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Fire prøver af trækul 

Fundsted: Gang- og sykkelvei Eiken-Tveitosen, Hægebostad kommune, Vest-

Agder fylke, Norge 

 

 

 

 Kontekst: Kullprøve fra overflate S6 kokegrop, (sjakt 8). 

Tatt ut av Lars Jølle Berge (LJB). 

Prøven indeholder flere små stykker trækul.  

1 stk. trækul, bestemt til Pomoidea (frugttræ), 2 årringe, uspecificeret 

ved uden marv og Waldkante*, er udtaget til AMS-analyse (12,5 mg). 

 

 Kontekst: Jordprøve tatt fra profil i S9 eldre dyrkningslag, (sjakt 15) 

fra nederste jordlag i profilen. 

Tatt ut av Lars Jølle Berge (LJB). 

Prøven indeholder mange stykker trækul.  

1 stk. trækul, bestemt til Corylus avellana (hassel), 3 årringe, 

uspecificeret ved uden marv og Waldkante*, er udtaget til AMS-

analyse (65,3 mg). 
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 Kontekst: Kullprøve fra overflate S11 ildsted, (sjakt 21). 

Prøven indeholder tre store og flere små stykker trækul, nogle kun 

delvis forkullet. 

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

1 stk. trækul, bestemt til Betula sp. (birk, bjørk), ca. 6 årringe, 

uspecificeret ved uden marv og Waldkante*, er udtaget til AMS-

analyse (106,1 mg). 

 

 Kontekst: Kullprøve tatt fra profil S12 ildsted (sjakt 24).  

Prøven indeholder flere stykker trækul.  

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

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

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

uspecificeret ved uden marv og Waldkante*, er udtaget til AMS-

analyse (30,7 mg). 

 

 

 

Determinant: Claudia Baittinger 

Den resterende del af prøverne magasineres på Nationalmuseet. 

*Waldkante  = den sidstdannede årring under barken 


