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Årsrapport 2007 
 
For tredje år i træk har Marine – Arkæologisk – Gruppe i 2007 rekognosceret efter undersøiske 
egestammer i Lillebæltsområdet, og indsamlet træprøver til WM-Trædateringslaboratoriet i Århus. 
 
At finde moseeg på landjorden er i dag en næsten umulig opgave. Egestammer fra fortiden er kun 
bevaret i fugtige lag, og på grund af en omfattende dræning og inddæmning af tidligere mose- og 
vådområder i Danmark, er en af de sidste muligheder, at indsamle træprøver fra havbunden.  
Men også her synger det på sidste vers, da mange af egestammerne i disse år er truet af 
ødelæggelser. 
Hidtil har egestammerne ligget beskyttet på havbunden hvor ålegræs, med et tæt rodsystem, har 
ydet den bedste beskyttelse,  
men ved at de danske farvande gennem en lang årrække gradvis er blevet tilført næringsstoffer og 
fosfatudledning fra husholdninger og industrien, samt nitrat fra overgødskning i landbruget, er 
ålegræs flere steder helt forsvundet, hvilket har medført en hurtig og voldsom nedslidning af 
havbundens beskyttende lag, hvilket nu truer træstammerne. 
 
Hertil kommer andre naturbetingede trusler fra bunddyr, krabber, sand-, bore- og knivmuslinger, 
som graver og borer gange i de bløde dyndlag og ødelægger træet, enten ved direkte fysisk 
påvirkning, eller indirekte, ved at den ilt, der føres ned gennem gangene ødelægger organisk 
materiale i de oprindelige iltfrie lag.  
 
Ud fra de ændringer der er sket med vandstanden gennem tiderne, kan man i dag måle sig frem til et 
omtrentligt niveau, hvor egetræer har vokset i forhistorisk tid, men det er ved at være sidste udkald. 
En stigende vandtemperatur har i de senere år medført en kraftig forøgelse af pæleorm i de danske 
farvande, og angrebene er nu så voldsomme, at alt undersøisk træ i løbet af en kort årrække, enten 
helt vil forsvinde, eller være så nedbrudt, at det ikke vil kunne anvendes til årringsundersøgelser. 
Således var flere af de egestammer vi fandt i 2007 så ødelagte, at de ikke kunne bruges. 
 

 
Pæleorm  
 foto: H. Dal 

 
Pæleormen er en lille orme lignende musling som er ca. 20 - 30 cm lang, og 9 - 10 mm tyk. 
Larverne er mikroskopiske og føres rundt af vandet hvor den fæstner sig til en træoverflade og 
gnaver ½ til 1 cm brede gange ind i træet. To små muslingskaller, som er placeret på hovedet, 
fungerer som borehoved, og muslingen er i stand til at udskille en væske, der opløser og fordøje 
træet. Pæleorm er ikke afhængig af træet som næringskilde, men bruger det som substrat og filtrerer 
fødepartikler fra vandet udenfor. 
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Skematisk fremstilling af pæleormens livscyclus 

 
 
 
Basis- og arbejdslejr 
Som under tidligere marinarkæologiske projekter i Lillebælt, anvendte vi også i 2007 Ronæs 
Strandcamping som basislejr, hvor vi havde lejet to hytter. 
 

 
Basislejren -  Ronæs Strandcamping 

foto: H. Dal 

Arbejdslejren, som kun blev anvendt i dagtimerne, var indrettet ved Ronæs Skov, ca. 5 minutters 
sejlads fra campingpladsen. Her var der placeret en skurvogn til opbevaring at dykkerudstyr og 
materiel, samt en højtrykskompressor til fyldning af dykkerflasker. 
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Arbejdslejren ved Ronæs Skov 
foto: H. Dal 

I havet ud for campingpladsen og arbejdslejren var der udlagt bøjer til fortøjning af bådene. 

 
Bådene fortøjet ud for arbejdslejren 

foto: H. Dal 
 

Der blev anvendt tre både under projektet: 

En fiber-gummibåd til pumpe- og sugeudstyr, 
en jolle til at dykkerudstyr og materiel, samt en større motorbåd - ”Louise” - som blev anvendt som 
base, når vi var på vandet. 
 
 
Rekognoscering 
I 2007 blev der rekognosceret i Gamborg Fjord, Føns Vig og Tybrind Vig. 
  
Rekognosceringsmetode(r)  
Rekognosceringsområderne blev valgt ud fra søkort, landkendinger og dybdemål, hvor der på de 
udvalgte steder blev udlagt bøjer.  
Hver dykker fik tildelt et område og fik udleveret en skriveplade og bøjer til markering af 
egestammer og evt. fund. 
Rekognosceringerne foregik langs med kysten fra strandbredden og ud til en vanddybde af ca. 5 
meter.  
 
Egestammer blev registreret vha. af ”Louises” GPS-kortplotter med position og dybdemål. 
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Rekognoscering med undervandscooter 

foto: H. Dal 
 

Vi havde også planlagt at søge efter træstammer vha. et videohoved, som skulle slæbes efter skibet, 
men denne metode måtte vi opgive, da flere af undersøgelsesområderne var dækket med mudder, 
slam og sand, som blev hvirvlet op, så sigten under vandet blev så ringe, at man ikke kunne se noget 
på monitoren på båden. 
 
Seniorforsker Søren H. Andersen, Moesgård Museum havde bedt os om at foretage en afsøgning af 
området, kaldet ”øen”, som ligger ca. midt i Gamborg Fjord ud for Ronæs Skov bopladsen, hvor der 
i forhistorisk tid var et smalt stræde med småøer og dybe render.  
”Øens” areal er ca. 500 kvadratmeter, med en vanddybde på ca. 2 meter på det laveste sted, mens 
det bliver dybere ud mod siderne.  
På toppen af ”øen” er havbunden flad og består af et tyndt gruslag, med flere store sten, efterfulgt af 
undergrundsler.  
Der blev kun opsamlet lidt patineret flint i området og ikke observeret in-situ aflejringer eller 
træstammer. 

 
Under sommerens rekognosceringer blev der fundet mange løsfund, bl.a. 6 hjortetaksøkser, af den 
ældre type med skafthul gennem rodenden. En af økserne var ornamenteret og i flere af økserne sad 
der rester af træskaftet. 
Hertil kommer redskaber af flint, karamik, knogler m.m.  
 
Alle fund er registreret og afleveret til seniorforsker Søren H. Andersen, Moesgård Museum. 
 
Et repræsentativt udvalg af nogle af  løsfundene. 
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Hjortetaksøkse med bevaret træskaft 

foto: H. Dal 
 

 

 
Flint  

foto: H. Dal 
 

 
Kronhjortetak 

foto: H. Dal 
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Flint  

foto: H. Dal 
 
 

 
Hjortetaksøkse med rest af træskaft 

foto H. Dal 

 
Ornamenteret hjortetaksøkse 

foto H. Dal 
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Stejle 

foto: H. Dal 
 
 

 
Hjortetaksøkse med rest af træskaft 

foto H. Dal 
 

 
Hjortetaksøkse 

foto: H. Dal 
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Kærneøkser 

foto H. Dal 
 
 

 
Kølleformet pil  

foto H. Dal 
 
 

 
 Vildsvinekæbe 

foto: H. Dal 
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Hjortetaksøkse med rest af træskaft 

foto H. Dal 
 

 
Hjortetaksøkse 

foto: H. Dal 
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Trindøkse af grønsten 

foto: H. Dal 
 

 
Kærneøkse med specialiseret retæg 

foto: H. Dal 
 

Stammebrønden på Brandsø 
Den 14.06.07 deltog gruppen sammen med museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen, Odense 
Bys Museer i undersøgelsen af den stammebrønd vi havde fundet på Brandsø i 2006. 
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Udgravning af brønden 

foto: H. Dal 

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

 
Brønden efter at den var tømt 

foto H. Dal 
 

Da brønden var udgravet viste den sig at være ca. 1 meter dyb og med en diameter på  
ca. 72 – 74 cm. 
Ud over et par små stykker træ blev der ikke fundet nogen genstande i selve brønden.  
Ydersiden af brønden var glat, mens indersiden var sodsværtet. 
 

 
Det dækkede hul i bunden af brønden 
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foto: H. Dal 
 

På ydersiden af brønden, var der i bunden sat et bræt for at dække et hul på ca. 30 x 25 cm. Den 
ydre side af brættet havde marine aflejringer, mens der ingen aflejringer var på indersiden af 
brættet. 
Der blev udtaget en træprøve af brættet til C-14 datering, som der indtil nu ikke foreligger noget 
resultat af. 
Det bliver spændende at få konstateret, om reparationen er sket dengang brønden blev gravet ned, 
eller om reparationen er sket på et senere tidspunkt.  

 

 
Brættet på ydersiden af brønden 

foto: H. Dal 
 

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

 
Brønden undersøges med metaldetektor 

foto: H. Dal 
 

Brønden ligger i dag helt ude i havstokken, men dengang den blev nedgravet, må den have ligget 
meget længere tilbage.  
Ved lavvande, kan man i dag se store sten liggende lang ude, hvor den tidligere kyst har været. 
Hvis brønden har flugtet med den nuværende ca. 1½ meter høje kystskrænt, som i dag ligger ca. 5 
meter bag ved brønden, må den dengang have været ca. 1 meter højere 
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Det tidligere kystforløb ved lavvande  

foto: H. Dal 
 

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. 
 
 

 
Brandsø 

Et luftfoto over Brandsø viser også tydeligt hvor meget af sydkysten der er forsvundet gennem 
årene.  
 
 
Træprøver 
Både i foråret og i efteråret rekognoscerede vi efter træstammer i Lillebælt.  
I April måned fandt vi en stor træstamme ca. 100 meter fra land i, som blev afmærket med en bøje. 
Havbunden skifter meget i Lillebælt. Det ene øjeblik kan et område være sandet til og i næste 
øjeblik uden sand.  
Fire meter af stammen lå frilagt på havbunden og resten af stammen fortsatte ned i havbunden.  
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Vi valgte at skære en skive omkring det sted hvor træstammen var mindst angrebet af pæleorm. 
Planen var at save træstammen over under vandet og trække den fri af havbunden vha. ”Louise” og 
slæbe den ind til land.  
 
 
 
 
Først gravede/sugede vi et hul på hver side af træstammen, så der kunne ligge en dykker i hullet og 
save med en skovsav. Derefter blev stammen savet over, hvorefter vi prøvede at trække træstammen 
fri, men forgæves, da båden ikke kunne trække den fri af havbunden. 
 

 
Undersøisk egestamme 

foto: H. Dal 
 

Ved hjælp af en traktor med spil, som vi lånte af Wedellsborg Skov- og Landbrug, fik vi 
træstammen trukket ind til land, hvor der blev savet en træskive. 
 

 
Savning af træprøve  

foto: H. Dal 

 
 
”Velkommen i historien” 
Den 13. maj 2007 deltog gruppen i Skalks 50 års jubilæum ”Velkommen i historien”, ved 
Svendstrup Strand, Gamborg Fjord, hvor de 
mange fremmødte, fik demonstreret hvordan vi arbejder med at tage træprøver. 
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Træstammen hæves op 

foto: H. Dal 
 

 
”Historiens dag” 

 foto: H. Dal 
 
 
Nye metoder 
I 2007 er vi gået over til at sprænge egestammer under vandet, hvilket har gjort arbejdet betydelig 
nemmere. 
 

 
Undersøisk egestammei Føns Vig  

foto: H. Dal 
 

 
Arbejdsgang: 
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Først suges/graves en rende ned omkring egestammen, hvorefter sprængsnoren omvikles/strammes 
i pyramideform og fastgøres med strips. 
 

Sprængsnoren fastgøres omkring egestammen foto: H. 
Dal 

 
Stammens diameter er afgørende for hvor meget sprængsnor/sprængladning der skal anvendes, og 
da vand har en dæmpende virkning ved sprængninger under vandet, opnås den bedste effekt ved at 
anvende en tabel for nåletræ ved sprængning af undersøiske egestammer. 
F.eks, skal der anvendes en 100g/meter detonerende sprængsnor for at sprænge en egestamme over, 
med en diameter på ca. 45 cm. 
 
Sprængsnoren vikles 6 gange omkring stammen i pyramideform, og forbindes til en tyndere 
(10g/meter) sprængsnor. 
Hertil tilsluttes en elektrisk detonator som placeres enten på land eller til en forankret bøje i 
nærheden af sprængningsstedet. 
Til sidst kobles det hele sammen med et elkabel og sluttes til tændapparatet. 
 

 
Montering af detonatoren  

foto: H. Dal 
 

Ved den elektriske tændanordning sker sprængningen straks efter at tændapparatet er aktiveret.  
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Klar til sprængning 

 foto: H. Dal 
 

Sikkerhedsafstanden ved sprængning under vandet er ca. 150 - 200 meter. 
Umiddelbart inden sprængningen blæses der enten tre gange i et horn, eller råbes tre gang: ”her 
sprænges”. 
 

 
Undersøisk sprængning af træstamme 

foto: H. Dal 
 
Den bortsprængte del af egestammen trækkes herefter ind til land ved hjælp af en båd eller et spil, 
hvor der skæres en træprøve. 
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Egestamme efter sprængningen 

foto: H. Dal 
 

 

 
Save, save brænde……. 

foto: H. Dal 
 
 

 
Træprøve 

foto: H. Dal 
 
I juni måned 2007 foretog vi en bortsprængning af en motorblok i Gamborg Fjord. Motorblokken 
stammer fra en fiskekutter som gik på grund for mange år siden og som i dag ligger som et nedbrudt 
vrag på ca. 2 meters dybde. Det var ejeren af Ronæs Strandcamping som havde bedt om 
at få sprængt motorblokken væk, da flere campinggæster var sejlet på motorblokken og havde fået 
ødelagt deres både.  
Efter at motorblokken er sprængt væk er der nu ca. 1.40 m vand over vraget. 
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Sprængning af motorblok  

foto: Svend Amlund 
 

 
En ”sprængfyldt” weekend på Brandsø 
I oktober måned afholdt gruppen en arbejds/hygge-weekend på Brandsø, hvor vi afprøvede 
forskellige metoder til sprængning af træstammer. 
 

 
Brandsøfærgen – ”Tvillingerne” 

foto: H. Dal 
 

 
Briefing under færgeoverfarten 

foto: H. Dal 
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Sprængsnor vikles om en træstammen 

foto: H. Dal 
 

 
Klar til sprængning  

foto H. Dal 
 

 
”Her sprænges”- ” her sprænges”….….. 

 foto: H. Dal 
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BUM 

foto: H. Dal 
 

Vi fik afprøvet og lært hvor meget sprængstof der skulle til for at sprænge forskellige træstammer. 
 
Da vi skulle sejle hjem om søndagen var der blevet så lavvandet, at færgen sad på grund. 
Derfor var vi nødt til at blive på øen endnu en nat inden vi kunne sejle tilbage til fastlandet mandag 
formiddag. 

 
Lavvande på Brandsø 

foto H. Dal 
 
 

 
Uden mad og drikke………….. 

foto: H. Dal 
 

På tredje år i træk har Marine – Arkæologisk – Gruppe søgt efter undersøiske egestammer i 
Lillebælt – et feltarbejdet som er forbundet med langt større vanskeligheder end vi havde forestillet 
os.  
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At indsamle træprøver er et meget anderledes arbejde end at udgrave stenalderbopladser under 
vandet. Utallige timer er gået med at svømme områder igennem, som mange gange har været uden 
resultat. Det er meget tidskrævende, fysisk hårdt og fuldstændig afhængig af vejret.  
 
WM-Trædateringslaboratoriet har meddelt gruppen, at de vil fortsætte med at indsamle træprøver i 
de kommende år, og håber at vi vil fortsætte og forstærke vores indsats på området. 
 
Der er ikke noget vi hellere vil, men det afhænger af, om vi kan opnå økonomisk støtte til at 
gennemføre projektet. 
 
Til sidst vil jeg rette en stor tak til alle som på den ene eller anden måde har støttet Marine – 
Arkæologisk – Gruppe i 2007.  
Uden hjælp, velvilje og støtte - såvel økonomisk og teknisk, som ved direkte personlig indsats, 
havde vi ikke kunne fortsætte feltarbejdet i 2007. 
Derfor endnu engang tusind tak 
 
 

 
 

Marine - Arkæologisk - Gruppe 
v Hans Dal 
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Skærbæk 

7000 Fredericia 
Tlf. 75 51 49 15 

Mobil 30 98 51 98 
E-mail: hansdal@profibermail.dk 

E-mail: marinearkgruppe@profibermail.dk 
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