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Fem prøver af trækul 

Fundsted: Møll Midtre og Holmen (Holum), Mandal kommune, Vest-Agder 

fylke, Norge 

  

 Kontekst: Kokegrop nr 1, vest profil dreneringsgrøft, gnr/bnr 129/9, 

Møll Midtre, Mandal kommune 

Prøven indeholder mange store stykker trækul. 

20 stk. trækul er bestemt til Quercus sp. (eg, eik). 

1 stk. trækul, bestemt til Quercus sp. (eg, eik), 3 årringe, uspecificeret 

ved uden Waldkante*, er udtaget til AMS-analyse (78,3mg). 

 

 Kontekst: S 11, kokegrop, fra profil, sjakt 1, gnr/bnr 129/9,  

Møll Midtre, Mandal kommune 

Prøven indeholder fire stykker trækul med kraftige okkerindlejringer, 

stærk forkullet. 

3 stk. trækul er bestemt til Betula sp. (birk, bjørk). 

1 stk. trækul, bestemt til Betula sp. (birk, bjørk), 2 årringe, 

uspecificeret ved uden Waldkante*, er udtaget til AMS-analyse 

(76,7mg). 
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 Kontekst: S 16, kokegrop, fra plan, sjakt 1, gnr/bnr 129/9,  

Møll Midtre, Mandal kommune 

Prøven indeholder mange stykker trækul. 

3 stk. trækul er bestemt til Quercus sp. (eg, eik). 

3 stk. trækul er bestemt til Betula sp. (birk, bjørk). 

1 stk. trækul, bestemt til Alnus sp. (el, or), 3 årringe, gren med marv og 

Waldkante*, er udtaget til AMS-analyse (30,0mg). 

 

 Kontekst: S 26, kokegrop, fra profil, sjakt 1, gnr/bnr 129/9,  

Møll Midtre, Mandal kommune 

Prøven indeholder flere mindre stykker trækul med kraftige 

okkerindlejringer, stærk forkullet. 

1 stk. trækul er bestemt til Fagus sylvatica (bøk, bøg). 

1 stk. trækul, bestemt til Betula sp. (birk, bjørk), 2 årringe, 

uspecificeret ved uden Waldkante*, er udtaget til AMS-analyse 

(47,8mg). 

 

 Kontekst: S 54, mulig stolpehull, sjakt 5, gnr/bnr 99/25,  

Holum (Monen), Mandal kommune 

Prøven indeholder flere større og mindre stykker trækul. 

1 stk. trækul er bestemt til Quercus sp. (eg, eik). 

2 stk. trækul er bestemt til Betula sp. (birk, bjørk). 

1 stk. trækul, bestemt til Betula sp. (birk, bjørk), 5 årringe, 

uspecificeret ved uden Waldkante*, er udtaget til AMS-analyse 

(57,3mg). 

 

 

 

Determinant: Claudia Baittinger 

Den resterende del af prøverne magasineres på Nationalmuseet. 

*Waldkante  = den sidstdannede årring under barken 

 


