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Fem prøver af trækul 

Fundsted: Eiken Feriesenter, Hægebostad kommune, Vest-Agder 

fylkeskommune, Norge. 

 

 Kontekst: KP 1, C-14, Flatsmarksgrav 3, bånnlag 

Prøven omfatter fire små stykker trækul. 

2 stk. trækul er bestemt spredtporet løvtræ, uspecificeret ved uden 

Waldkante (barkkant). 

1 stk. trækul er bestemt nåletræ (Pinophyta), ikke Pinus sylvestris, 

uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant). 

1 stk. trækul, stærk forkullet, ikke nærmere bestemt. 

Alle fire stykker trækul er udtaget til AMS-analyse (0,0122g). 

 

 Kontekst: KP 2, Kokegrop 1, Sjakt 11 

Prøven omfatter mange stykker trækul. 

1 stk. trækul er bestemt til Populus sp. (poppel, osp), ca. 3 årringe, 

uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant). 0,1178g er udtaget til 

AMS-analyse. 

 

 Kontekst: KP 3, Kokegrop 3, Sjakt 15 

Prøven omfatter mange stykker trækul. 

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

uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant), udtaget til AMS-analyse 

(0,0978g). 
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 Kontekst: KP 4, Lag 2, Sjakt 16 

Prøven omfatter otte små stykker trækul. 

Ikke nærmere bestemt. 

Alle otte stykker trækul er udtaget til AMS-analyse (0,0130g). 

 

 Kontekst: KP 5, Lag 4, Sjakt 16 

Prøven omfatter mange stykker trækul med kraftige aflejringer af 

jernoxid. 

1 stk. trækul er bestemt til spredtporet løvtræ, 1 årring, uspecificeret 

ved uden Waldkante (barkkant), 0,0729g, er udtaget til AMS-analyse. 

 

 Kontekst: KP 6, Lag 5, Sjakt 16 

Prøven omfatter få mindre stykker trækul. 

3 små kviste, 1 årring, med Waldkante (barkkant), 0,0206g, er udtaget 

til AMS-analyse. 

1 stk. trækul er bestemt til spredtporet løvtræ, ca. 10 årringe, 

uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant), 0,0717g, er udtaget til 

AMS-analyse. 
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