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HAM 2959, Bjerndrupvej 
(FHM 4296/3367) 
 

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra forsvarsværket Olgerdiget 

ved Bjerndrupvej nær Tinglev  

 

Jonas Ogdal Jensen, cand. scient. 

 

Indledning 
Efter et udgravningsbesøg ved Tinglev den 18.11.2020, blev der den 24.11.2020 og 

03.12.2020 indleveret henholdsvis 4 og 57 træprøver fra lokaliteten HAM 2959*, 

Bjerndrupvej, til dendrokronologisk vurdering og evt. dateringsforsøg. Yderligere tre 

prøver var ikke at finde blandt det indleverede materiale (X33, X59 og X67). 

Prøverne er fra forsvarsværket Olgerdiget dateret til romersk jernalder, dvs. 

århundrederne umiddelbart efter Kristi fødsel. Prøverne er udtaget af arkæologer ved 

Museum Sønderjylland og efterfølgende undersøgt af cand.scient. Jonas Ogdal 

Jensen på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum. 

 

I det følgende gennemgås de undersøgte prøver. Sidst i rapporten findes desuden et 

afsnit omhandlende bearbejdningsspor på stolperesterne (side 10).  Dateringsdia-

grammet (Figur 1) og undersøgelsens katalog (Tabel B2) sammenfatter de dendro-

kronologiske resultater. Yderligere information om dendrokronologi kan findes i 

metodebeskrivelsen i rapportens bilag og på museets hjemmeside. 

 

Undersøgelse 
Prøverne består primært af stolperester fra palisadetømmer, der er udgravet ifm. med 

opførelsen af en rekonstruktion af forsvarsværket. På lokaliteten fremstod Olgerdiget 

som en voldgrav mod øst, efterfulgt af og to palisaderækker mod vest; 1. palisa-

derække (P2) længst fra voldgraven, og 2. palisaderække (P3) nærmest voldgraven.   

 

Prøvematerialet var meget varieret bevaringsmæssigt. Mange prøver var meget 

formuldede, specielt i palisaderækken længst fra voldgraven (P2), af samme grund var 

det sparsomt med velegnede stykker tømmer til dendrokronologisk datering fra 

denne palisaderække. Stolperesterne i palisaderækken nær voldgraven (P3) var 

generelt bedre bevaret, og flere prøver havde splintved bevaret.         

 

Prøvematerialet bestod af 60 prøver af egetræ (Quercus sp.). En enkelt prøve er 

formentlig af bøg (cf. Fagus sp.). På baggrund af prøvernes bevaringsgrad, det 

estimerede antal årringe i prøven, samt om prøven havde rester af splintved bevaret, 

vurderedes det hvorvidt prøven var egnet til dendrokronologisk datering (se Tabel B1 

i bilag). Prøvernes bevaringsgrad blev vurderet fra god (x) til meget dårlig/formuldet 

(xxxxx). I alt var 39 egetræsprøver velegnede til dendrokronologisk daterings-

undersøgelse. Af disse er 25 prøver undersøgt dendrokronologisk, 14 prøver er 

dateret.  

 

 
*HAM 2959, Bjerndrupvej. Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Åbenrå amt. Sted nr. 220110. UTM:518084,8 / 6088484,7 

zone 32.  
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PRØVEGENNEMGANG 

For en oversigt over alle undersøgte træprøver ifm. vurdering af dateringspotentiale, 

se Tabel B1 i bilag. Følgende gennemgang omhandler de prøver, der er forsøgt 

dateret dendrokronologisk.   

 

X5, P3  

Eg. Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. 

Prøven indeholder 143 årringe, kun kerneved. 

Årringssekvensen er præget af oldenborre-angreb. 

Prøvens yngste bevarede årring er dannet i 56 e.Kr. 

Prøven stammer fra et træ, der er fældet efter 71 e.Kr. 

 

X6, P3  

Eg. Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. 

Prøven indeholder 184 årringe, hvoraf de yngste 20 befinder sig i træets splintved. 

Prøvens yngste bevarede årring er dannet i 75 e.Kr. 

Prøven stammer fra et træ, der er fældet få år efter 75 e.Kr. 

 

X7, P3  

Eg. Stolpe. Rund. 

Prøven indeholder 119 årringe, hvoraf de yngste 20 befinder sig i træets splintved. 

Årringssekvensen er præget af oldenborre-angreb. 

Prøvens yngste bevarede årring er dannet i 74 e.Kr. 

Prøven stammer fra et træ, der er fældet få år efter 74 e.Kr. 

 

X8, P3  

Eg. Stolpe. Rund. 

Prøven indeholder 170 årringe, hvoraf de yngste 20 befinder sig i træets splintved. 

Prøven har muligvis waldkante (årringen under barken) bevaret. 

Prøvens yngste bevarede årring er dannet i 78 e.Kr. 

Prøven stammer fra et træ, der muligvis er fældet i 78/79 e.Kr. 

 

X14, P3  

Eg. Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. 

Prøven indeholder 108 årringe, kun kerneved. 

Prøvens yngste bevarede årring er dannet i 41 e.Kr. 

Prøven stammer fra et træ, der er fældet efter 56 e.Kr. 

 

X17, P3  

Eg. Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. 

Prøven indeholder 146 årringe, kun kerneved. 

Prøvens yngste bevarede årring er dannet i 74 e.Kr. 

Prøven stammer fra et træ, der er fældet efter 89 e.Kr. 

 

X19, P3  

Eg. Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. 

Prøven indeholder 143 årringe, kun kerneved. 

Prøvens yngste bevarede årring er dannet i 9 e.Kr. 

Prøven stammer fra et træ, der er fældet efter 24 e.Kr. 
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X21, P3  

Eg. Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. 

Prøven indeholder 94 årringe, kun kerneved. 

Prøven kunne ikke dateres. 

 

X22, P3  

Eg. Stolpe. Rund. 

Prøven indeholder 194 årringe, hvor den yngste årring muligvis markerer overgangen 

fra kerne- til splintved. 

Årringssekvensen er præget af oldenborre-angreb. 

Prøvens yngste bevarede årring er dannet i 49 e.Kr. 

Prøven stammer fra et træ, der muligvis er fældet ca. 69 e.Kr. 

 

X23, P3  

Eg. Stolpe. Rundoval. 

Prøven indeholder 87 årringe, hvor den yngste årring muligvis markerer overgangen 

fra kerne- til splintved. 

Årringssekvensen er præget af oldenborre-angreb. 

Prøvens yngste bevarede årring er dannet i 42 e.Kr. 

Prøven stammer fra et træ, der muligvis er fældet ca. 62 e.Kr. 

 

X24, P3  

Eg. Stolpe. Rund. 

Prøven indeholder 147 årringe, hvor den yngste årring muligvis markerer overgangen 

fra kerne- til splintved. 

Prøvens yngste bevarede årring er dannet i 27 e.Kr. 

Prøven stammer fra et træ, der muligvis er fældet ca. 47 e.Kr. 

 

X26, P3  

Eg. Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. 

Prøven indeholder 91 årringe, kun kerneved. 

Prøvens yngste bevarede årring er dannet i 40 e.Kr. 

Prøven stammer fra et træ, der er fældet efter 55 e.Kr. 

 

X27, P3  

Eg. Stolpe. Fuldkantet, kvadratisk. 

Prøven indeholder 100 årringe, kun kerneved. 

Prøvens yngste bevarede årring er dannet i 42 e.Kr. 

Prøven stammer fra et træ, der er fældet efter 57 e.Kr. 

 

X34, P2  

Eg. Stolpe. Halvrund. 

Prøven indeholder 66 årringe, hvor den yngste årring muligvis markerer overgangen 

fra kerne- til splintved. 

Prøven kunne ikke dateres. 
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X36, P2  

Eg. Stolpe. Rund. 

Prøven indeholder 107 årringe, kun kerneved. 

Prøvens yngste bevarede årring er dannet i 112 e.Kr. 

Prøven stammer fra et træ, der er fældet efter 127 e.Kr. 

 

X39, P2  

Eg. Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. 

Prøven indeholder 70 årringe, kun kerneved. 

Prøven kunne ikke dateres. 

 

X43, P2  

Eg. Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. 

Prøven indeholder 92 årringe, kun kerneved. 

Prøven kunne ikke dateres. 

 

X45, P2  

Eg. Stolpe. Rund. 

Prøven indeholder 107 årringe, hvoraf de yngste 18 repræsenterer træets fulde splint 

med waldkante (årringen under barken). 

Prøven kunne ikke dateres. 

 

X78, P3(?)  

Eg. Stolpe/pæl. Halvrund. 

Prøven indeholder 72 årringe, hvoraf de yngste 17 repræsenterer træets fulde splint 

med waldkante (årringen under barken). 

Prøven kunne ikke dateres. 

 

X80, P3(?)  

Eg. Stolpe. Rund. 

Prøven indeholder 185 årringe, hvoraf de yngste 18 repræsenterer træets fulde splint 

med waldkante (årringen under barken). 

Prøvens yngste bevarede årring er dannet i 42 e.Kr. 

Prøven stammer fra et træ, der er fældet i foråret 42 e.Kr. 

 

X82  

Eg. Stolpe/pæl. Kvartrund. 

Prøven indeholder 122 årringe, hvor den yngste årring markerer overgangen fra 

kerne- til splintved. 

Prøven kunne ikke dateres. 

 

X83  

Eg. Stolpe/pæl. Kvartrund. 

Prøven indeholder 108 årringe, hvor den yngste årring markerer overgangen fra 

kerne- til splintved. 

Prøven kunne ikke dateres. 

 

 

 



  6 

X84  

Eg. Stolpe/pæl. Kvartrund. 

Prøven indeholder 109 årringe, hvor den yngste årring markerer overgangen fra 

kerne- til splintved. 

Prøven kunne ikke dateres. 

 

X85, Voldgrav  

Eg. Stolpe. Rund. 

Prøven indeholder 176 årringe, kun kerneved.  

Årringssekvensen er præget af oldenborre-angreb. 

Prøven kunne ikke dateres. 

 

 
KRYDSDATERING 

Den dendrokronologiske grundkurvedækning er relativt svag i århundrederne 

omkring Kristi fødsel, og selvom der forelægger tidligere dendrokronologiske 

undersøgelser af materiale fra Olgerdiget, er meget af dette prøvemateriale præget 

af oldenborre-angreb (Melolontha sp.), der vanskeliggør dateringsarbejdet. For at 

danne en opdateret middelkurve for tømmer fra Olgerdiget, der kan danne grund for 

flere dateringer fra forsvarsværket, er alt tidligere materiale gennemgået forud for 

nærværende undersøgelse. Årringskurver med oldenborre-præg er ekskluderet i 

middelkurveberegningen, og på denne baggrund er der sammenregnet en middel-

kurve for Olgerdiget (5OLGER01), på 219 år, der dækker perioden 141 f.Kr. – 78 e.Kr. 

Middelkurven er kronologisk forankret ved at datere mod grundkurven for 

Vestdanmark med en t-værdi på 6,6 (Munro 1984). Enkelte andre lokalitetskurver for 

perioden er benyttet i dateringsarbejdet. Disse kurver dateres indbyrdes (se Tabel 1)†.  

Middelkurven for Olgerdiget er efterfølgende benyttet til at datere flere af de tidligere 

undersøgte prøver med oldenborrepræg, ligesom den bl.a. er benyttet til at datere 

prøvematerialet i nærværende undersøgelse.     

 

Kurvebeskrivelse Periode Lokalitetskurve 5OLGER01 VORBASSE 7MEJM001 

Olgerdiget (tidligere mat.) 141 f.Kr. – 78 e.Kr. 5OLGER01    

Vorbasse  109 f.Kr. – 431 e.Kr. VORBASSE 8,0   

Mejlby 10, Ringkøbing 19 f.Kr. – 244 e.Kr. 7MEJM001 2,9 7,3  

Volden (Æ Vold)  55 e.Kr. – 175 e.Kr. 5EVOM002 3,3 5,5 3,4 

Tabel 1: T-værdier for krydsdatering af lokalitetskurver fra perioden omkring Kristi fødsel. T-værdier i 

henhold til Munro, 1984.   

Flere af de undersøgte prøver krydsdaterer med hinanden, og der er sammenregnet 

flere middelkurver for grupper af prøver der kan synkroniseres med hinanden.  

Årringskurverne for de tre prøver X14, X17 og X19 krydsdaterer med hinanden. De er 

sammenregnet til middelkurven 5OLMM001, der dækker perioden 132 f.Kr. - 74 e.Kr. 

Årringskurverne for de to prøver X24 og X80 krydsdaterer med hinanden, og de er 

sammenregnet til middelkurven 5OLMM003, der dækker perioden 143 f.Kr. - 41 e.Kr. 

 

† Middelkurven fra Volden (Æ Vold) (HAM 2118) dateres i øvrigt endnu stærkere (t-værdi ligeledes på 

6,6), når der sammenregnes en middelkurve for romersk jernalder indeholdende flere lokaliteter fra den 

senere del af perioden, bl.a. Hjemsted ved Skærbæk (HAM 1004), Skodborg og Holsted Overmark ved 

Vejen (HAM 1930 & HBV 941).    



  7 

Årringskurverne for de to prøver X6 og X8 krydsdaterer med hinanden, og de er 

sammenregnet til middelkurven 5OLMM004, der dækker perioden 109 f.Kr. - 68 e.Kr. 

Årringskurverne for de to prøver X26 og X27 krydsdaterer med hinanden, og de er 

sammenregnet til middelkurven 5OLMM006, der dækker perioden 58 f.Kr. - 42 e.Kr. 

 

Enkelte af de undersøgte prøver er præget af oldenborre-angreb, nogle af dem kan 

dog dateres, bl.a. mod tidligere undersøgte prøver, og mod en middelkurve af alle 

daterede prøver, både med og uden oldenborrepræg fra Olgerdiget (5OLGEROB).  

 

Årringskurverne for de tre prøver X83, X83 og X84 krydsdaterer så overbevisende med 

hinanden (t-værdier >10), at de må stamme fra det samme træ. Prøverne er alle 

kvartrunde tømmerstykker, der er meget ens; dette understøtter endvidere deres 

samhør. Årringskurverne er sammenregnet til trækurven 5OLMT002. Årringskurverne 

for de to prøver X43 og X45 krydsdaterer med hinanden, og de er sammenregnet til 

middelkurven 5OLMM005. Disse kurver kan ikke dateres.  

 

Den tidsmæssige placering for de daterede prøver kan ses i dateringsdiagrammet 

(Figur 1). Statistiske værdier vedrørende dateringerne kan ses i Tabel B3 i bilag. 

Information om de enkelte prøver og de udarbejdede undersøgelser kan findes i 

kataloget i rapportens bilag (Tabel B2). 

 

 

 

  

Figur 1: Dateringsdiagram for HAM 2959, Bjerndrupvej. Undersøgelsens dateringer placeret på en 

tidsskala med angivelse af årringssekvensernes længde og konstateret kerneved, splintved, waldkante 

osv. De beregnede fældningstidspunkter for de undersøgte prøver er noteret i forlængelse af hver prøves 

årringssekvens. Fældningstidspunkterne er beregnet vha. splintstatistikker (se evt. Metodebeskrivelse i 

rapportens bilag); for egetræ 20 [-5+10] årringe i splintved. For prøver med waldkante/bark er det 

absolutte fældningstidspunkt noteret. 
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SAMMENFATNING & TOLKNING 

Dateringerne fra Bjerndrupvej peger på, at der har været minimum to primære faser 

med fældning af tømmertræer (Figur 1): foråret 42 e.Kr. og ca. 78/79 e.Kr. 

Dateringerne peger desuden på en mulig fase omkring 62-69 e.Kr. Det formodes dog, 

at de to prøver X22 og X23 tilhører fasen omkring 78/79 e.Kr. Prøven X24 formodes 

at tilhøre den tidlige fase 42 e.Kr. Enkelte prøver (X17 og X36) indikerer en evt. senere 

fase eller reparationer, X36 er desuden den eneste prøve fra P2, der kunne dateres. 

Det kan derfor ikke afvises, at dateringen af X36 markerer an anlægsfase for P2 ved 

Bjerndrupvej efter 127 e.Kr.     

 

Tidligere dendrokronologiske undersøgelser har forsøgt at belyse udviklingen af 

palisaderækkerne (Christensen 2012). De forskellige palisaderækker er vanskelige at 

henføre entydigt til bestemte faser, da de øjensynligt udgør et kompleks af tømmer 

fra flere faser, og flere palisader – formentlig et udtryk for, at mange stolper er 

genbrugt ved gentagen opførelse af nye palisader/reparation af gamle palisader. Der 

er ved forskellige udgravninger fundet op mod 6 palisaderækker. De tidligere 

undersøgelser pegede på, at den tidligste palisade blev opført i år 51 e.Kr. Omtrent 

40 år senere – ca. 89 e.Kr. – opførtes ligeledes en palisade. Desuden var det, på 

baggrund af undersøgelserne, en mulighed, at der blev opført endnu en palisade i 

tidsrummet mellem de to palisader (Christensen 2012).  

 

På baggrund af de her reviderede dateringer af tidligere undersøgte prøver, samt de 

nyeste dateringer fra Bjerndrupvej, så giver Figur 2 et samlet overblik over de 

dendrokronologiske dateringer fra Olgerdiget, uden at forsøge at relatere 

prøvematerialet til bestemte palisader. Resultaterne peger på, at der har været 

minimum tre primære faser med fældning af tømmertræer;  

1. Fase i foråret 42 e.Kr. 

2. Fase ca. 78/79 e.Kr. 

3. Fase ca. 89/90 e.Kr. 

Ud fra resultaterne kan det ikke afvises, at der har været en senere fase, eksempelvis 

efter 127 e.Kr., det formodes dog at prøverne med fældningstidspunkter efter 89/90 

e.Kr. - da der er relativt få af dem - repræsenterer reparationer.  

 

Olgerdiget er anlagt som en spærring i landskabet, hvor der ikke fandtes naturlige 

grænser som søer og moser, og det strakte sig over mere end 12 km mellem Tinglev 

og Aabenraa. Man kan forestille sig, at de forskellige palisadestykker langs denne 

strækning er blevet opført, forbedret og udbygget på forskellige tidspunkter. Ud fra 

de dendrokronologiske dateringer er det tydeligt, at der har været nogle primære 

faser for palisadeopførslen, og at der formentlig har været løbende reparationer.     
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Figur 2: Dateringsdiagram for Olgerdiget generelt. Den grå boks til venstre angiver de daterede prøvers 

årringskurve-numre, både fra de oprindelige undersøgelser og fra Christensen 2012. Boksen indeholder 

desuden lokalitetsnavnet for udgravningen hvor prøverne er fundet. Årringssekvenserne er her navngivet 

med arbejdsnumre relateret til nærværende undersøgelse, numre efterfulgt af * markerer kurver med 

oldenborrepræg.  
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BEARBEJDSNINGSSPOR 

Som led i undersøgelserne af prøvematerialet fra Bjerndrupvej, blev størstedelen af 

stolperesterne fotodokumenteret inden den dendrokronologiske undersøgelse blev 

foretaget. Nogle af prøverne blev desuden 3D-modelleret. Fotodokumentationen blev 

udført af Casper Skaaning Andersen, Arkæologisk IT på Afdeling for Konservering og 

Naturvidenskab, Moesgaard Museum.   

 

Som ved tidligere udgravninger af Olgerdiget, var de undersøgte stolper fra 

Bjerndrupvej typisk af to typer; rektangulære fuldkantede tømmerstykker og 

fuldrunde stammer (Neumann 1982). Størstedelen af stolperne havde en lige 

bundflade, mens enkelte stolper var tilspidsede (X46, X56 og X68). En stor del af 

stolperne fra udgravningen havde synlige bearbejdningsspor i form af hugspor og fas. 

Det var ikke muligt at erkende savspor, men det kan ikke afvises, at stolperne med lige 

bundflade først er afsavet, og efterfølgende tilhugget med økse (Neumann 1982). På 

de bedst bevarede stolper var der tydelige hugspor, typisk i et lige snit vinkelret 

gennem træstammen. Kanten langs stolpernes afhuggede flader var i mange tilfælde 

sirligt affaset med en ensartet fas på ca. 45 grader, typisk omkring et par centimeter 

bred. Affasningens ensartethed tyder på, at den er udført efter af/tilhugningen af 

stolperne. Enkelte stolper var afhugget ved en tvege, dvs. ved en forgrening i 

træstammen (X14, X15, X23 og X39). Dette har formentlig medført, at stolperne var 

bredere og tungere netop her, hvilket muligvis kan have været fordelagtigt ift. 

stabiliteten i nedgravningen.  

 

Hverken hugspor eller affasning er altså umiddelbart relateret til selve fældningen af 

træerne, men relaterer sig nærmere til bearbejdningen af stolperne i forbindelse med 

opførelsen af palisaderne. Det er uklart hvorvidt den lige bundflade på stolperne har 

haft et specifikt formål ift. palisadeopførelsen. Det samme kan siges om affasningen, 

men man kan forstille sig, at stolperne har været mere ”bekvemme” at transportere 

og manøvrere rundt med, når skarpe afhuggede kanter er faset af.         
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Bilag 
 

 

Beskrivelse og vurdering af prøvemateriale 
NR.  TRÆ-

ART 

ANTAL 

ÅRR. 

BEVA

-RING  

BESKRIVELSE /  

BEMÆRKNINGER 

DENDRO. 

EGNET 

X2 P3 Eg ? xxxxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær.  Nej 

X3 P3 Eg ? xxx Træstump.  Nej 

X4 P3 Eg 100 xxxxx Stolpe. Rund. Hugspor i lige snit gennem stammen. Fas 

langs stolpens kant. 

Ja 

X5 P3 Eg >100 xxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. Hugspor i lige snit gennem 

stammen. Fas langs stolpens kant. 

Ja 

X6 P3 Eg >100 xxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. Tydelige hugspor i lige snit 

gennem stammen. Fas langs stolpens kant. 

Ja 

X7 P3 Eg 100 xx Stolpe. Rund. Hugspor i lige snit gennem stammen. Fas 

langs stolpens kant. 

Ja 

X8 P3 Eg 100 xx Stolpe. Rund. Hugspor i lige snit gennem stammen. Fas 

langs stolpens kant. 

Ja 

X9 P3 Eg >100 xx Stolpe. Rundoval. Tydelige hugspor i lige snit gennem 

stammen. Fas langs stolpens kant. 

Ja 

X11 P3 Eg 50 xxx Stolpe. Rund. Hugspor i lige snit gennem stammen. Fas 

langs stolpens kant. 

Ja 

X13 P3 Eg >50 xxxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær.  Ja 

X14 P3 Eg 100 xx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. Bunden af stolpen befinder 

sig ved en tvege. Tydelige hugspor i lige snit gennem 

stammen. 

Ja 

X15 P3 Eg 70 xx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. Bunden af stolpen befinder 

sig ved en tvege. Tydelige hugspor i lige snit gennem 

stammen. Fas langs stolpens kant. 

Ja 

X16 P3 Eg 70 x Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. Tydelige hugspor i lige snit 

gennem stammen. Fas langs stolpens kant. 

Ja 

X17 P3 Eg 100 xxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. Tydelige hugspor i lige snit 

gennem stammen. 

Ja 

X18 P3 Eg 70 xxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. Tydelige hugspor i lige snit 

gennem stammen. Fas langs stolpens kant. 

Ja 

X19 P3 Eg 100 xxxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. Tydelige hugspor i lige snit 

gennem stammen. 

Ja 

X20 P3 Eg 100 x Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. Tydelige hugspor i lige snit 

gennem stammen. Fas langs stolpens kant. 

Ja 

X21 P3 Eg 100 xxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. Tydelige hugspor i lige snit 

gennem stammen. 

Ja 

X22 P3 Eg >100 xx Stolpe. Rund. Tydelige hugspor i lige snit gennem 

stammen. Fas langs stolpens kant. 

Ja 

X23 P3 Eg >70 xx Stolpe. Rundoval. Bunden af stolpen befinder sig ved en 

tvege. Tydelige hugspor i lige snit gennem stammen. Fas 

langs stolpens kant. 

Ja 

X24 P3 Eg >100 xxx Stolpe. Rund. Hugspor i lige snit gennem stammen. Fas 

langs stolpens kant. 

Ja 

X25 P3 Eg ? xxxx Stolpe. Rund/rektangulær. Hugspor. Nej 

X26 P3 Eg 70 xxxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. Hugspor i lige snit gennem 

stammen. Fas langs stolpens kant. 

Ja 

X27 P3 Eg 100 xxx Stolpe. Fuldkantet, kvadratisk. Hugspor i lige snit gennem 

stammen. Fas langs stolpens kant. 

Ja 

X28 P3 Eg <40 xxxxx Stolpe. Rund.  Nej 

X29 P3 Eg 70 xxxxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær.  Ja 

X30 P3 Eg 70 xxxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær.  Ja 

X33     Ikke indleveret.  

X34 P2 Eg 50 xxx Stolpe. Halvrund. Hugspor. Ja 
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X36 P2 Eg 100 xxxx Stolpe. Rund. Hugspor. Ja 

X37 P2 Eg ? xxxxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. Hugspor. Nej 

X38 P2 Eg ? xxxxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær.  Nej 

X39 P2 Eg 70 xxxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær.  

Bunden af stolpen befinder sig ved en tvege. 

Ja 

X40 P2 Eg <50 xxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. Hugspor i lige snit gennem 

stammen. Fas langs stolpens kant. 

Nej 

X43 P2 Eg 70 xxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær.  Ja 

X44 P2 Eg <50 xx Stolpe. Rund. Hugspor. Nej 

X45 P2 Eg 100 xx Stolpe. Rund. Hugspor i lige snit gennem stammen.  

Fas langs stolpens kant. 

Ja 

X46 P2 Eg 70 xx Stolpe. Rund, tilspidset fra 2 sider.  

Hugspor og fas langs kanterne. 

Ja 

X47 P2 Eg <40 xxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær.  Nej 

X49 P2 Eg ? xxxxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær.  Nej 

X50 P2 Eg ? xxxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær.  Nej 

X55 P2 Eg <40 xxxx Stolpe. Halvrund.  Nej 

X56 P2 Eg <40 xxxx Stolpe. Fuldkantet, tilspidset. Hugspor. Nej 

X57 P2 Eg ? xxxxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær.  Nej 

X58 P2 Eg ? xxxxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær.  Nej 

X59     Ikke indleveret.  

X60 P2 Eg ? xxxx Stolpe. Fuldkantet, kvadratisk. Hugspor langs side. Nej 

X61 P2 Eg ? xxxx Stolpe. Rund.  Nej 

X62 P2 Eg ? xxxxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær.  Nej 

X64 P2 Eg ? xxxx Stolpe. Rund. Knude/forgrening. Nej 

X67     Ikke indleveret.  

X68 P3? Eg 40 x Stolpe/pæl. Halvrund, tilspidset fra 2 sider. Hugspor. Ja 

X69 ? Mulig 

bøg 

? xxx Spån. Vinklet snit i ende. Nej 

X70 P3? Eg 70 xxxx Stolpe. Fuldkantet.  Ja 

X77 P3? Eg ? xxxx Stolpe. Fuldkantet, rektangulær. Hugspor. Nej 

X78 P3? Eg 70 xxx Stolpe/pæl. Halvrund.  Ja 

X79 P3? Eg 70 xxxx Stolpe/pæl. Fuldkantet. Hugspor. Ja 

X80 P3? Eg >100 x Stolpe. Rund. Tydelige hugspor i lige snit gennem 

stammen. Fas langs stolpens kant. 

Ja 

X82 ? Eg 70 xx Stolpe/pæl. Kvartrund. Hugspor. Ja 

X83 ? Eg 70 xx Stolpe/pæl. Kvartrund. Hugspor. Ja 

X84 ? Eg 70 xx Stolpe/pæl. Kvartrund. Hugspor. Ja 

X85 Vold-

grav 

Eg >100 xx Stolpe. Rund. Stor tildannet stamme.  

Hugspor gennem stammen i den ene ende. 

Ja 

X86 Vold-

grav 

Eg 50 xxx Stolpe/pæl. Halvrund.  Ja 

Tabel B1: Tabelen er en oversigt over de undersøgte prøver: Under BESKRIVELSE / BEMÆRKNINGER, er den enkelte prøve 

beskrevet, bl.a. hvorvidt de indeholder træets marv, splintved og bark, eller om årringenes vækst er atypisk. Tabelen viser 

det estimerede antal årringe, samt den umiddelbare bevaringsgrad for prøverne: ’x’ er god bevaring, hvor prøven er 

sammenhængende og overfladen er nogenlunde intakt, ’xx’ er nogenlunde bevaring, hvor prøven er sammenhængende 

men overfladen er lidt forvitret/formuldet, ’xxx’ er dårlig bevaring, hvor dele af prøven falder sammen under udpakning, 

’xxxx’ er dårlig bevaring, hvor store dele af prøven falder sammen under udpakning, ’xxxxx’ er meget dårlig 

bevaring/formuldet materiale, hvor prøven falder fuldstændig sammen under udpakning. På baggrund af prøvernes 

bevaringsgrad og deres egenskaber, er den enkelte prøves dateringspotentiale (hvorvidt de er egnet til dendrokronologisk 

datering) vurderet. 
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Katalog over prøvemateriale 

NR. PRØVE ID MÅLTE ÅRR.  

(i alt / i S) 

IKKE MÅLTE ÅRR. 

(Start / H / S) 

MARV SLUTRING DATERING FÆLDNING 

X5 5OLM014A* 141 /  2 / /  Ja H 85f – 56e efter 71 e.Kr. 

X6 5OLM0169 164 /   / / 20 Tæt S 109f – 75e få år efter 75 e.Kr. 

X7 5OLM0199* 114 / 15  / / 5 Ja S 45f – 74e få år efter 74 e.Kr. 

X8 5OLM0209 160 / 10  / / 10 Ja WK? 92f – 78e 78/79 e.Kr.?  

X14 5OLMT001 101 /  5 / 2 /  Tæt H 62f – 41e efter 56 e.Kr.  

X17 5OLM0089 145 /  1 / /  Tæt H 71f – 74e efter 89 e.Kr. 

X19 5OLM0079 136 /  2 / 5 /  Tæt H 132f – 9e efter 24 e.Kr. 

X21 5OLM0069 91 /  3 / /  Ja H -   

X22 5OLM0039* 192 /  2 / /  Ja H/S? 143f – 49e ca. 69 e.Kr.? 

X23 5OLM0019* 85 /  2 / /  Ja H/S? 43f – 42e ca. 62 e.Kr.?  

X24 5OLM0159 117 /   / 30 /  Ja H/S? 120f – 27e ca. 47 e.Kr.?  

X26 5OLM013A 82 /  9 / /  Tæt H 42f – 40e efter 55 e.Kr. 

X27 5OLM025A 100 /   / /  Tæt H 58f – 42e efter 57 e.Kr. 

X34 5OLM022A 63 /  3 / /  Ja H/S? -   

X36 5OLM0239 107 /   / /  Tæt H 6e – 112e efter 127 e.Kr. 

X39 5OLM002A 66 /  1 / 3 /  Ja H -   

X43 5OLM0219 83 /  4 / 5 /  Ja H -   

X45 5OLM0189 102 / 17 4 / / 1 Ja WKf -   

X78 5OLM0249 71 / 16  / / 1 Tæt WKf -   

X80 5OLM0049 184 / 17  / / 1 Ja WKf 143f – 42e Foråret 42 e.Kr. 

X82 5OLM010A 122 / 3  / /  Tæt H/S -   

X83 5OLM009A 98 /   / 10 /  Tæt H/S -   

X84 5OLM017A 109 /   / /  Tæt H/S -   

X85 5OLM0059* 171 /  5 / /  Ja H -   

Tabel B2: Information om de undersøgte prøver: PRØVE ID = prøvenummer i laboratoriet. H = kerneved. S = splintved. 

MARV = angivelse af om prøven indeholder marv, eller en bedømmelse af afstanden til marven, hvis ikke den er tilstede. 

SLUTRING = angivelse af om prøvens yngste årring befinder sig i kerneved (H), splintved (S), markerer overgangen mellem 

kerne- og splintved (H/S), eller om prøven har waldkante/bark bevaret (WK/B). DATERING = årstallene for årringsdannelsen 

af prøvens ældste og yngste årring. FÆLDNING = hvis prøven indeholder waldkante/bark angives året, hvor træet, som 

prøven stammer fra, er fældet, ellers angives det beregnede fældningstidspunkt for træet, som prøven stammer fra 

(beregnet på baggrund af splintstatistik, jf. metodebeskrivelsen). 

Noter: * i PRØVE ID angiver oldenborrepræg. f eller e i DATERING  angiver henholdvis f.Kr og e.Kr. 
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Statiske værdier 
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    START   132f 143f 109f 58f 6e 43f 143f 85f 45f 

      SLUT 74e 41e 68e 42e 112e 42e 49e 56e 69e 

REFERENCE BESKRIVELSE 

  
         

5OLGER01 
Olgerdiget 

(tidligere mat.) 

141f 78e 
3,6 6,8 5,7 4,2   3,1 5,0 4,0 

9I456785 
Vestdanmark 

indekseret (NM)  

109f 1986e 
4,5   5,7      

9M40010 
Danmark/Jylland 

nov. 97 (NM)  

109f 1986e 
4,0  3,8 5,6      

VORBASSE 
Vorbasse  

A5957 (NM)  

109f 431e. 
4,0  3,8 5,6 3,9     

7MEJM001 
Mejlby 10  

(Jensen 2021) 

19f 244e 
   4,8      

5EVOM002 
Volden  

(Æ Vold) 

55e 175e 
    7,2     

5OLGEROB 
Olgerdiget  

(m. oldenborre) 

216f 90e 
6,5 9,1 7,9 6,7  5,4 5,8 5,7 5,6 

4567JA01 
Middelkurve for 

Jernalder 2021 

143f 469e 
ug ug ug ug 3,1 4,1 3,8 6,0 3,8 

Tabel B3: Absolut datering. Kolonner til højre angiver t-værdier for krydsdatering af undersøgelsens 

middelkurver/årringskurver med grund- og referencekurver for Danmark/Skandinavien (Baillie og Pilcher 1973). Tabellens 

nederste rækker viser de benyttede referencekurver. Eventuelle kilder til referencekurver er angivet i referencebeskrivelsen 

(f.eks. NM = Nationalmuseet).  

Noter: * angiver oldenborrepræg. f eller e angiver henholdvis f.Kr og e.Kr. ug angiver at prøverne indgår i referencekurven, 

og en sammenlgning er defor ugyldig.  
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Metodebeskrivelse 
I nærværende undersøgelse er prøvemateriale gennemset og vurderet uden mikroskop, da 

materialet var stort og uhåndterbart, og fordi et uvist antal prøver, muligvis skulle konserveres efter 

undersøgelsen. Under gennemsynet er den enkelte prøve beskrevet, bl.a. hvorvidt de indeholder 

træets marv, splintved og bark, eller om årringenes vækst er atypisk og der er lavet et estimat for 

antallet af årringe i hver prøve. Prøvernes bevaringsgrad er karakteriseret ved følgende inddeling: 

’x’ er god bevaring, hvor prøven er sammenhængende, og overfladen er nogenlunde intakt, ’xx’ er 

nogenlunde bevaring, hvor prøven er sammenhængende, men overfladen er lidt forvitret/formuldet, 

’xxx’ er dårlig bevaring, hvor dele af prøven falder sammen under udpakning, ’xxxx’ er dårlig 

bevaring, hvor store dele af prøven falder sammen under udpakning, ’xxxxx’ er meget dårlig 

bevaring/formuldet materiale, hvor prøven falder fuldstændig sammen under udpakning. På 

baggrund af gennemsynet, dvs. prøvernes bevaringsgrad og deres egenskaber, er den enkelte 

prøves dateringspotentiale (hvorvidt de er egnet til dendrokronologisk datering) vurderet. De mest 

velegnede prøver er forsøgt dateret dendrokronologisk.  

Under dateringsundersøgelsen præpareres prøverne vha. barberblade. Efterfølgende måles 

årringenes bredder kronologisk fra inderste (ældste) til yderste (yngste) årring. Målingerne, kaldet 

årringskurver, udføres på en LINTAB 4 tree-ring measuring device (RINNTECH, Heidelberg, Germany) 

med en målepræcision på 1/100 mm. Hver prøve måles typisk to steder, og der sammenregnes en 

gennemsnitskurve heraf. De forskellige prøvers årringskurver sammenlignes indbyrdes, og er der 

tilstrækkelig stor overensstemmelse mellem dem, kan det fastslås, at prøverne krydsdaterer (dvs. et 

antal årringe i de respektive prøver er dannet samtidig). Der udregnes typisk en middelkurve 

(gennemsnitskurve) af prøver der krydsdaterer, hvorefter denne kurve sammenlignes med 

opbyggede referencekurver (grundkurver), for at opnå en absolut datering af prøvematerialet (Baillie 

1982; English Heritage 2004). Alle undersøgelser af overensstemmelsen (korrelationen) mellem 

årringskurver, middelkurver og referencekurver sker både visuelt og statistik vha. 

softwareprogrammet TSAPWin (Time Series Analysis Program v.4). Der benyttes t-værdier som 

statistisk parameter for korrelationen, hvor værdier over 3,5 indikerer et muligt match (Baillie og 

Pilcher 1973; Munro 1984). Hvorvidt en årringskurve kan dateres, afhænger af overensstemmelsen 

mellem prøve og referencer samt årringskurvens kontekst (fx det samlede antal årringe i kurven og 

antallet af prøver, der indgår i kurven). 

Dendrokronologi daterer årringsdannelsen, og altså ikke hvilket år en given 

trækonstruktion/genstand har været opført eller benyttet. Indeholder prøvematerialet træets 

waldkante (den sidst dannede årring i træets levetid, årringen umiddelbart under barken) kan der 

dog gives en nøjagtig datering af fældningsåret (endda sæson). For prøver, der indeholder splintved, 

kan træets fældningstidspunkt beregnes på baggrund af en splintstatistik; ved egetræer i Danmark 

benyttes et estimat på 20 [-5, +10] årringe i splintved. For unge egetræer under 70 år benyttes et 

lavere estimat på 15 [-5, +10]. For prøver, der kun indeholder kerneved, kan det tidligst mulige 

fældningstidspunkt udelukkende angives. 
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