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Formål: Bestemmelse af træart og udtagelse af prøver (trækulsstykker) til 

datering. 
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 Kontekst: NVP 1, Grav 1_7 

Prøven omfatter ca. 20 stykker trækul. 

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

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

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

uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant), er udtaget til AMS-

analyse (0,0492g). 

 

 Kontekst: NVP 3, Grav (?) 2_1 

Prøven omfatter mange stykker trækul. 

1 stk. trækul, bestemt til Corylus avellana (hassel), ca. 6 årringe, tæt 

på marv, uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant), er udtaget til 

AMS-analyse (0,0824g). 
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 Kontekst: NVP 4, Dyrkningslag, Sjakt 9 

Prøven omfatter ca. 15 stykker trækul. 

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

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

uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant), er udtaget til AMS-

analyse (i alt 0,0362g). 

 

 

 Kontekst: NVP 5, PS 6 – Heller 3 

Prøven omfatter ca. 30 mindre stykker trækul. 

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

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

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

1 stk. trækul, bestemt til Alnus sp. (or, el), 4 årringe,  

uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant), er udtaget til AMS-

analyse (i alt 0,0290g). 

 

 

 

Determinant: Claudia Baittinger 

Den resterende del af prøverne magasineres på Nationalmuseet. 


