
Rapport for undersøgelse af 
stammebrønd på Brandsø 
 
Den 14.06.07 blev stammebrønden på 
Brandsø undersøgt af Karsten Kjer 
Michaelsen, Odense Bys Museer i samarbejde 
med Marine – Arkæologisk – Gruppe, 
Fredericia.  
 

 
Undersøgelsen på Brandsø 

En C-14 datering har vist, at brønden ikke er 
så gammel som vi havde forventet. Den mest 
sandsynlige datering er ca. 1400 e. Kr. (57% 
sandsynlighed) eller ca. 1600 e.Kr. (12% 
sandsynlighed). Dvs. at brønden var på stedet, 
da den svenske konge Karl 10. Gustav, den 
30. januar 1658 gik over isen med sin hær fra 
Jylland over Brandsø til Fyn. 

 
Den tømte brønd 

 
 
 
Brønden er ca. 1 meter dyb og med en 
diameter på ca. 72 – 74 cm. 

Der fandtes ingen genstande i selve brønden 
ud over et par små stykker træ. 
Brøndens yderside er glat mens indersiden er 
sodsværtet. 
 

 
Et hul i brønden er repareret med et bræt 

 
Siden i bunden af brønden viste sig at være 
repareret med et bræt, som er blevet anbragt 
på ydersiden af stammen for at lukke et hul på 
ca. 30 x 25 cm.  
På den side af brættet der vender ind mod 
brønden sad der marine aflejringer, som skal 
nærmere undersøges. Der sad ikke tilsvarende 
aflejringer på indersiden af brønden. 
Der blev udtaget en træprøve af brættet til C-
14 datering.  
Det bliver nu spændende at få resultatet af 
denne prøve og få konstateret, om 
reparationen er sket dengang brønden blev 
gravet ned, eller om reparationen er sket på et 
senere tidspunkt.  

 

 
Brættet siddende på ydersiden af brønden



 
 
Aflejringerne fra brønden blev undersøgt med 
en metaldetektor, uden resultat. 
Derimod blev der fundet flere forskellige 
metalgenstande omkring brønden, som 
formodentlig stammer fra 
landbrugsredskaber. 
 

 
Brønden undersøges med metaldetektor 

 
Det er nu konstateret, at den udhulede 
træstamme er en brønd. 
Brønden ligger i dag havstokken, men må 
dengang den blev gravet ned, have ligget 
længere tilbage fra havet. Derfor må 
kystforløbet have haft et helt andet forløb end 
det har i dag.  
Et luftfoto over Brandsø viser tydeligt hvor 
meget af sydkysten der er forsvundet gennem 
årene. Har brønden flugtet med den 
nuværende ca. 1½ meter høje kystskrænt, som 
ligger ca. 5 meter bag ved brønden, må den 
dengang have været ca. 1 meter højere. 
Der findes ingen sikre tegn på at der har været 
et kildevælde i nærheden af brønden, men den 
kan have fået tilført ferskvand fra 
grundvandet. 
 

luftfoto over Brandsø 
 
Et luftfoto over Brandsø viser tydeligt hvor 
meget der gennem årene er forsvundet af 
sydkysten og den sandvandring der er 
foregået på nordkysten. 
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