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Fem prøver af trækul 

Fundsted: Kvarstein, gnr/bnr 2/11, Vennesla kommune, Vest-Agder fylke, 

Norge 

 

 Kontekst: Stuktur 2, sjakt 1, kokegrop fra profil 

Prøven indeholder flere små stykker trækul. 

8 stk. trækul er bestemt til Pinus sylvestris (fyrretræ, furu). 

1 stk. trækul, bestemt til Pinus sylvestris (fyrretræ, furu), 1 årring, 

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

(23 mg). 
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 Kontekst: Stuktur 3, sjakt 1, grøft fra plan 

Prøven indeholder mange store og små stykker trækul. 

20 stk. trækul, delvis stærk forkullet, er bestemt til Pinus sylvestris 

(fyrretræ, furu). 

1 stk. trækul, bestemt til Pinus sylvestris (fyrretræ, furu), 6 årringe, 

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

(106,6 mg). 

 

 Kontekst: Stuktur 3, sjakt 1, grøft fra østre profil 

Prøven indeholder få stykker trækul, stærk forkullet.. 

2 stk. trækul, stærk forkullet, er bestemt til Pinus sylvestris (fyrretræ, 

furu). 

5 stk. trækul, stærk forkullede, ikke nærmere bestemt. 

2 kviste med marv og Waldkante*, ikke nærmere bestemt, er udtaget 

til AMS-analyse (11,9 mg). 

 

 Kontekst: Stuktur 3, sjakt 1, grøft fra vestre profil 

Prøven indeholder mange små stykker trækul, stærk forkullet. 

20 stk. trækul, stærk forkullet, er bestemt til Pinus sylvestris (fyrretræ, 

furu). 

1 stk. trækul, bestemt til Pinus sylvestris (fyrretræ, furu), 3 årringe, 

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

(40,9 mg). 

 

 Kontekst: Stuktur 4, sjakt 1 

Prøven indeholder mange store og mindre stykker trækul. 

20 stk. trækul er bestemt til Pinus sylvestris (fyrretræ, furu). 

1 stk. trækul, bestemt til Pinus sylvestris (fyrretræ, furu), 6 årringe, 

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

(146,4 mg). 

 

 

Determinant: Claudia Baittinger 

Den resterende del af prøverne magasineres på Nationalmuseet. 

*Waldkante  = den sidstdannede årring under barken 


