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• Sjakt 9, S6, kokegrop 
Prøven omfatter flere små stykker. 
1 stk. trækul er bestemt til Alnus sp. (or, el), 2 årringe, uspecificeret 
ved uden Waldkante (barkkant). 0,08g udtaget til AMS-analyse. 
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• Sjakt 9, S7, kullflekk/’dverg’ 
Prøven omfatter mange store stykker trækul. 
10 stk. trækul er bestemt til Quercus sp. (eik,eg) 
1 stk. trækul er bestemt til Quercus sp. (eik,eg), 10 årringe, 
uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant). 0,08g udtaget til AMS-
analyse. 
 

• Sjakt 25, S15, kokegrop 
Prøven omfatter mange store stykker trækul. 
10 stk. trækul er bestemt til Populus sp. (osp, poppel) 
1 stk. trækul er bestemt til Populus sp. (osp, poppel), ca. 8 årringe, 
uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant). 0,55g udtaget til AMS-
analyse. 
 

• Sjakt 28, S24, kokegrop 
Prøven omfatter flere store og små stykker trækul. 
3stk. trækul er bestemt til Pinus sylvestris (furu, fyrretræ)  
1 stk. trækul er bestemt til Corylus avellana (hassel), 3 årringe, 
uspecificeret ved uden Waldkante (barkkant). 0,13g udtaget til AMS-
analyse. 
 

• Sjakt 52, S39, kokegrop 
Prøven omfatter mange store stykker trækul. 
10 stk. trækul er bestemt til Quercus sp. (eik,eg) 
2 stk. trækul er bestemt til Quercus sp. (eik,eg), 15 og 7 årringe, 
grenved med Waldkante (barkkant). 0,19g udtaget til AMS-analyse. 
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