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Fem prøver af trækul 

Fundsted: Homme, Lindesnes kommune, Vest-Agder fylke, Norge. 

Gnr/bnr 52/50 

 

 Kontekst: Kokegrop 4, sjakt 10, fra overflate 

Prøven indeholder mange store stykker trækul. 

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

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

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

(0,2118g). 

 

 Kontekst: Struktur 8, sjakt 9, overflate 

Prøven indeholder få små stykker trækul. 

1.) 1 stk. skal af Corylus avellana (hassel), forkullet, er udtaget til AMS-

analyse (0,0126g). 

2.) 1 stk. trækul, bestemt til Salix sp. (pil), 1 årring, uspecificeret ved 

uden Waldkante*, er udtaget til AMS-analyse (0,0019g). 

3.) 2 stk. trækul af spredtporet løvtræ er udtaget til AMS-analyse 

(0,0180g). 
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 Kontekst: Struktur 9, sjakt 9, overflate 

Prøven indeholder flere stykker trækul. 

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

1 stk. trækul, bestemt til Pinus sylvestris (furu, fyrretræ), 4 årringe, 

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

(0,0909g). 

 

 Kontekst: Struktur 13, sjakt 9, overflate  

Prøven indeholder mange trækul med okkeraflejringer. 

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

uspecificeret ved uden Waldkante*, med okkeraflejringer, er udtaget 

til AMS-analyse (0,0457g). 

 

 Kontekst: Struktur 15, sjakt 9, kokegrop, overflate  

Prøven indeholder mange stykker trækul. 

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

1 stk. trækul, bestemt til Quercus sp. (eg, eik), ), 4 årringe, 

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

(0,0180g). 

 

 

 

Determinant: Claudia Baittinger 

Den resterende del af prøverne magasineres på Nationalmuseet. 

*Waldkante  = den sidstdannede årring under barken 

 


