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Seks prøver af trækul 

Fundsted: E 39_2019 sesong, Lindesnes og Lyngdal kommune,  

Vest-Agder fylke, Norge 

 

 

Lokalitet: Lenefjorden, gnr/bnr 195/3, Lyngdal kommune 

 

 Kontekst: NVP 17, S17 kokegrop 

Prøven indeholder flere små og mindre stykker trækul. 

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

1 stk. trækul, bestemt til Corylus avellana (hassel), 2 årringe, grenved 

med marv og Waldkante*, er udtaget til AMS-analyse (32 mg). 

 

 

 

Lokalitet: Panterheia, Lene, gnr/bnr 106/3, Lyngdal kommune 

 

 Kontekst: NVP 18, gravminne SU51, P50 

Prøven indeholder 13 små stykker trækul. 

4 stk. trækul, ikke nærmere bestemt, er udtaget til AMS-analyse  

(20,4 mg). 
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Lokalitet: Banken, gnr/bnr 92/1, Lindesnes kommune 

 

 Kontekst: NVP 19, hulvei, PS 55 

Prøven indeholder 11 meget små stykker trækul. 

11 stk. trækul, ikke nærmere bestemt, er udtaget til AMS-analyse  

(16,6 mg). 

 

 Kontekst: NVP 20, hustuft, str. Su65, PS56 

Prøven indeholder et stort og flere meget små stykker trækul. 

1. stk. trækul af spredtporet løvtræ med forkullede svampehyfer,  

4 årringe, uspecificeret ved uden marv og Waldkante*, er udtaget til 

AMS-analyse (31,1 mg). 

 

 

 

Lokalitet: Ødegårdsvollen, Lene, Lyngdal kommune 

 

 Kontekst: NVP 21, Str. S102, PS 59 

Prøven indeholder flere mindre stykker trækul. 

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

2 stk. trækul, bestemt til Betula sp. (birk, Bjørk), begge ca. 3 årringe, 

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

analyse (17,5 mg). 

 

 

 

Lokalitet: Panterheia, Lene, gnr/bnr 194/1, Lyngdal kommune 

 

 Kontekst: NVP 22, Heller, Str. Su103, PS 61 

Prøven indeholder mange stykker trækul 

1 stk. trækul, bestemt til Populus sp. (poppel, osp), 1 årring, 

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

analyse (74,4 mg). 

 

 

 

Determinant: Claudia Baittinger 

Den resterende del af prøverne magasineres på Nationalmuseet. 

*Waldkante  = den sidstdannede årring under barken 


