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11 
•+A.1 

I : 

A. 5, S.tolphål Tall , . • 

I 

A.2 Plan~a·Tall 

Stolphål Tall 

( .. I 
I .. I 

A.12 Stolphål (Gra.n)--1--- • 0 

A.13 Stolphål Tall - • 0 
I 
i 
l 

A.45 Väggstolpe Tal__j• • 0 0 

1 b I 
\ • () 

! 
I 

I 
I • = Utgrävd 

\ 0 = Outgrävd 
I 
l 

J l_._ o 

Figur: 5 RAÄ 71 Forsa sn. Trogsta Hg. C 
Efter planritning upprättad av Lars- Uedgren. 



A.103 Stolphål Tall 

A.95 Stolphål Tall 

A.94 Ingångsstolpe Tall 

A.89 Stolphål Tall 

A.85 Stolphål Tall 

A.82 Stolphål Tall 

A.65 Stolphål Tall 

A.63 Stolphål Tall 

A.64 Stolphål Tall 

A.57 Stolphål (Tall) 

A.52 Stolphål Tall 

A. 51 Stolphål Tall 
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Figar: 6. RAÄ 71 Forsa sn. 
Trogsta Hg. A 

Ur Uedgren 1981 

1 
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I 

I 
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I _______ ,J 
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Väggstolpe (Tall) 
./ j 

/ ~/ 
--,------------- I 

A.74 Väggstolpe (Tall) 

K.70 Väggstolpe (Tall) 

I 
I . I 

i 
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Mp.1041 Flätverks-
kvist (Gran) 

Mp.1030 Flätveks-

stolpe (Gran) 

A.10 Stolphål Tall 

• 

Mp, 1031 Vaggmaterial.------+- ..... 
(Tall) 

Mp.1036:Vaggmaterial 
Tall 
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• • 

. . ·• 

• 0 

Figur: 7 RAÄ 98 Forsa en. Forsa Hg 1. 

'I---Mp.1006 Flätverks-
kvistar (Gran o Björk)' 

_..* l A. 5 Väggstolpe? 
Tall 

~Mp.1040 Tall 

-+--Mp,1073 Syllstook 
Tall 

Mp~1027 Väggmaterial 
Tall 

Mp.1025 Kvist Tall 

-A,9 Stolphål Tall 

Efter planritning upprättad av Lars Liedgren 1987 .. 



- 50 -

B 100 Vaggmate~ial (Tall) 

B88 Stolphål Blandat 

{iJ 
Bi 2 Stolphål Tall . ------------~a . 

' ' .. /~,.. 
_ B7_2 stolphål· :Blandat ) '·~ ~11-

a 

0 
0 

0 

~. 0 tJ Jf/1 Ingångsstoll!" Näva,: 
·O B74 Ingångesto.Jpe T&ll 

B42 Schakt 2 v·åg-gma.teria.l 
· '~. ;e1an2,at 

1342 Schakt 1 V::i.ggma teria.l _ _.;.. ____ .. r~J:.=1.1 __ _ 
Väggstolpe Blandat 

Stolphäl Tall----·-··---

Q 3 Stolphål Blandat · 

ro 
B 1 ·16 Stolphål Blandat 

Figur: 8 R.A..ti 22 Själt';vad sn. Gen,:: Rg.10. 

@ :::si.en 

Upprättad efter planritning av Anna-Karin Lindqvist r9B6 
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7. DISKUSSION 

7:1 TROVÄRDIGHET.QCH ALLMÄNGILTIGHET 

Vedanalys är svår om man söker särskilja enstaka arter, i 
vissa fall omöjlig. Thomas Bartholin vid ~vartärgeologiska av-
delningen, Lunds universitet, skriver själv i ett brev till mig 
att träkol ska man inte ge sig på förrän man har god kännedom om 
vedanatomi och vana av vedbestämning på färskt trä. Säkert har 
det smugit sig in ett och annat fel i analysen men det borde 
stämma i stort. Skillnaden mellan barrträd ~ch lövträd är helt 
klar, medan skillnaden t.ex. tall och gran blev en bedömnings-
fråga. Några allmängiltiga slutsatser går inte att dra ur.detta 
lilla material såsom att förutsätta att alla järnåldershus längs 
norrlandskusten skulle vara byggda av samma träslag. Men det ver-
kar som om man inte har använt några ovanliga träslag eller imp-
orterade sådana så jag håller för troligt att liknande hus byggda 
på liknande mark i liknande miljö också är byggda av samma träslag. 

När man i tabellerna ser att tall är så dominerande. i grövre 
konstruktiorier och att lövträd och gran (grangrenar) använts i 
flätverket verkar det som om järnåldersmannen (-kvinnan?) valde 
träslag utifrån en rent praktisk synvinkel. Tallen är ju vanlig, 
rakvuxen, grov och lätt~rbetad så den måste ha varit optimal för 
t.ex. de inre stolparna och till syllarna. Granen har en något 
högre motståndskraft mot röta men den egenskapen har tydlig~n . . 
inte väderats lika mycket i fråga om stolparna. De_har ju stått . . ' . 
ganska skyddade från väta under taket. Två prov från syllstock 
i Hg.H 'i Trogsta och ett från Hg.3 i Forsa är eventuellt från 
gran och här är det möjligt att man har tänkt på rötbeständig-
heten. En syllstock ligger i konta~t med jorden med hela sin 
längd och måste bli väldigt utsatt. T;ill flätverket har man valt 
sly och grangrenar som är lätta att böja och fläta. Något sådant 
kan man inte göra med tall i den grovleken. 

Förutom en rent praktisk utgångspunkt vid val av byggnads-
material skulle kunna tänkas att religiösa och sociala aspekter· 
inverkade. Men då resultaten ur våra ögon v~rkar rent förnufts-
mässiga så tror jag personligen inte att sådana aspekter har 
påverkat valet i de hus som omnäms här. 
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7:2 BEDÖMNING AV METODEN 

för jordbrukare är våren en bråd tid. Det är väl den allmänna 
·,uppfattningen.Men hur var det för våra förfäder på järnåldern? 

' Som det har visats ovan var alla flätverkskvistar (utom en) från 
Hg.H i Trogsta tagna.på våren och en bit av stolpe B12 i Hus 10 
i Gene indikerar vårfällning. Visst kan man ha fällt på våren 
och sen väntat till en 
tar som får torka blir 
igtvis har de använts 

annan årstid med att bygga husen men kvis-
spröda och svåra att fläta med så 'trol-
direkt. Min teori är alltså att man 

byggde husen på våren men materialet är för litet för.någon 
riktig testning. En annan teori som har väckts är att man har 
använt sly till flätverket för att det var det lämpli~aste. Men 
sly finns inte i så stora mängder i av människan opåverkad skog. 
Ett medelstort långhus hade om man räknar in två innerväggar en 

.· !;';';."! 
total väggyta av ca:125 m2. Om flätverkskvistarnas diameter är 2 
cm. i medel och ca: 1,5 m. långa går det åt 5000 unga lövträd 
till ett hui. Flyttar man till ett helt nytt område får man 
alltså ta till grangrenar istället. först många år efter en röj-
ning finns sly i sådana mängder att det räcker till ett hus. Man 
skulle utifrån det kunna relativt datera husen på en boplats och 
säga att det eller de hus som har grangrenar· i flätverket är de 

,äldsta. Detta· förutsätter dock· att skogen var helt op'averkad vid 
dit flyttningen och att flätverket inte har bytts ut un'der tiden 

·,.:"} 

för husets användning. Ytterligare ett sätt ~tt utnyttja vedarts-
bestämmning till datering är ~tt se om det t.ex. i en härd finns 
kol av gran. finns det grs'n kan inte härden vara äldre än 3000 år · ;, 
Tidigare fanns inte granen i Sverige. Ytterligare noggrannare 

, : . , . . . ; d'\ 
dateringar skulle kanske gå·att' få fram om man kände till träd- ., ' 
artssammansättningen över olika perioder genom pollenanalyser. 

Jag vi~l påpekå att ovanstående'endast är funderingar som Jag 
inte har testat. Men jag tar med dem för att visa på några av de 
möjligheter vedanalysen kan ge· som komplement till annan arkeolo- .· 
gisk undersökningsteknik. Att ta reda på vilka trädslag man har 
·haft när man byggde hus urider järnåldern är kanske inte det 
mest viktiga för arkeologer men det är en grundforskning på 
vilken v icfare kunskap och hypoteser kan byggas och sori( C'-uppsats · 
ämne har det varit bra genom ·att det ·har varit så begränsat. 
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Jag måste medge en viss besvikelse över att inte ha kunnat 
fastställa arttillhörighet med större säkerhet. Påpekas kan dock 
attman vid undesökningarna vid tAnse aux Meadows, New Foundland 
1961-1968 endast lyckades artbestämma 55% av proverna (Paulsen 
1977i 

Eftersom det är så lätt att skilja lövtäd från barrträd och 
att det går att göra med ett vanligt förstoringsglas eller lupp, 
borde det vara av intresse för alla arkeologer att lära sig. Det 
kan vara bra att se redan ute i fält och medan utgrävningarna 
pågår. Vid större frågeställningar där-exakt arttillhörighet 
behövs bör dock arbetet överlåtas åt någon med större kunskap 
på det området. Men återigen påpekas att vedanalys inte bara är 
frågan om artbestämmning. Man kan, som jag har försökt visa, få 
fram många andra uppgifter om materialet. 
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8. SAMMANFATTNING 

Vedanalys bygger på att man i mikroskop eller lupp kan se 
oo.JJJ'Erl mellan olika trädarter på vedens uppbyggnad. Den karakt-
eristiska strukturen finns kvar även sedan träet har kolat. Till 
referensmaterial har jag samlat in drygt 40 prover på färskt trä 
och sedan kolat det i laboratorium. Vissa arter är mycket svåra 
att skilja åt. 

Materialet.till undersökningen kommer från Trogsta och forsa 
RAÄ 71 resp. RAÄ 98 i Själevad sn. Hälsingland, Högom RAÄ 1 i 
Selånger sn. Medelpad och Gene RAÄ 22 i Själevad sn. Ångermanland. 

Sammanfattningsvis kan sägas att rna,n till grövre konstrukt-
ioner som takbärande inre stolpar, sy llsto.ckar, väggstolpar, 
ingångsstolpar, flätverksstolpår och takkonstruktioner har en-
värt. barrträd. I alla stolphål (utom ett) har det funnits tall. 
I de övriga konstruktionerna förekommer både tall och gran. Till 
flä~ har anvE.nts lövsly, främst björk och asp, samt gran 
och då troligen grangrenar. De flesta stolphålen innehåller bara 
tall men några har haft blandat material av både barr- och löv-
träd. Möjligheterna att tolka anläggningar och konstruktioner 
genom enbart en vedanalys är ganska små. Mäter man årsringstjock-
leken på kolbitar får man fram ett medeltal på 0,7 mm. för den 
färska veden._ Det är ett ga~ska lågt värde och kan bero på att 
husbyggarna har valt ut tätvuxet~trä. Det verkar också som om de 
har valt träslag utifrån en rent praktisk_ synvinkel och att reli-
giösa och sociala aspekter inte.har spelat någon roll. Flätverks-
kvistarna från Trogsta var tagna på våren likaså var en av stolp-
arna i Gene fälld på våren och eventuellt har man byggt sina hus 
på den årstiden. Vedanatomi har utnyttjats mycket sparsamt i Sve-
rige och sällan· för att se sambandet mellan träslag och huskonst-
ruktion. I Halleby hade man haft ek och tall i sina stolpar. Gran 
förekom inte (Baudou 1973). 

Förutom till ren artbestämning kan vedanalys ge uppgifter om 
klimat, vegitation, fällningsteknik, bearbetning,. fällningstid-
punkt, lagringstid, nedbrytning, import och datering. 
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KOMMENTARER OCH RÄTTELSER 

På sid. 21 och 44 talas om Djup 1-6, Mp.1049-l054. 
Djupen är angivna räknat från Rn 2, dvs då 20-25 cm. 
jordlager är borttaget. 
Djup 1 ' Mp.1049 4-13 cm 
Djup 2, Mp.1050 13-22 cm 
Djup 3' Mp.1051 22-30 cm 
Djup 4, Mp.1052 ·30-35 cm 
Djup 5' Mp.1053 35-40 cm 
Djup 6, Mp.1054 40-45 cm 

På sid. 2 refereras till Bartholin 1974. Det ska vara 
Bartholin 1975. 

På sid. 39 talas om ~vå plankor tillhörande yttervägg 
i Hg.C i Trogsta. Det ska vara en planka. 




