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Af museumsleder Henrik Madsen, Moler
Museet

Palæontologien er en spændende
videnskab. Nye enestående fund
graves op af moleret gang på gang.
Her omtales Danmarks største fos-
sile stammer.

Jørgen Aggerholm, som har foræret mange
flotte sten og fossiler til Moler Museet gen-
nem årene, fandt den 1. december 1998 et
stort stykke forstenet træ.

Bjærgningen
Fundet blev gjort under gravning af rå moler
i Ejerslev molergrav på Mors. Gravemester
Jørgen Aggerholm, som er ferm til at styre
sin Aakerman-gravemaskine, så straks træet
sidde i molervæggen og gik ud for at se nær-
mere på, hvad der var dukket op. Jørgen
Aggerholm var ikke i tvivl om, at han havde
fundet forstenet træ og begyndte derfor
sammen med sine chauffører at grave træet
frem med almindelige skovle. Efter nogen
graven fik de fornemmelsen af, hvordan
“deres kollegaer” i moler -gravningens barn-
dom sled for det daglige brød ved det hårde
fysiske arbejde, det er at hugge i den rå ler.

Da stammen var blevet frilagt i en
længde af godt 2 meter og 50 cm i diameter,
besluttede de at ringe til Moler Museet,
idet der her var tale om et usædvanligt stort
stykke træ. Folk fra museet var på pletten
kort tid efter og spærrede øjnene op ved
synet af det flotte og sjældne fund.

De følgende 7 dage gik med fortsat grav-
ning og stor spænding. Stammen fortsatte
og fortsatte, og da hullet blev dybere, kom
der til at stå vand i bunden, hvor træet fort-
satte ind i molervæggen. Der måtte til sta-
dighed graves nye dræningskanaler for at

Prægtige fossile træstammer
- Danekræ udstillet permanent på Mors

Den 55 mio. år gamle Danekrætræstamme i udstillingen på Moler Museet. (Foto: Moler Museet)

lede de store mængder vand væk, og den
store industripumpe sugede i døgndrift.
Efter at have gravet “gu’ ved hvor mange
tons ler” bort med håndkraft, nåede vi en-
den af stammen. Opmålingen viste, at den
var 8 ½ meter lang. Det er til dato det læng-
ste stykke forstenede træ, der er fundet i
Danmark. Det hidtil længste dokumente-
rede stykke forstenet træ er fundet i  Robbe-
dale på Bornholm, og det var “kun” 6 meter
langt. Statens Museums Nævn støttede øko-
nomisk udgravning og optagning af fundet.

Stammen blev pakket ind i kasser, som
blev bygget om den på stedet. Derefter blev
de 4 kasser, som stammen var opdelt i ved
de naturlige brud, transporteret til Moler
Museet. På grund af den udstillingsmæssige
værdi blev træstammen erklæret Danekræ.
Finderen fik en lille dusør.

Bestemmelse af arten
Der blev sendt et lille stykke af det sorte,
fint forkislede træ til Geologisk Museum i
Kbh. Her lavede man tyndslibsprøver, som
blev analyseret af Peter Wagner på Bota-
nisk Centralbibliotek. Resultatet af prøven
blev følgende:

 Tværsnittet domineres af trakeider, der
i vårveddet er tyndvæggede og ved en brat
overgang adskilt fra de meget tykvæggede
høsttrakeider; i disse er væggene så tykke,

at lumen er reduceret til en tynd sprække.
Høsttrakeiderne, der er tydeligt rektangu-
lære, ligger ligesom vårtrakeiderne i tydelige
radiale rækker. I såvel høst- som vårved ses
hyppigt parenkymceller, ofte fyldt med
extranøst materiale. Overgangen mellem
vår- og høstved er tydeligt markeret, men i
en enkelt årring er tilløb til en falsk årring; i
samme ring findes en tangential række af
schizogene harpixkanaler begrænsede af
mod lumen afrundede parenkymceller.

Tangentialsnittet viste trakeider her og
der med utydelige kammerporer i
tangentialvæggene. Marvstrålerne er 3-30
celler høje, hyppigt uniseriate, men også
(for de korteres vedkommende) biseriate
eller med biserate afsnit. Strengparen-
kymcellerne har glatte horisontalvægge.
Parenkymcellerne omkring de longitudinale
harpikskanaler er korte med glatte vægge.
Horisontale harpikskanaler ses ikke.

Radialsnittet lykkedes kun delvis. Tra-
keiderne i vårveddet er så dårligt bevarede,
at kammerporer kun kan ses i overlapnings-
zonerne mellem to trakeider, der ligger i
longitudinal følge, hvor porerne ofte ligger
parvis. Marvstrålerne har glatte horisontal-
vægge, glatte tangentialvægge og ingen
indenturer. Marvstråletrakeider er ikke set.
Vårveddets dårlige bevaringstilstand medfø-
rer, at man ikke kan se de for slægts-
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molergrav
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Overfladen på træstammen. T.v. ses den op-
splittede Skal, og t.h. er dette lag fjernet, så
den forkislede kerne ses. (Foto: Moler Museet)
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bestemmelsen afgørende krydsfeltporer. I
høstveddet ses nogle få dårligt bevarede
eksemplarer, som vistnok er cypressoide,
en enkelt kan være taxodioid.

Man får ikke nogen til at lægge navn til
en slægtsbestemmelse af et nåletræ, hvis
man ikke kan se krydsfeltporerne. På basis
af de øvrige karakterer: Glatte horisontal-
vægge i det hyppigt forekommende streng-
parenkym, glatte tangential- og horisontal-
vægge og manglen på indenturer i marv-
stråleparenkymet og høsttrakeidernes form,
gættes der på, at slægten skal søges i Sump-
cypres-familien (Taxodiaceae), dog ikke
Taxodium, da denne har perlesnorformede
horisontalevægge i strengparenkymet. De
relativt hyppigt forekommende biseriate
marvstråler og de traumatiske harpiks-
kanaler i tangential ordning kunne tyde på,
at slægten skal søges blandt Sequoia-lig-
nende formslægeter (Taxodioxylon,
Sequioxylon), men det kan ikke blive andet
end gætteri. Det udelukkes ikke, at flere
snit vil kunne føre til afgørelse af krydsfelt-
pore-typen og dermed til en nøjagtigere
bestemmelse.

Bevaringen
Forstenede træstammer er ikke altid helt
omdannede, når de findes i moleret. Den
yderste skal er ofte ikke ordentligt forkislet
og indeholder organisk materiale, som
skrumper og slår revner, når det tørrer.
Skallen splitter op og kommer næsten til at
ligne høvlespåner. Tykkelsen af skallen
varierer, men er de fleste steder på stammen
et par centimeter. Det blev besluttet, at der
skulle gøres forsøg på at konservere stam-
mens skal. Statens Museums Nævn bevil-
gede midler til konserveringsværkstedet i
Gram til formålet.

Det umiddelbare indtryk, som konserva-
tor Mette Westergaard fik efter fjernelse af
de øverste halvdele af støttekapperne, var,
at træstammen allerede havde være udsat
for en delvis udtørring. Der var voldsomme
udblomstringer af salte på overfladen og en
begyndende, partielt fremskreden opsplit-

ning af træet langs stammens sider og langs
større brud i træets længderetning. De store
brud i træets længderetning og flere gen-
nemgående brud på tværs af stammen var af
ældre dato forårsaget af mekanisk påvirk-
ning fra sammenpresning af moleret. Over-
alt i træets overflade sås mindre revne-
dannelser langs med og på tværs af træ-
strukturen, hvilken ligeledes må henføres til
fysiske påvirkninger fra indlejringen.

I de tre øverste delpræparater bestod
stammen af en forkislet kerne og en ydre
skal af vekslende tykkelse. I delpræparatet
optaget nederst i graven fandtes kun et min-
dre stykke stamme med forkislet kerne,

mens resten (2 ½ m) indeholdt en uhyre
fragmenteret og fladmast ydre skal. Den
varierer i tykkelse fra ca. ½ - 8 cm. Styk-
kerne fra denne blev senere undersøgt i
Scanning Elektron Mikroskop (SEM), og
resultatet viste, at materialet udelukkende
er organisk. Billeder herfra viste, at træets
cellestruktur er kollapset under tryk fra
overliggende sediment, men at der stadig er
hulrum i cellerne. Udover de umiddelbart
synlige revner er den yderste skal tillige
gennemsat af mikrorevner på kryds og
tværs. Undersøgelsen påviste store mæng-
der af gips og svovl- og jernsalte i celle-
hulrum og revner. Træstammen var sur, pH

Der er udstillet mange unikke fossiler på museerne. Denne velbevarede smørfiskeslægtning (til venstre) er et af de mange nye fund. Længden på
fossilet er 26 cm. (Foto: Moler Museet) Til højre ses en vårflue fundet i cementsten. (Foto: Forfatteren)

Blokdiagram; afbildning af
tvær-, radial- og tangentialsnit af
nåletræ (Thuja): (Grafik: UVH
modificeret efter K. Esau:
Plant Anatomy, New York 1965)

                 Øverst er indsat et foto
af en tyndslibsprøve med velbeva-
ret cellestruktur fra en anden type
træ. (Foto: Moler Museet)
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2 – sikkert pga. svovlsyre dannet under
nedbrydningsprocesser forårsaget af fugt og
ilt. Udvikling af metoder og materialer til
behandling af lignende vanddrukne gen-
stande vil være nyttigt hér.

Deponering
Moler Museet – Morslands Historiske
Museum søgte om deponering af Danekræ-
stammen på betingelse af, at museet ikke
ville blive holdt ansvarlig  ved den forestå-
ende nedbrydning af skallen. Dette havde
Kulturtarvstyrelsen ingen indvendinger
mod, og glæden på Mors var stor, da man
fik nyheden om, at træstammen kommer
hjem til øen igen. Det er også første gang, at
et stykke af de mange Danekræ-stykker,
som er indleveret via Moler Museet, er
kommet i  permanent udstilling i provinsen.

Organisk materiale
I maj 2003 kom stammen så tilbage til Mo-
ler Museet, hvor den fremover skal indgå  i
udstillingen sammen med de andre lokale
spektakulære fund. Der er dog mange timers
arbejde i at forberede og finpudse et så
tungt og stort fossil, så den kan præsente-
res for publikum. Under oprensning af den
forvitrede skal, kom der noget meget inte-
ressant til syne tre steder på stammen. Det
var et orangefarvet, forvitret materiale, som
ikke var helt almindeligt. Det kunne være
calcit, men en simpel test med syre viste, at
det ikke var et kalkholdigt materiale. Calcit
er ellers meget almindeligt i træ fundet i mo-
lerets cementsten. Et lille stykke blev holdt
ind over et tændt stearinlys, og mineralet
fortsatte med at brænde, så der var stor
sandsynlighed for, at der var tale om rav.
Der blev sendt en prøve på 0,3 gram til Kon-
servatorskolen på Det Kongelige danske
Kunstakademi i København, som lavede en
spektrometeranalyse, der viste, at det ikke

var rav. Men hvad var det så! I skrivende
stund er det ikke klarlagt, hvilket organisk
mineral der er tale om, men spændende er
det under alle omstændigheder, for det er
ikke tidligere fundet tilsvarende i moleret.

Mere træ
Året efter fundet af Danekræ-stammen
gjorde Gravemesteren på Mors endnu et
fund af fossilt træ. 3,4 meter var stammen.
Udgravning og optagning blev her sponso-
reret af det lokale molerfirma Damolin. Der
er ikke lavet tyndslibsprøver, så indtil vi-
dere er træstammen “bare” et pragt-
udstillingsstykke. Overfladen havde samme
beskaffenhed som den store stamme. Den
ydre skal blev også her fjernet, men under
oprensning af den indtørrede og sprækkede
overflade kom det fineste sand til syne.
Dette sand er rene kvartskorn, som stam-
mer fra en 55 mio. år gammel subtropisk
strand, hvor stammen lå, inden den som
drivtømmer sank ned på molerhavets bund.
For begge stammer gælder det, at man ikke
kender landområdet, hvor de voksede.

Moler er nr. 1
Der er fundet mange enestående fossiler og
krystaller i moleret. Lynghøj molergrav på
Mors har i 2001 bidraget med Danmarks
største krystal og i 2003 med muligvis den
længste fossile fisk fundet herhjemme til
dato. Sådan kan der remses op af de mang-
foldige fund, så publikum næsten mister
pusten ved synet af de udstillede gen-
stande. Omkring 75 % af alle Danekræ-fund
er gjort i moleret, og det bliver tilsynela-
dende ved. Moler Museet på Mors og Fur
Museum har fossile skatkamre, som så ab-
solut er et besøg værd, når vejen går forbi.
Og det bedste af det hele – man kan også
selv gå på fossiljagt på de mange lokaliteter,
der er i området.
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Stammens stør-
ste enkeltstykke vejer
120 kg og har 3 flotte
knaster, der gør dette stykke
alene, til enhver fossilsamlers
drøm. (Foto: Moler Museet)


