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Ni prøver, to af dem uden trækul 
Fundsted: Livold-Fardal, E39, Lindesnes kommune, Vest-Agder 
fylkeskommune, Norge. 
Saksnr.: 09/02156 
 

• Kontekst: E39 Livold-Fardal, sjakt 1 Vigeland, struktur 10 - veggvoll 
Prøven indeholder få små stykker trækul, stærk forkullet. 
Flere små kviste med bark, stærk forkullet, ikke nærmere bestemt, er 
udtaget til AMS-analyse. 
 

• Kontekst: E39 Livold-Fardal, sjakt 1 Livold, struktur 2 – stolpehul 
Prøven omfatter ingen recent organisk materiale og ingen forkullede 
rester.  
Ikke egnet til AMS-analyse. Ingen prøver er udtaget til AMS-analyse. 
 

• Kontekst: E39 Livold-Fardal, sjakt 2 Livold, struktur 4 - kokegrop 
Prøven omfatter kun recent materiale, ingen forkullede rester.  
Ikke egnet til AMS-analyse. Ingen prøver er udtaget til AMS-analyse. 
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• Kontekst: E39 Livold-Fardal, sjakt 6 Livold, struktur 6 - kokegrop 
Prøven indeholder 13 små stykker trækul. 
1 stk. trækul er bestemt til Pinus sylvestris (furu, fyrretræ) 
1 stk. trækul, spredtporet løvtræ, ikke nærmere bestemt 
1 stk. trækul, spredtporet løvtræ, ikke nærmere bestemt, 4 årringe, 
uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant) og  
1 stk. trækul, spredtporet løvtræ, ikke nærmere bestemt, 12 årringe, 
grenved med bark er udtaget til AMS-analyse. 
 

• Kontekst: E39 Livold-Fardal, sjakt 7 Livold, struktur 18 - kokegrop 
Prøven indeholder mange mindre stykker trækul. 
3 stk. trækul er bestemt til Acer sp. (lønn, løn), ca. 10 årringe, 
uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant), er udtaget til AMS-
analyse. 
 

• Kontekst: E39 Livold-Fardal, sjakt 8 Livold, struktur 11 - kokegrop 
Prøven indeholder mange stykker trækul. 
3 stk. trækul, spredtporet løvtræ, ikke nærmere bestemt, 4 årringe, 
uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant), er udtaget til AMS-
analyse. 
 

• Kontekst: E39 Livold-Fardal, sjakt 10 Livold, struktur 22 - stolpehul 
Prøven indeholder få små stykker trækul. 
1 stk. trækul er bestemt til Betula sp. (birk, bjørk), 2 årringe, 
uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant), er udtaget til AMS-
analyse. 
 

• Kontekst: E39 Livold-Fardal, sjakt 11 Livold, struktur 27 - kokegrop 
Prøven indeholder fire små stykker trækul. 
3 stk. trækul, spredtporet løvtræ, ikke nærmere bestemt, ca. 3 
årringe, uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant), er udtaget til 
AMS-analyse. 
 

• Kontekst: E39 Livold-Fardal, sjakt 12 Livold, struktur 32 - kokegrop 
Prøven indeholder fem meget små stykker trækul. 
2 stk. trækul er bestemt til Quercus sp. (eik,eg), uspecificeret ved uden 
Waldkante (barkkant) og  
3 stk. trækul, spredtporet løvtræ, ikke nærmere bestemt, 
uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant), er udtaget til AMS-
analyse. 
 

Determinant: Claudia Baittinger 
Prøverne magasineres på Nationalmuseet. 


