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Fem prøver af trækul 
Fundsted: Greipstad kirke, Songdalen kommune, Vest-Agder fylkeskommune, 
Norge. 
Saksnr.: 12/00139 
 

• Kontekst: S4, stolpehull, sjakt 1 
Prøven omfatter mange små stykker trækul. 
1 stk. trækul er bestemt til Quercus sp. (eik,eg) 
1 stk. trækul er bestemt til Betula sp. (birk, bjørk) 
1 stk. trækul er bestemt til Alnus sp. (or, el), 2 årringe, uspecificeret 
ved uden Waldkante (barkkant) er udtaget til AMS-analyse (0,028g).  
 

• Kontekst: S10, kokegrop, sjakt 5 
Prøven omfatter mange stykker trækul. 
1 stk. trækul er bestemt til Alnus sp. (or, el), 4 årringe, uspecificeret 
ved uden Waldkante (barkkant) er udtaget til AMS-analyse (0,0714g). 
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• Kontekst: S15, mulig grav, sjakt 7 
Prøven omfatter mange stykker trækul. 
5 stk. trækul er bestemt til Quercus sp. (eik,eg) 
1 stk. trækul er bestemt til Betula sp. (birk, bjørk) 
1 stk. trækul er bestemt til Betula sp. (birk, bjørk), 5 årringe, 
uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant) er udtaget til AMS-
analyse (0,0997g). 
 

• Kontekst: S22, stolpehull, sjakt 7 
Prøven omfatter mange meget små stykker trækul. 
1 stk. trækul er bestemt til Alnus sp. (or, el) og 4. stk. spredtporet 
løvtræ (ikke nærmere bestemt), uspecificeret ved uden Waldkante 
(barkkant) er udtaget til AMS-analyse (0,0107g).  
 

• Kontekst: S26, kokegrop, sjakt 11 
Prøven omfatter mange store stykker trækul. 
5 stk. trækul er bestemt til Quercus sp. (eik,eg) 
1 stk. trækul er bestemt til Corylus avellana (hassel) 
1 stk. trækul er bestemt til Corylus avellana (hassel), 2 årringe, 
grenved uden Waldkante (barkkant) er udtaget til AMS-analyse 
(0,0459g). 
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