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Vrag 7 
I alt er tre prøver af Quercus sp., eg, undersøgt. To af prøverne havde splintved bevaret.
Alle dateret. 
Yngste bevarede årring er dannet i 1266 e.Kr. Fældningstidspunktet for træerne, som
prøverne kommer fra, er beregnet til ca. 1271 e.Kr., hvilket - på det foreliggende
grundlag - også må fastsættes som tidspunktet for bygningen af skibet.

Vrag 8 
I alt er tre prøver af Quercus sp., eg, undersøgt. Ingen af prøverne havde splintved
bevaret. To dateret. 
Yngste bevarede årring dannet i 1228 e.Kr. Fældningstidspunktet for træet, som prøven
kommer fra, er beregnet til efter ca. 1248 e.Kr., hvilket - på det foreliggende grundlag -
også må fastsættes som tidspunktet for bygningen af skibet.

Prøverne var indsendt samlet i én pose med løstliggende mærkesedler. Det var således
ikke muligt at afgøre samhørighed mellem prøver og fundnumre.

Vrag 9 
I alt er tre prøver af Quercus sp., eg, undersøgt. Én af prøverne havde splintved bevaret.
Alle dateret. 
Yngste bevarede årring dannet i 1168 e.Kr. Fældningstidspunktet for træerne, som
prøverne kommer fra, er beregnet til ca. 1171 e.Kr., hvilket - på det foreliggende
grundlag - også må fastsættes som tidspunktet for bygningen af skibet. 
 

DENDROPROVENIENS ?? 
Muligheden for en angivelse af oprindelses område(r) for tømmeret i det tre skibe må
afvente udtagning og undersøgelse af flere prøver til årringsmåling.

Splintstatistik: Bonde, upubl.
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Katalog
Vrag 7

00696019  
Vrag 7 Bordplanke 1483 X28  
142 år, heraf 4 i splintved. 
1111-1252 e.Kr., ca. 1268 e.Kr. 

0069602A  
Vrag 7 Bordplanke 1483 X44  
275 år, kun kerneved. 
959-1233 e.Kr., efter ca. 1253
e.Kr. 

0069603A  
Vrag 7 Bordplanke 1483 X55  
288 år, heraf 15 i splintved. 
979-1266 e.Kr., ca. 1271 e.Kr. 

Vrag 8

00697019 
Vrag 8 Bordplanke (?) X50, (51 eller
52) 
103 år, kun kerneved. 
1093-1195 e.Kr., efter ca. 1215 e.Kr.

00697029 
Vrag 8 Bordplanke (?) X51 (50 eller
52) 
79 år, kun kerneved. 
Ikke dateret.

00697039 
Vrag 8 Bordplanke (?) X52, (50 eller
51) 
91 år, kun kerneved. 
1138-1228 e.Kr., efter ca. 1248 e.Kr. 
 

Vrag 9

00698019 
Vrag 9 Bordplanke 1534 X31 
183 år, kun kerneved. 
881-1063 e.Kr., efter ca. 1083
e.Kr.

00698029 
Vrag 9 Bordplanke 1534 X34 
190 år, kun kerneved. 
932-1121 e.Kr., efter ca. 1141
e.Kr. 
 

00698039 
Vrag 9 Bordplanke 1534 X35 
178 år, heraf 17 i splintved. 
991-1168 e.Kr., ca. 1171 e.Kr.
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