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Syv prøver af trækul 

Fundsted: Feda, Kvinesdal kommune, Vest-Agder fylke, Norge 

  

 Kontekst: KP 1, Stolpehull 1, sjakt 3, gnr. 10, bnr. 66 

Prøven indeholder flere mindre stykker trækul. 

11 stk. trækul er bestemt til Alnus sp. (el, or). 

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

1 stk. trækul, bestemt til Alnus sp. (el, or), 2 årringe, uspecificeret ved 

uden Waldkante*, er udtaget til AMS-analyse (52,6mg). 

 

 Kontekst: KP 3, Kokegrop 2, sjakt 3, gnr. 10, bnr. 6 

Prøven indeholder mange stykker trækul. 

>25 stk. trækul er bestemt til Alnus sp. (el, or). 

1 stk. trækul, bestemt til Alnus sp. (el, or), 14 årringe, uspecificeret 

ved uden Waldkante*, er udtaget til AMS-analyse (142,3mg). 

 

  



                                                   NNU rapport 86 - 2015                             vedanatomi 
 

 

 

 Kontekst: KP 6, Kokegrop 6, sjakt 56, gnr. 10, bnr. 25 

Prøven indeholder mange stykker trækul. 

>25 stk. trækul er bestemt til Alnus sp. (el, or). 

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

1 stk. trækul, bestemt til Alnus sp. (el, or), 2 årringe, gren med marv og 

Waldkante*, er udtaget til AMS-analyse (42,4mg). 

 

 

 Kontekst: KP 10, Kokegrop, sjakt 62, gnr. 10, bnr. 29 

Prøven indeholder mange stykker trækul. 

>25 stk. trækul er bestemt til Tilia sp.(lind).  

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

5 stk. trækul er bestemt til Corylus avellana (hassel). 

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

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

(88,7mg). 

 

 Kontekst: KP 15, Struktur 8, sjakt 74, gnr. 12, bnr. 1 

Prøven indeholder flere mindre stykker trækul. 

>25 stk. trækul er bestemt til Alnus sp. (el, or). 

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

1 stk. trækul, bestemt til Alnus sp. (el, or), 2 årringe, uspecificeret ved 

uden Waldkante*, er udtaget til AMS-analyse (13,1mg). 

 

 Kontekst: KP 16, Stolpehull 32, sjakt 100, gnr. 11, bnr. 103 

Prøven indeholder få små stykker trækul. 

3 stk. trækul er bestemt til Corylus avellana (hassel). 

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

1 stk. trækul, bestemt til Corylus avellana (hassel), 5 årringe, 

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

(52,5mg). 

 

 Kontekst: KP 17, Struktur 17, sjakt 110, gnr. 11, bnr. 16 

Prøven indeholder få stykker trækul. 

6 stk. trækul er bestemt til Alnus sp. (el, or). 

1 stk. trækul, bestemt til Alnus sp. (el, or), 3 årringe, uspecificeret ved 

uden Waldkante*, er udtaget til AMS-analyse (42,7mg). 

 

 

Determinant: Jonas Ogdal Jensen og Claudia Baittinger 

Den resterende del af prøverne magasineres på Nationalmuseet. 

*Waldkante  = den sidstdannede årring under barken 

 


