
 

 
                                                                               

Børup Sandevej 58  -  7000 Fredericia  -  Tlf. 75 51 49 15  
 marinearkgruppe@mail.dk 
 www.marinearkgruppe.dk 

 
 

                                 Rapport 
 

                                     for 
 

Grundkurve – Projekt 2005 
 

                                Udført af 
 

Marine – Arkæologisk – Gruppe 
      i 

                              samarbejde 
 

                                   med 
 

WM Trædateringslaboratoriet 
 



Grundkurve-Projekt 2005 
Marine – Arkæologisk – Gruppe  

2

Undersøgelsesområder: 
 
Søkort nr. 158, Lillebælt og Snævringen: 
Lillebælt, Fænø Sund, Gamborg Fjord, Ellebæk Vig, Bredningen, Føns Vig. 
 
 
 

 
Søkort over undersøgelsesområdet 

 
 
 
Indledning 
 
De sidste 40 – 50 års omfattende og intensive dræning af landjordens vådområder har medført, at 
det i dag er vanskeligt at finde bevarede egestammer fra fortiden på land.  
Derimod har udgravninger af undersøiske stenalderbopladser vist, at der kan ligge velbevarede 
egestammer på havbunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grundkurve-Projekt 2005 
Marine – Arkæologisk – Gruppe  

3

Samarbejdsaftale 
 
I 2005 indgik Marine – Arkæologisk – Gruppe (MAG) en samarbejdsaftale med 
WM Trædateringslaboratoriet – et samarbejde mellem Moesgård Museum og Wormianum, 
tidsskriftet Skalks moderinstitution i Højbjerg ved Århus - i et projekt der går ud på at forlænge og 
forbedre den såkaldte grundkurve for egetræ. 
Med deres mange års erfaring med undervandsarkæologi i Gamborg Fjord og Tybrind Vig, er det 
MAG`s opgave at rekognoscere, registrere og skære skiver af egestammer i Lillebælt og 
omkringliggende fjorde og vige. 
 
 
 
Formålet med projektet 
 
Den mest nøjagtige arkæologiske dateringsmetode er dendrokronologi, også kaldet årringsdatering, 
der bygger på målinger af årringe i træ. 
I Danmark og den øvrige del af Europa udføres årringsdateringerne især på egetræ, som på grund af 
sine tydelige årringe er særdeles velegnet til dette formål, samtidig med at det tidligere var det mest 
almindelige anvendte bygningstømmer. 
 
Grundlaget for dendrokronologi er, at en træsort, der lever under de samme vækstbetingelser, 
normalt vil vokse ens. Træer der har vokset samtidig inden for samme klimaområde vil mere eller 
mindre danne årringe i et bestemt mønster, med en bred årring i en god sæson, hvor træet får 
rigeligt med væske, varme og lys, mens der vil blive afsat en smal årring i et dårligt vækstår.  
Ved at tage en prøve fra et nulevende og gerne gammelt træ, hvor den yderste årring repræsenterer 
det aktuelle år, kan man, hvis træet er gammelt nok, tælle 200-300 år tilbage i tid, og ved at 
sammenligne ringmønstre fra mange forskellige træer, kan man derved lave en samlet grundkurve. 
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Træskive fra Ronæs Skov, Gamborg Fjord - Foto: Hans Dal 

 
 
 
Finder man træ, for eksempel tømmer fra gamle bygninger, kirker, slotte, forsvarsanlæg, skibe, 
egetræskister m.m., måles årringene omhyggeligt, hvorefter en computer beregner om de matcher 
med den i forvejen kendte årringsserie i grundkurven. 
På den måde kan man forlænge årringsmønstret langt tilbage i tiden – bygge bro til fortiden - ved at 
lade årringene overlappe hinanden. 
 
 
 

 
Opbygningen af den dendrokronologiske grundkurve – tegning: Flemming Bau 
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Ved hjælp af dendrokrolologi kan man i dag med sikkerhed datere et fund med en nøjagtighed på ét 
år. – ja nogen gange endnu mindre, for ved at studere den yderste årring under barken, kan man 
fastslå på hvilken årstid et træ er fældet.  
 
Efterhånden har man fået opbygget grundkurver fra flere forskellige steder, og indtil nu er det 
lykkedes at opbygge grundkurver, som rækker flere tusinde år tilbage. Den længste europæiske 
grundkurve rækker i dag ca. 7000 år tilbage. 
 
 
 

 
Skuldelev-1, udstillet på Vikingeskibsmuseet i Roskilde 

 
 
 

II  nnooggllee  ttiillffæællddee  eerr  ddeett  llyykkkkeeddeess  aatt  iinnddkkrreeddssee  eett  pprrææcciisstt  ggeeooggrraaffiisskk  oommrrååddee  ffoorr  eett  ffuunndd..  DDeett  ggæællddeerr  ffoorr  
eekksseemmppeell  ddee  55  vviikkiinnggeesskkiibbssvvrraagg  ffrraa  SSkkuullddeelleevvffuunnddeennee  ii  RRoosskkiillddee  FFjjoorrdd..  
TTrree  aaff  vviikkiinnggeesskkiibbeennee,,  vvrraagg  22  --33  oogg  55vviissttee  ssiigg  aatt  vvæærree  ffrreemmssttiilllleett  aaff  eeggeettrrææ,,  oogg  vveedd  hhjjæællpp  aaff  eenn  
ggrruunnddkkuurrvvee  ffrraa  IIrrllaanndd  hhaarr  mmaann  kkuunnnnee  kkoonnssttaatteerree,,  aatt  vvrraagg  22  eerr  bbyyggggeett  ii  eefftteerråårreett  11004422  ii  nnæærrhheeddeenn  aaff  
ddeett  nnuuvvæærreennddee  DDuubblliinn,,  mmeeddeennss  vvrraagg  33  oogg  55  eerr  ffrraa  oommeeggnneenn  aaff  RRoosskkiillddee..  
VVrraagg  11  oogg  66  hhaarr  hhiiddttiill  vvæærreett  lliiddtt  aaff  eett  mmyysstteerriiuumm..  DDaa  sskkiibbeennee  vvaarr  bbyyggggeett  aaff  bbllaannddeennddee  ttrrææssoorrtteerr  --
ffyyrrrreettrrææ  oogg  eeggeettrrææ  ––  ggiikk  mmaann  uudd  ffrraa  aatt  vvrraaggeennee  ssttaammmmeennddee  ffrraa  ØØsstteerrssøøoommrrååddeett  
MMeenn  eefftteerr  aatt  ggrruunnddkkuurrvveenn  ffoorr  ffyyrrrreettrrææ  ii  SSkkaannddiinnaavviieenn  ii  ddee  sseenneerree  åårr  eerr  bblleevveett  uuddbbyyggggeett,,  hhaarr  mmaann  
kkuunnnnee  ddaatteerree  sskkiibbeennee  ttiill  aatt  vvæærree  bbyyggggeett  oommkkrriinngg  11003300  ii  SSooggnneeffjjoorrddeenn  ii  NNoorrggee..    
DDeett  mmeesstt  ssppæænnddeennddee  eerr,,  hhvviillkkeett  ooggssåå  vviisseerr  åårrrriinnggssddaatteerriinnggeenn  mmuulliigghheeddeerr,,  aatt  mmaann  hhaarr  ffuunnddeett  uudd  aaff,,  aatt  
bbeeggggee  sskkiibbee  eerr  bblleevveett  rreeppaarreerreett  mmeedd  eeggeettrrææ,,  hhvviillkkeett  hhaarr  lløøsstt  mmyysstteerriieett  mmeedd  ddee  bbllaannddeeddee  ttrrææssoorrtteerr..    
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FFoorr  eekksseemmppeell  eerr  SSkkuullddeelleevv  11  rreeppaarreerreett  ttoo  ggaannggee  oommkkrriinngg  11005500--6600  hhvvoorr  eenn  ggrruunnddkkuurrvvee  ffrraa  SSvveerriiggee  
vviisseerr,,  aatt  eenn  rreeppaarraattiioonn  ppåå  ssttyyrrbboorrddssssiiddee  eerr  ffoorreettaaggeett  ppåå  ddeenn  ssyyddssvveennsskkee  kkyysstt,,  mmeeddeennss  eenn  rreeppaarraattiioonn  ii  
bbaaggbboorrddssssiiddee  eerr  ffoorreettaaggeett  ii  OOssllooffjjoorrddeenn..  
  
Også i Danmark arbejder man fortsat på at forbedre og udbygge en grundkurve for egetræ, som i 
dag går tilbage til 100 f. Kr. Hertil kommer flere ”flydende” middelkurver, som er opbygget af 
målinger fra mange prøver, hvoraf nogle er blevet aldersbestemt ved at sammenligne dem med 
tyske grundkurver, mens andre er dateret ved hjælp af C14. Målet er at få udbygget en grundkurve 
fra i dag og helt tilbage til dengang for ca. 9.500 år siden, da egetræet, efter istiden, indvandrede i 
Danmark. 
 
Dog er der problemer med to tidsperioder - ca. 4000 - 3600 f. Kr. og 400 – 100 f. Kr., hvorfra der 
ikke findes egeprøver. Årsagen er uvis, da vi ved, at egetræer også voksede i Danmark på dette 
tidspunkt. 
Hvad angår det ældste ”hul” er der mulighed for at finde bevarede egestammer på havbunden, hvor 
man ud fra de vandstandsændringer der er sket gennem tiderne, kan lave beregninger over, hvilket 
niveau egetræer har vokset.  
Foruden at en samlet grundkurve vil have stor betydning for datering af træfund, vil den også kunne 
anvendes til at belyse klima, miljø og naturforhold i forhistorisk tid.  
Foreløbige resultater fra den undersøiske stenalderboplads i Tybrind Vig har kunnet sætte træers 
spirings- og dødsår i relation til sedimentationsforholdene på havbunden og dermed også til 
levevilkårene for bopladsens beboere.  
 
 
 
Planlægning materiel og arbejdsmetoder  
 
Ved at anvende undervandsscootere, som har vist sig at være en meget effektiv arbejdsmetode til at 
rekognoscere efter egestammer under vandet, har gruppen i 2005 registreret flere egestammer i 
Gamborg Fjord og Tybrind Vig på en vanddybde af ½ til 3 meter, som det er planlagt at skære 
skiver af i 2006. 

 
Undervandsscooteren som gruppen anvendte til rekognoscering 
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Samtidig blev der brugt meget tid på at udvikle metoder og materiel til at hævning af træstammer  
under vandet. 
Ved at anvende et af Civilforsvarets gamle treben og en kædetalje, udlånt af Fredericia Brandvæsen, 
lykkedes det at udvikle en metode til at hæve og skære en skive af en egestamme ved Ronæs Skov i 
Gamborg Fjord, hvor det på grund af lav vanddybde ikke var muligt at anvende et skib. 
 
 
 

 
Trebenet og taljen gøres klar til hævning af egestammen - Foto: Alice Amlund) 

 
 
 
Først blev egestammen registreret mens den lå in situ på havbunden. Det skete ved at anbringe en 
lodretstående landmålerstok ovenpå på stammen, hvorfra koordinaterne blev indmålt med en GPS-
navigator. Vanddybden blev indmålt ved at fastgøre et målebånd til en kuglebøje og måle ned til 
stammen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grundkurve-Projekt 2005 
Marine – Arkæologisk – Gruppe  

8

 
Træstammen suges fri af havbunden – Foto Hans Dal 

 
 
 
Herefter blev stammen frilagt med et injectersugehoved. (vandstøvsuger) 
En wire blev ført ind under stammen, og ved hjælp af trebenet og taljen blev den langsomt frigjort 
af havbunden og hejst op til overfladen, hvor en skive blev savet af med en kædesav. 
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Med en kædesav saves en skive af egestammen. - Foto: Alice Amlund 

 
 

 
Træskiven blev anbragt i en kasse med saltvand og fragtet til WM Trædateringslaboratoriet i Århus.  
 
Hvis det drejer sig om en mindre træstammer, kan den hæve op til overfladen ved hjælp af et treben 
og talje og lægges over på en flåde og sejles ind til land, hvor træskiven kan saves af med en 
kædesav. 
 
Man skal ikke bruge en alt for ny kædesav til dette arbejde. En undersøisk egestamme er våd, blød 
og fyldt med pæleorm m.m. Mens kædesaven kører pakker materialet sig, og til sidst kan den ikke 
køre rundt og går i stå. I Gamborg Fjord måtte vi skille kædesaven af tre gange for at få savet 
træskiven.  
 
På større vanddybder kan en træstamme hæves fri af havbunden på samme måde som på lavt vand 
ved hjælp af injectorsug, treben og talje. Men her kan stammen ikke hæves helt op over 
havoverfladen på grund af trebenets begrænsede højde. Derfor skal træskiven saves af under vandet. 
Dette kan foregå enten med en undervandskædesav, som drives af trykluft, eller med en almindelig 
gammeldags skovsav. 
 
At leje en undervandskædesav er en meget bekostelig affære, da man foruden at skulle leje 
materiellet, også skal bruge en erhversdykker og en lineholder til at betjene materiellet  
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At bruge en skovsav under vandet er meget hårdt rent fysisk. Det kræve at de dykkere der skal 
foretage savearbejdet, skal have godt med bly på, for at kunne stå fast mens de saver. 
 
En tredje metode er at bruge et hejseværk, anbragt på enten en flåde eller et skib, og hæve 
træstammen fri af havbunden, hvorefter træskiven enten kan saves under vandet med en 
undervandskædesav eller en skovsav.  
Stammen kan også hæves op over havoverfladen, hvor træskiven kan saves af med en kædesav. 
 
Andre har forsøgt at skære træskiver af egestammer ved at anvende sprængtråd.  
Erhvervsdykker Gert Normann, fra Jydsk Dykkerfirma Aps fraråder denne metode.  
Hans mangeårige erfaring på området er, at selv små ladninger kan medføre at træet enten flosser 
eller flækker. Det samme mener Kjeld Christensen fra WM Trædateringslaboratoriet som helst vil 
have skiver der er skåret med en sav. 
 
 
 

 
Frilagt træstamme i Tybrind Vig 
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Såfremt der kan opnås økonomisk støtte i 2006, er det planen at fortsætte arbejdet. 
Grundkurve-Projektet har endnu engang vist, at et lille sammentømret team af amatør- 
marinarkæologer med forskellige faglige specialkundskaber, som kender hinanden og har arbejdet 
sammen gennem en lang årrække, er den perfekte arbejdsgruppe til at udvikle arbejdsmetoder og 
materiel til udførelse af sådanne opgaver. 
 
 
Hans Dal 
December 2005 


