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Forord
Store dele af de danske farvande er endnu
aldrig blevet undersøgt for undersøiske
fortidsminder og egestammer – en kæmpe
opgave, som de få professionelle
marinarkæologer der findes i Danmark,
hverken har tid eller penge til at gennemføre.

Egestamme på bunden af Tybrind Vig
foto: H. Dal
Grundkurve - Projekt
En henvendelse fra Christian Adamsen,
Skalk, førte i 2004 til at Marine –
Arkæologisk – Gruppe indgik en samarbejdsaftale med WM Trædateringslaboratoriet – et
samarbejde mellem Moesgård Museum og
Wormianum, tidsskriftet Skalks moderinstitution i Højbjerg ved Århus, i et
Grundkurve - Projektet, der går ud på at
forlænge og forbedre den såkaldte grundkurve
for egetræ.
En bevilling fra Kulturarvsstyrelsens
rådighedssum har gjort dette muligt, og den
1. marts 2004 startede Grundkurve – Projektet
på WM - Trædateringslaboratoriet under
ledelse af museumsinspektør Kjeld
Kristensen.
Med deres mange års erfaring med
undervandsarkæologi i Gamborg Fjord og
Tybrind Vig, er det Marine – Arkæologisk –
Gruppes opgave, at rekognoscere, registrere
og skære skiver af egestammer.
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Dendrokronologi
Dendrokronologi - også kaldet årringsdatering
er blevet foretaget i Danmark i mange år, men
for at forøge metodens potentiale vil det
kræve, at den såkaldte grundkurve forlænges
og forbedres.
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 et 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.

Træskive fra Gamborg Fjord, Vestfyn
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.
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Opbygningen af den dendrokronologiske grundkurve – tegning: Flemming Bau
På den måde kan man forlænge
årringsmønstret langt tilbage i tiden – bygge
bro til fortiden - ved at lade årringene
overlappe hinanden.
Ved hjælp af dendrokronologi 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 går flere tusinde år tilbage.
Den længste europæiske grundkurve rækker i
dag ca. 7000 år tilbage i tiden.
Også i Danmark arbejder man fortsat på at
forbedre og udbygge en grundkurve for
egetræ, som i dag går tilbage til ca.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 kulstof 14-datering.
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.
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Dog er der to tidsperioder – ca. 4000 - 3600
f. Kr. og 400 - 100 f. Kr., hvorfra der ikke
findes egeprøver. Årsagen er uvis, da vi ved,
at egetræet 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 træer 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.
Truslen mod undersøiske egestammer
En omfattende dræning og inddæmning af
tidligere vådområder i Danmark har medført,
at en af de få muligheder der endnu er tilbage
for at finde velbevarede egestammer fra
forhistorisk tid, er under vandet.
Men også her er det også ved at være sidste
udkald, da mange af stammerne er hårdt truet
af ødelæggelser, fordi de ligger på lavt vand
og er udsat for naturens kræfter.
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Derved tiltager algevæksten og vandets
gennemskinnelighed og iltindhold mindskes
hvorved ålegræsset gradvis forsvinder.
I 1992 døde ålegræsset i Gamborg Fjord, og
ingen ved med sikkerhed, hvorfor det skete.
Men en varm sommer med ekstra kraftige
iltsvind og de før nævnte faktorer er
sandsynligvis årsagen.

Brændingen er medvirkende til at ødelægge
træstammer på lavt vand – foto: J. C. Skov
Et tæt vegetationsdække af ålegræs, med dets
tætte rodsystem, er den bedste beskyttelse af
undersøiske træstammer, men som følge af
forurening og iltsvind i de danske farvande, er
ålegræsset mange steder helt forsvundet
hvilket har medført, at der er sket en hurtig og
voldsom nedslidning af havbundens sand- og
beskyttende dyndlag.
Ålegræs, som danner store undersøiske enge
nær alle rolige danske kyster kræver rigelig
lys og kan findes i havet på en vanddybde fra
10 - 11 meter, mens den i fjordområders
mindre klare vand kan findes ned til 4 - 5
meters dybde.
I 1930`erne kom en svampeinfektion
- ålegræssygen - til Danmark fra USA via
Portugal og Atlanterhavskysten.
Det meste af ålegræsset ved Als, den fynske
Lillebæltskyst, Fyns nord- og østkyst samt
Sejrøbugten blev ødelagt, mens det ferskere,
indstrømmende østersøhavvand synes at have
modvirket infektionen i Østdanmark.
Ålegræsset vendte gradvis tilbage, men siden
hen er der kommet andre og værre trusler til.
Gennem en lang årrække er vore farvande
blevet tilført store mængder af næringsstoffer,
af fosfatudledning fra husholdninger og
industrien samt nitrat fra overgødskning i
landbruget.
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Ålegræs i Gamborg Fjord i 1991
foto: H. Dal
Hertil kommer de naturbetingede trusler fra
bunddyr som krabber, sand-, bore- og
knivmuslinger og pæleorm m.fl., der
henholdsvis graver og borer sig indtil 30 – 40
cm ned i de bløde dyndlag, og i stor målestok
ødelægger træet – både ved deres direkte
fysiske ødelæggelse, og indirekte ved den ilt,
dyrenes gange fører ned i oprindelige iltfrie
og beskyttede lag.
Således var flere af de egestammer vi fandt i
2006 så nedbrudte, at de ikke kunne bruges til
årringsdatering.
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Strandkrabber kan grave sig ca. 0 – 5 cm
ned i havbunden/dyndlagene og lave huller,
hvilket er medvirkende til at gytjen brækker
af i store stykker.

Strandkrabber graver sig ned i de beskyttende
gytjelag – foto: H. Dal
Sandorme og sandigler kan grave sig ca. 0 –
30 cm ned i havbunden/dyndlagene og skifter
hele tiden område, hvilket er medvirkende til
at der laves mange gange i lagene, hvorved
gytjelagene og organisk materiale bliver iltet.

Sand- bore- og knivmuslinger kan grave sig
ca. 30 – 50 cm ned i dyndlagene, og har et
ånderør, som fører op til havbundsoverfladen,
som er medvirkende til at gytjelagene bliver
iltet.

Sandmusling i gytjelaget
foto: H. Dal
Pæleorm er ikke afhængig af træet som
næringskilde, men bruger det som substrat og
filtrerer fødepartikler fra vandet udenfor.
Pæleorm gnaver talrige ½ til 1 cm brede gang
foret med kalkrør ind i træet, hvor to små
muslingskaller placeret på hovedet fungerer
som borehoved. Muslingen er i stand til at
udskille en væske, der kan opløse og fordøje
træet. I de senere år har pæleorm bredt sig i de
danske farvande, og er nu også konstateret i
flere fjorde bl.a. Gamborg Fjord og helt ind i
Østersøen.

Sandorme og sandigler graver gange i
dyndlaget – foto: H. Dal

Pæleorm i egestamme
foto: H. Dal
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Planlægning og udstyr
Den 29.04.06 brændte vores dykkerbåd
”Louise”, mens den stod i en hal i Ejby.
Heldigvis var båden forsikret, så det lykkedes
at få fremskaffet ny båd inden vi skulle i gang
med sommerens undersøgelse.

Der skrælles kartofler - foto: H. Dal
Arbejdslejren blev oprettet i en lille lund ved
Ronæs Skov, som var stillet til rådighed af
Gårdejer Christian Holm Olesen. Lejren blev
kun brugt i dagtimerne.
I baggrunden den udbrændte dykkerbåd –
foto: H. Dal
Før arbejdet kom i gang gik der mange timer
med at klargøre alt det udstyr vi skulle bruge
til undersøgelsen, og få det sejlet og kørt ned
til arbejdslejren ved Ronæs Skov i Gamborg
Fjord.
Hertil kommer de mange timer der
efterfølgende blev brugt til hjemkørsel af
skurvogn og renovering af materiel og bådene
efter at sæsonen var slut.
Basislejren blev, som under de tidligere
undersøgelser i Gamborg Fjord, oprettede på
den nærliggende Ronæs Strandcamping, som
kun ligger ca. 5 minutters sejlads fra
arbejdslejren.
I 2006 havde vi lejet 2 hytter på
campingpladsen, hvoraf den ene blev brugt
som spise- og fællesrum.
Ud for stranden ved campingpladsen, og ud
for arbejdslejren ved Ronæs Skov, blev der
udlagt fortøjningsbøjer til bådene.
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Skurvognen til materiel - foto: H. Dal
Vi havde lejet en lille skurvogn ved Fredericia
Skurvogne, som vi selv hentede og kørte ned
til Gamborg Fjord, hvor den blev placeret i
lunden. Skurvognen blev brugt til opbevaring
af dykkerudstyr og materiel og til af fyldning
af dykkerflasker.
Der blev anvendt tre både; En fibergummibåd med pumpe- og sugeudstyr, samt
en fiskerjolle til at fragte dykkerudstyr og
materiel.

6

”Louise” blev brugt som base og til at trække
de andre både hen til positionerne hvor der
skulle rekognosceres, samtidig med at den
fungerede som kontor og opholdsrum.

1 km bred på det smalleste sted.
Vanddybden svinger mellem 0 – 12 m, med
en tiltagende dybde ud mod mundingen ved
Fænø Sund, hvor vanddybden mellem
Føns Skov Rev og Fænø, når ned til en dybde
af 24 m. I denne del af Lillebælt er kystlinien
meget indskåret. Mod syd ligger den lange
smalle halvø, Fønsskov, og mod nord ligger
den fynske kyst. Nord - nordvest danner
kystforløbet ved Ellebæk Vig og Svinø et
uregelmæssigt forløb med en række vige og
sunde, hvori der udløber flere mindre- og den
større å - Viby å, som er en af Vestfyns største
åløb.

Tre både blev anvendt til arbejdet
foto: H. Dal
Registrering af egestammer foregik ved at
”Louise” sejlede hen over stedet, hvorefter
dybdemål og positionen blev plottet ind i
kortplotteren.
Grundkurve – Projekt 2006
I 2006 rekognoscerede vi efter undersøiske
egestammer i Gamborg Fjord og omkring
Brandsø i Lillebælt, samtidig med at der også
blev kigget efter undersøiske stenalderbopladser.
Rekognosceringsområderne: Gamborg
Fjord, og Brandsø
Gamborg Fjord ligger lidt syd for Middelfart
på den vestfynske Lillebæltskyst.
Fjorden er sydøst – nordvest orienteret og
strækker sig ca. 7.5 km ind i det Vestfynske
bakkeland.
I forhistorisk tid var fjorden ca.10.3 km lang,
hvor den tørlagte Føns Vang dengang var en
sydøstlig forlængelse af fjorden.
I 2005 har man genskabt Føns Vang ved at
lave en ny sø som vil komme til at strække sig
over 102 ha og blive Fyns anden største sø
med ca. 11 ha våde enge.
Gamborg Fjord er meget smal og er kun ca.
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Kortudsnit over Gamborg Fjord
For at danne sig et indtryk af hvordan
området må have set ud i forhistorisk tid må
man skelne imellem den nuværende topografi
og den topografi der var i stenalderen, hvor
havstigninger og landsænkninger siden sidste
istid, har forandret landskabets oprindelige
udformning, så kysten gennem tiderne er
blevet nedbrudt og udlignet.
Tidligere har der været et smalt stræde med
småøer, som har gjort den inderste del af
fjorden til et stort grydeformet nor.
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Fra baglandet, der har været omkranset af
jævne bakkedrag, har der løbet flere kilder,
bække og åer ud i fjorden, hvilket har
bevirket, at den inderste del af fjorden har
været mere brak end den øvrige del af fjorden.
Jordbunden ved Ronæs Skov består af
moræneler, men inden for kort afstand mod
nordvest findes også smeltevandsgrus og
sand. Langs kysten ses frisk eroderede
kystskrænter som er ca. 2 – 5 m høje
Brandsø
Brandsø ligger ca. midt i Lillebælt ud for
Wedellsborg Hoved på den fynske vestkyst,
og Hejlsminde på den jyske østkyst.
Øen som tilhører Frijsenborg & Wedellsborg
er en omdannet moræneø med et areal på ca.
210 ha.
I dag er der ingen fastboende på øen, med
tidligere boede her flere mennesker, og der
fandtes både skole, landbrug og flere
beboelseshuse på øen.
Øen består i dag af ca. 75 ha. tilgroede
strandenge og moser med tagrør, hvor der
foran vådområderne findes ca. 2 meter høje
strandvolde, og med lave stejle klintekyster
hvor det højeste punkt – ”Svenskehøj”, ligger
ca. 8.4 meter over havet overflade.
Ca. midt på øen ligger en tidligere højmose
som er præget af dræning og tidligere tiders
anvendelse til tørveskær og som i dag er
tilgroet med lyng og birk, mens den centrale
del af mosen stadig er lysåben.
På øens østlige del findes en ældre løvskov.
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luftfoto af Brandsø
Ca. 100 ha. af øen har været opdyrket, og
sidst været udlagt med juletræer som er nu er
ophørt, efter at der er indgået en aftale om at
omdanne øen til et naturområde.
Med undtagelse af skoven, er det planen at
øen fremover skal afgræsses af forskellige
større dyrearter, hvilket vil kunne holde store
dele af øen lysåben og derved både sikre øen
som en værdifuld ynglelokalitet for mange
fuglearter, samt sikre levevilkårene for mange
vilde planter.
Det vurderes også at en mere stabil og højere
vandstand vil kunne føre til en gendannelse af
højmosen.
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I haven ved Ny Brandsøgård ligger en
runddysse, og lidt længere mod øst ligger
resterne af en langdysse - ”Svenskehøj” gemt i et tæt buskads.

De udlagte søgeområder blev svømmet
igennem ved at bruge kompas og
undervandsscooter.

Rekognoscering med undervandsscooter foto:
H.: Dal
Runddyssen på Brandsø – foto: H. Dal
Rekognosceringsmetode(r)
Udgangspunktet for rekognosceringen i
Gamborg Fjord var den ”blå rapport” som
Marine – Arkæologisk - Gruppe udgav i
1992: Rekognoscering Gamborg Fjord,
Vestfyn 1992 – Et marinarkæologisk Projekt i
Lillebælt.
I rapporten beskrives den såkaldte
”mesolitiske bosættelsesmodel” – en teori
baseret på, at man ved hjælp af søkortenes
dybdekurver kan forudsige, hvor en væsentlig
del af de undersøiske stenalderbopladser
befinder sig i dag.
De positioner hvor vi planlagde at
rekognoscere i 2006 blev udvalgt, dels ved
hjælp af rapporten, søkort, landkendinger og
dybdemål, som blev inddateret i kortplotteren.
Derefter sejlede vi ud til positionerne og
udlagde bøjer.
Efter at have kastet anker, fik dykkerne tildelt
det område hvor de skulle rekognoscere,
hvorefter de blev sendt i vandet medbringende en skriveplade og afmærkningsbøjer.
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Rekognosceringerne foregik helt ind fra
kysten og ud til en vanddybde af ca. 5 meter,
men flere af de områder som blev undersøgt
var dækket til med mudder, slam og sand, så
det var umuligt at se noget på havbunden.
I forbindelse med rekognosceringen i
Gamborg Fjord blev der gjort følgende
iagttagelser:
”Øen” OBM 4257 (pos. 15 ”blå rapport” 1992)
Midt i Gamborg Fjord ligger et undersøisk
område som vi kalder ”øen”.
Tidligere var der her et smalt stræde med
småøer og dybe render.
Ved hjælp af kortplotteren afgrænsede vi et
område af ”øen” og udlagde 4 bøjer; N – S –
Ø – V, samt en bøje midt i området, hvor
”Louise” blev ankret op.
”Øens” areal er på ca. 500 kvadratmeter og
vanddybden over selve toppen af øen er ca.
1.8 – 2,1 meter, mens der bliver dybere ud til
siderne. Havbunden på toppen er flad og
består af et tyndt gruslag, med flere store
kampesten, efterfulgt af undergrundsler.
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Der blev ikke fundet in-situ aflejringer eller
træstammer på selve ”øen”. Det eneste tegn
på at der i forhistorisk tid har været
mennesker i området var nogle fritskyllede
flintgenstande.
Mod SØ hvor vanddybden gradvis bliver
dybere, var der et tyndt kompakt skallag på
ca. 5 cm, bestående af cardium muslinger og
sand. I sandlaget fandtes flintoldsager, træoldsager og gytjerester og meget træ med
kulturspor efter forkulning, hugspor.
De fleste kulturspor lå på øens NØ – SØ side,
hvilket ikke er overraskende, eftersom det må
antages, at det er vesten vinden der har været
medvirkende til at erodere lokaliteten væk.
På øens SV side blev der fundet en nedbanket
lodretstående stage.
Lokaliteten er værd at kigge nærmere på, især
den NØ`lige skråning ud mod den rende der
har været mellem øen og Fyn - et oplagt sted
at lade Marine – Arkæologisk – Gruppe
foretage en nødudgravning for at redde hvad
reddes kan i de træførende sandlag, som er
hårdt ramt af bioturbation.

Svinø OBM 4250 (pos. 2 ”blå rapport” 1992)
Her fandtes en flad havbund hvor der mod
mod NV lå spredte kampesten fra en tidligere
kystlinie. Der blev ikke fundet træstammer
eller in-situ aflejringer i området. Helt inde på
ganske lav vand blev der fundet nogle få
flintknolde.
Svinø OBM 4251 (pos. 3 ”blå rapport” 1992)
Fra ca.1 meters vanddybde og helt ind til
strandbredden er der et fundtomt gytjelag,
hvor der ligger to vandretliggende
( meget nedbrudte) træstammer, som vi
vil vi prøve at frilægge i 2007 for at
konstatere, om de kan bruges til
årringsdatering.
Der fandtes ingen in-situ kulturspor på stedet,
men på en vanddybde af ca. 1.8 meter blev
der fundet et tyndt lag østersskaller.
Svinø OBM 4251 (pos. 4 ”blå rapport 1992”)
Området var stærkt tilsandet og det var derfor
umuligt at rekognoscere i området.
Under en tidligere rekognoscering i 2000 blev
der på denne position observeret flintoldsager
og gytje.
Ronæs Strandcamping OBM 4259 (ny
position)
Her er der gennem flere år fundet flint og
knoglemateriale i strandkanten ud for
campingpladsen.
Rekognosceringen gav ingen træstammer,
men spredte forekomster af bearbejdet flint og
østersskaller.

Træ-oldsager fra ”øen” – foto: H. Dal
Af de løsfund der blev taget op kan nævnes:
Fragment af en stor keramik-olielampe, et
lille åreblad, en lyster-sidegren og enkelte
flintoldsager og knoglemateriale.
Alle fundene er afleveret til seniorforsker
Søren. H. Andersen
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Position 502.80X / 498,90Y – Ronæs Skov.
På denne position blev der udtaget en in-situ
skalprøve som seniorforsker
Søren H. Andersen skulle bruge i forbindelse
med Ronæs Skov bopladsen.
Laget bestod af et 5 cm tykt havbundsmateriale bestående af småsten og sand.
Herefter var der et ca. 20 cm. lag trægytje
med mange vandretliggende stager og træ.

10

Derefter kom der et ca. 45 cm lag bestående
af rester af en køkkenmødding. Ved ca. 70 cm
var der undergrund,
På position: 502,80X / 503.60Y blev der
fundet et 80 cm (vandretliggende) åreskaft
(kerneved) fra en padleåre, hvor et stykke af
skaftet stak op af gytjen. Åreskaftet blev taget
op og er afleveret til seniorforsker Søren H.
Andersen.
Stamme-brønden blev fundet i havstokken
foto: H. Dal
I oktober måned 2006 sejlede vi sammen med
museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen
fra Odense Bys Museer til Brandsø for at
besigtige stamme-brønden.
Brønden blev oprenset til en dybde af ca. 20
cm og var helt sortbrændt på indersiden.
Et lille stykke af brønden blev savet af til
kulstof 14-datering.
Rekognoscering på Brandsø – foto: H. Dal
Rekognoscering på Brandsø
En weekend i september måned 2006
rekognoscerede Marine – Arkæologisk –
Gruppe efter undersøiske stenalderbopladser
og egestammer på Brandsø i Lillebælt.
Som følge af en stiv kuling fra øst, nåede vi
kun at dykket to steder på øen, hvor der blev
fundet en enkelt egestamme og nogle få
løsfund af flint.
Om søndagen inden vi skulle tilbage med
færgen til fastlandet gik vi en tur langs
stranden. Her fandt vi på sydsiden af øen en
cirkelrund træring med en diameter på ca. 75
cm, som kun ragede ganske få cm op i
vandkanten.
Fundet blev fotodokumenteret og indberettet
til Odense Bys Museer.
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Stamme-brønden på Brandsø – foto: H. Dal
Brønden ligger i havstokken, og på et luftfoto
ses tydeligt hvor meget der gennem tiderne er
forsvundet af kysten.
Ca. 3 meter bag brønden findes en ca. 1½
meter høj kystskrænt, beklædt med krat,
buske og mindre træer, som går over i et
græsklædt areal.

11

Dengang brønden blev nedgravet må den have
ligget længere tilbage fra havet samtidig med
at den borteroderede kystskrænt må have
været højere.
I midten af bronzealderen var havniveauet en
del højere end det er i dag, ca. 1.5 – 2 meter,
samtidig med at flere brede strandvolde,
dannet af stenalderhavets skiftende niveauer,
er bortskyllet. Brønden har muligvis ligget i
nærheden af en boplads, og er efter en tid
sandet til, og nu igen dukket frem.
En lignende brønd - en hul træstamme, ca. 80
cm i tværmål og 90 cm dyb er fundet på
Samsø, nærmere betegnet ud for landsbyen
Pillemark også kaldet Ilsemade-brønden, som
er kulstof 14-dateret til yngre bronzealder.
Brønden rager også her kun lidt op over
strandens overflade og mod baglandet er der
kun fem meter til en lav kystskrænt, som
tydeligvis bærer præg af at være under
vedvarende nedbrydning.

Registrering af træstamme – foto: H. Dal
Den anden egestamme, hvor rodende lå frilagt
på havbunden, viste sig også at være angrebet
af pæleorm.
Først gravede vi et hul på begge sider af
stammen og lagde et tov omkring den.
Derefter prøvede vi at trække den fri af
havbunden, men den sad fuldstændig fast og
var ikke til at rokke af stedet.

I oktober måned 2006 sejlede vi tilbage til
Brandsø for at skære en træskive af den
egestamme vi fandt i september.
Det lykkedes ikke at lokalisere stammen, og
efter 3 timers forgæves rekognoscering opgav
vi og sejlede hjem.
Det er planen at vende tilbage til Brandsø
først i det nye år og genfinde egestammen og
få skåret en skive.
Træstammer i Tybrind Vig
Sidst på sommeren rekognoscerede vi efter
egestammer i Tybrind Vig, og efter to dages
søgning fandt vi to, som blev afmærket med
bøjer.
Planen var at vi ville prøve at trække
stammerne fri af havbunden vha. ”Louise” og
trække dem ind til land og skære en skive her.
Den første egestamme blev trukket fri, men
det viste sig at den var så nedbrudt af
pæleorm, at den ikke kunne bruges til
årringsdatering.
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Nedbrudt træstamme - foto: H. Dal
Næste dag sejlede vi tilbage til Tybrind Vig
hvor vi medbragte pumpe- suge- og hævegrej.
Først prøvede vi at suge stammen fri, men det
viste sig at den fortsatte skråt ned i
havbunden, og da vi ikke vidste hvor lang den
var, opgav vi denne metode.
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Da egestammen var savet over, blev den
trukket ind til kysten og hævet op i et treben
vha. af en kædetalje, hvorefter en skive blev
savet af.

Båd med pumpe- og sugegrej – foto: H. Dal
Ca. 3 meter fra rodenden sugede vi ned på
begge sider af egestammen, så der blev plads
til at der kunne ligge en dykker på hver side
og save.
4 dykkere savede derefter på skift med en
skovsav - et meget hårdt arbejde under
vandet, som på grund af vægtløsheden og et
stort luftforbrug tærer på kræfterne.

Træstammen trækkes ind til land
foto: H. Dal
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En skive saves af træstammen
foto H. Dal
Når folk har set træskiven fra Tybrind Vig, og
vi har spurgt dem om hvor lang tid det har
taget at skære den, har alle svaret, ca. en ½
time. Det ville det også kun have taget, hvis
det havde drejet sig om en træstamme på land.
Men de færreste kan forestille sig hvor lang
tid der går, fra man starter med at
rekognoscere efter en træstamme og til en
træskive er afleveret hos
WM -Trædateringslaboratoriet.

Træskive fra Tybrind Vig – foto: H. Dal
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For at belyse dette har vi lavet en opstilling
over hvor meget mandskab, materiel og timer
der blev anvendt til træskiven i Tybrind Vig:
Antal dage
Antal personer
Antal mandetimer
heraf dykkertimer.
Biler
Trailere
Både
Pumpe- og sugeudstyr
Treben og hæveudstyr
Dykkerudstyr
+ div. materiel

5
5
86
22
2
2
3

Evaluering
2006 var året hvor Marine – Arkæologisk –
Gruppe for alvor kom i gang med at
rekognoscere efter undersøiske egestammer,
men feltarbejdet har været forbundet med
større vanskeligheder end vi havde forventet.
At rekognoscere efter egestammer ikke er helt
det samme arbejde som at udgrave
stenalderbopladser under vandet.
Utallige timer er gået med at svømme
områderne igennem – mange gange uden
resultat, hvilket har været et meget
tidskrævende arbejdet og fysisk hårdt pga. af
blæsevejr, strømforhold og kulde.

Et nyudviklet undervands-videoudstyr kan
være løsningen. Ved hjælp af en såkaldt
”Towfish”, med et indbygget videohoved, kan
store havområder afsøges og følges på en
monitor. Når en egestamme lokaliseres, kan
en dykker sendes ned og undersøge stammen
på havbunden.

Klargøring af materiellet efter sommerens
undersøgelser - foto: A. Dal
Grundkurve - Projektets fortsættelse
vanskeliggøres ved at der i de senere år er
sket en markant nedskæring i de offentlige
forskningsinstitutioners midler og mandskab
til marinarkæologiske undersøgelser.
Marine – Arkæologisk – Gruppe er
efterhånden den eneste dykkergruppe, som
med støtte fra fondsmidler, foretager
marinarkæologisk feltarbejde i Danmark.
I over to år har vi brugt al vores fritid og ferie
på at fremskaffe træskiver til WM Trædateringslaboratoriet.
Vi brænder fortsat for projektet og vil,
såfremt der kan opnås økonomisk støtte,
fortsætte med feltarbejdet i 2007

Feltarbejde på lavt vand - foto: H. Dal
Skal vi nå at undersøge alle de områder vi har
planlagt, vil det kræve en helt anden teknik og
arbejdsmetode end den vi hidtil har anvendt.
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Hans Dal
januar 2007
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