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Skarrehagetræstammen 
 
Under selskabet Damolins industrielle udgravning 
d. 19. juni 2014 i Skarrehage molergrav på Mors, 
blev der fundet en stor forkislet træstamme. Mu-
seet udgravede stammen over de næste par må-
neder. Undervejs viste det sig, at stammen var 
mere end ni meter i længden, mens bredde og 
højde varierede fra 35-50 cm. 

Stammen er det største eksemplar fundet i Dan-
mark. Den er, på trods af fragmentering af istids- 
tektonik og kontakt med gravemaskinen ved før-
ste blotlægning, meget velbevaret, udtryksmæs-
sig og imponerende med sine mange fantastiske 
knaster og knuder. Et tyndt lag, som er voldsomt 
fragmenteret og ikke er forkislet, er fjernet fra 
stammen, idet tidligere forsøg viste, at det var 
umulig at bevare.

Træstammen er aflejret i et niveau, der ligger be-
tydeligt højere oppe i Fur Formationen (4 m over 
askelag -11, men 1,5 m under +1). Der er ikke do-
kumenteret fund af træ så præcist i dette niveau 
før. Det hidtil største dokumenterede eksemplar 
fundet i Danmark, Danekræ nr. 242, er bestemt til 
sumpcypres-familien, og fundet i Ejerslev moler-
grav d. 1. dec. 1998 tæt ved askelag -20. Det nye 
fund af nåletræ ved Skarrehage er ikke af samme 
type som fundet ved Ejerslev.

Det vides endnu ikke, hvilken type træ, der er tale om, men en foreløbig undersøgel-
se viser, at det drejer sig om nåletræ. Det meget velbevarede træ med flotte tydelige 
årringe viser, at træet har haft variation i væksten fra år til år, men overraskende nok 
også, at man kan se, at der er tale om lavvækst og højvækst på et enkelt år. Vækst-
sæsonen har været meget kortere, da Skarrehagetræet levede end da danekræet fra 
Ejerslev voksede i skoven i et endnu ubestemt landområde. Dette er en detalje, som 
ikke er set så markant i andre fund og vidner om miljø- og klimaændringer for ca. 55 
mill. år siden. 


