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Ønskes bullet brug da: 

 

 

 

Bullets generelt: 

For at få punktopstilling på teksten (flere 

niveauer findes), brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

For at få venstrestillet tekst uden 

punktopstilling, brug ‘Formindsk 

listeniveau’ 

RHX-metodens potentiale blev introduceret 

2003 i en artikel af Moira Wilson (University 

of Manchester) og Richard Hall (University of 

Edinburgh)m.fl. 

 

Artikler fra 2009 (tegl) og 2012 (keramik) 

beskriver nogle af dateringsforsøgene 

(Proceedings of the Royal Society). 
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Projektet i Danmark: 

Startede på Horsens Museum 

 

Formål: at deltage i valideringsprocessen og 

implementere metoden i Danmark.   
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Der blev taget kontakt til Manchester, og 

ansøgt om penge.  

Aftale kom i stand med forskerne derovre om 

indsamling af keramik fra danske kontekster 

til afprøvning af metoden. 

Deltagere: 

 

Horsens Museum 
Sydvestjyske Museer 
Moesgård Museum 
Silkeborg Museum 
Museum Salling 
Kulturstyrelsen 
Nationalmuseet 
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1 km teglstensmur vil i løbet af 
200 år forøges med ca. 1 m. 
 

Forskning har vist, at tegl udvider 
sig over tid, idet der sker et 
langsomt vandoptag. 
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En terracottakrigers 

(209-210 f.Kr.) vægt er 

siden tilblivelsen forøget 

med 4 kg, og er vokset 

10 mm. 
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Vandgenoptagelsen er konstant, og kan 

måles over tid. Dvs. jo ældre 

keramikken/teglet er, desto tungere er 

materialet.  

 

Vandgenoptagelsen er temperaturafhængig. 
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• Ler: Indeholder kapillært bundet og kemisk 
bundet vand.  

 

• Ved brænding på 105oC fordrives det kapillært 
bundne vand. 

 

• Ved brænding over 500oC fordrives det kemisk 
bundne vand, og herefter sker en langsom 
genoptagelse, en rehydroxylation. 

(slow progressive chemical recombination of 
fired clay ceramic with atmospheric moisture). 
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Metoden er også 
anvendelig på keramik 
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Fremgangsmåde:  

Kun en lille mængde er nødvendig (0,1-2,5 g 

keramik/tegl). 

 

Efter våd rengøring tørres materialet ved 105oC. 
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Materialet, der nu kun 
indeholder det kemisk bundne 
vand, vejes. 
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Materialet brændes ved 

500oC, hvorved det kemisk 

bundne vand fordrives. 
 

Materialet vejes over tid. 
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Diagram: Ceren Ince 
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•1 Measure initial length (L) or 

mass (m) 

2. Measure early time 

mass or expansion 

following reheating 

3. Extrapolate 

    stage II data 

4. Age of  sample 
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Diagram: Moira Wilson 
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• RHX age of pottery samples. 

 

•                ELT    RHX   RHX age           RHX assigned 

• sample (◦C)    age    at ELT (year)    date AD            date AD  

 

• W1        10.5    365    387 ± 15           1624 ± 15             1605  

• W2        10.5    409    434 ± 15           1577 ± 15             1605 

• W3        10.5    386    420 ± 15           1599 ± 15             1605 

• L1          9.1    1128   1284 ± 25          727 ± 60              560–660   

• S1         10.6   1886   1954 ± 30          59 ± 30                45–75 

Forenklet efter Wilson m.fl. 2012 

Primær datering: Werra (vanddrukken fundkontekst), indskrift ”1605” 

                            Lambourn vævevægt (blødt brændt), c14 

                            Samian ware (Terracotta, hårdt brændt), producentstempel 
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Med Nationalmuseets involvering blev 
projektrammerne udvidet. Der blev ansøgt om og 
bevilget penge til indkøb af udstyr, og forsøg 
udføres nu i Bevaringsafdelingen.  
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Bevaringsafdelingen,  
Brede Værk 
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Status: 

 

Martin N. Mortensen og Michelle Taube i tæt 
samarbejde med de engelske forskere 
(workshops, fælles ansøgninger) 

 

Danmarks Kirker (koordinator). 

 

Lige nu: Validering af metoden i England og 
Danmark samt enkelte andre steder.   
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Mulighed der overvejes: Oprettelse af center, 

hvor RHX-dateringer indgår som en af flere 

metoder.  

 

Optimisme, men også problemer:  

 

Temperaturafhængighed.  

Keramik: organiske rester og afrensning af dette? 

Måske er der mere perspektiv i tegldateringer? 
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