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Seks prøver af trækul 

Fundsted: Hundingsland, Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke, Norge 

 

 

 Kontekst: KP 1, Lyhelleren 

Prøven indeholder ca. 10 større og mindre stykker trækul og brent 

bein. 

1 stk. trækul, bestemt til Salix sp. (pil), 3 årringe, uspecificeret ved 

uden Waldkante*, er udtaget til AMS-analyse (35,3 mg). 

 

 Kontekst: KP 2, PS15, heller 

Prøven indeholder 12 større og mindre stykker trækul. 

12 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 (48,9 mg). 

 

 Kontekst: KP 3, hulvei over Prinseodden, Hundingsbukta  

Prøven indeholder et stykke trækul, stærk forkullet og med 

okkerindlejringer. 

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

(3,8 mg). 
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 Kontekst: KP4, PS30, naust, lag 2 

Prøven indeholder mange mindre stykker trækul. 

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

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

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

(20,7 mg). 

 

 Kontekst: KP5, naust 2, sjakt 16 

Prøven indeholder mange stykker trækul. 

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

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

1 stk. trækul, bestemt til Pomoideae/Maloideae (frugttræ fra Rosen-

familien), 3 årringe, uspecificeret ved uden Waldkante*, er udtaget til 

AMS-analyse (9,9 mg). 

 

 Kontekst: KP6,PS34, todelt tuft 

Prøven indeholder tre større stykker trækul. 

1 stk. trækul, bestemt til Salix sp. (pil), 6 årringe, uspecificeret ved 

uden Waldkante*, er udtaget til AMS-analyse (41,3 mg). 

 

 

 

Determinant: Claudia Baittinger 

Den resterende del af prøverne magasineres på Nationalmuseet. 

*Waldkante  = den sidstdannede årring under barken 


