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To prøver af trækul
Fundsted: Feda, Tonstad, gnr. 6, bnr. 5, Sirdal kommune, Vest-Agder
fylkeskommune, Norge.
Askeladden ID 112582
Saksnr.: 12/00124
•

Prøve fra ”røverhola”
Prøve 1
Kontekst: P 3 (Prøvestikk 3) , 12-16 cm, mørk kullholdig humus
Prøven omfatter få små stykker trækul, uforkullet materiale i form af
ved, bark, rødder, ’frugt’ fra svampe (sorte kugler), grus og humus.
1.) 2 stk. trækul udtaget til AMS (0,0025g): 2 små rødder af
spredtporet løvtræ med bark, ca. 4 år.
2.) 2 små stk. trækul, ikke nærmere bestemt, er udtaget til AMS
(0,0013g).
3.) Flere meget små stk. trækul, som udgør den resterende forkullede
del af den indsendte prøve, ikke nærmere bestemt, er udtaget til AMS
(0,01g).
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Prøve fra ”røverhola”
Prøve 2
Kontekst: P 3 (Prøvestikk 3) , 16-20 cm, brunt sitlag, botn sør
fjellgrunn
Prøven omfatter få stykker trækul uforkullet materiale i form af ved,
bark, rødder, ’frugt’ fra svampe (sorte kugler), grus og humus.
1.) 1 stk. trækul er bestemt til Betula sp. (birk, bjørk), 1 årring,
uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant) er udtaget til AMSanalyse (0,0052g).
2.) Flere meget små stykker trækul, uspecificeret ved uden Waldkante
(barkkant) og små grene eller rødder med Waldkante (barkkant), er
udtaget til AMS-analyse (0,0082g).
3.) Flere meget små stykker trækul, som udgør den resterende
forkullede del af den indsendte prøve, uspecificeret ved uden
Waldkante (barkkant) og små stykker bark, ikke nærmere bestemt, er
udtaget til AMS-analyse.

Én prøve af trækul
Fundsted: Feda, Tonstad, gnr. 201, bnr. 4 eller 7, Sirdal kommune, Vest-Agder
fylkeskommune, Norge.
Saksnr.: 12/00124
•

Prøve fra ”Lauvhellaren”
Prøve 3
Kontekst: P 1 (Prøvestikk 1) , 20-40 cm, gråbrun grov sand, mulig noe
kull, men kan ha kommet fra kanten
Prøven omfatter mange stykker trækul.
6 stk. trækul er bestemt til Betula sp. (birk, bjørk)
1 stk. trækul er bestemt til Quercus sp. (eik, eg)
1 stk. trækul er bestemt til Alnus sp. (or, el), 1 årring, uspecificeret ved
uden Waldkante (barkkant) er udtaget til AMS-analyse (0,0222g).

Determinant: Claudia Baittinger
Den resterende del af prøverne magasineres på Nationalmuseet.

