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Fem prøver af trækul 
Fundsted: Lande, Mandal kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Norge. 
gnr/bnr 76/5 og 77/5 
Saksnr.: ? 
 

· Kontekst: 1 prøve fra sviigs/dyrkningslag funnet i sjakt 3 
gnr/bnr: 77/5 
Prøven omfatter få meget små stykker trækul. 
6 stk. trækul er bestemt til Quercus sp. (eg, eik) 
1 stk. trækul er bestemt til spredtporet løvtræ 
1 stk. trækul er bestemt til spredtporet løvtræ, ikke nærmere bestemt 
(strukturer ikke genkendelige formentlig pga. jernoxid), 3 årringe, 
uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant), er udtaget til AMS-
analyse. 
 

· Kontekst: 1 prøve fra P 71, trekullholdig lag i prøvestikk med brent 
flint 
gnr/bnr: 76/5 
Prøven omfatter flere små stykker trækul. 
2 stk. trækul er bestemt til Pinus sylvestris (furu, fyrretræ) 
1 stk. trækul er bestemt til Populus sp. (osp, poppel), 4 årringe, 
uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant), er udtaget til AMS-
analyse. 
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· Kontekst: 1 prøve fra S 201, kokegrop 

gnr/bnr: 77/5 
Ingen prøve er udtaget til AMS-analyse. Ved uheld i laboratoriet blev 
prøven sammenblandet med prøve fra S 206. 
 

· Kontekst: 1 prøve fra S 203, kokegrop 
gnr/bnr: 77/5 
Prøven omfatter mange små stykker trækul. 
1 stk. trækul er bestemt til Alnus sp. (or, el), 11 årringe, uspecificeret 
ved uden Waldkante (barkkant), er udtaget til AMS-analyse. 
 

· Kontekst: 1 prøve fra S 206, kokegrop 
gnr/bnr: 77/5 
Ingen prøve er udtaget til AMS-analyse. Ved uheld i laboratoriet blev 
prøven sammenblandet med prøve fra S 201. 
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