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Kladde – bliver rettet efterhånden som nye oplysninger fremkommer 

 
 

Furreby Egen - en 8000 år gammel moseeg  
Egestammerne ved Furreby betragtes som Danmarks ældste 

 
Skrevet af Simon Jacobsen 2022 

 
 

Den 7. maj 2022 blev Furreby Egen bjerget i sikkerhed af teamet fra Vestevent 
 

Foto: Simon Jacobsen 
 

Klinten ved Furreby gemmer på en del af egeskov, en urskov, som voksede her for 8-9000 
år siden. 

Klimaet blev varmere for godt 8000 år siden, og dette betød, at indlandsisen rundt om på 
jordkloden smeltede. Det forårsagede noget, som mindede om en lille syndflod. I løbet af 
ca. 600 år steg havspejlet 28 meter. 

Fra år 6000 til 2000 år før Kristus var området ved Furreby og Løkken en del af en fjord. 
Vandet dækkede Store Vildmose, og sporene af denne fortid ses stadig tydeligt i terrænet. 

Vildmosen, og det som langt senere blev Løkken, oversvømmedes langsomt af det såkaldte 
Litorinahav. 

Store dele af Vendsyssel var dækket af urskov, da landområdet blev oversvømmet, og 
træerne væltede om i vandet og døde. 4000 år senere, da fjorden igen udtørrede, var 
Vildmosen, og området ved Løkken og Furreby, dækket af et fire-fem meter tykt lag af 
sand og ler. Graver man ned under dette metertykke lag, finder man mange egestammer 
fra urskovens tid.  

Et af de steder, hvor man gennem tiden har fundet egestammer fra den tid, er ved ”Den 
blå næse” på stranden ved Furreby og ved ”Kodals Rende”, mellem Løkken og Nr. Lyngby.  
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Man har sikkert gennem århundreder haft kendskab til egeskoven under klinten ved 
Furreby.  

Tidligere ejer af strandfogedgården i Furreby, Anton Steensen Jensen, har fortalt mig, 
hvorledes hans bedstefar, der var strandfoged, havde svært ved at passere stedet, der i 
mindst de sidste 100 år er blevet kaldt ”Den blå næse”, fordi der lå egestammer fra klinten 
ud til havstokken.  

Fru Jensens egeskov, blev de gamle egetræer kaldt i 1930’erne. Fru Jensen var Amalie 
Jensen, der sammen med sin mand Lauritz Jensen byggede en stor, flot stråtækt 
sommervilla oven på ”Den blå næse”. Villaen fik navnet Bjergbakken efter de store 
klitformationer, som ligger mellem vejen Bjergbakken og havet. Aviserne omtalte i 
1930’erne to træstammer, der efter store skred i klinten var kommet til syne. Aalborg 
Stiftstidende skrev den 1. februar 1938: ”Nogle Løkkenboere har allerede været på 
skovhugst i den gamle skov, som havet har afsløret.” Den 23. oktober samme år skrev 
avisen dette: ”Man fandt en kæmpestamme, dejlig mørk moseeg af stor værdi. Desværre 
blev stammen en nat stjålet og skåret i stykker og derpå kørt bort for at blive forvandlet 
til – brænde!” Så det, at de gamle egestammer stjæles, er ikke af nyere dato. 

En gruppe arkæologer ved Aarhus Universitet daterede nogle tilsvarende stammer i klinten 
sidst i 1970’erne og første i 1980’erne til at være 8.500 år gamle. Disse dateringer nævner 
dr. David Norman Penny i sin rapport dateret 15. oktober 1984.  Han var på det tidspunkt 
tilknyttet laboratoriet for Palæontologi og Stratigrafi, Geologisk Institut på Aarhus 
Universitet. 

Omkring 1984 blev der også lavet dendrokronologiske analyser.  På det tidspunkt anså 
man, at egestammerne ved Furreby var de ældst kendte egestammer i Danmark. 

Den der har størst kendskab til egestammerne ved ”Den blå næse” er arkæolog, magister 
i forhistorisk arkæologi Per Lysdahl, der var leder af Vendsyssel Historiske Museums 
arkæologiske afdeling fra 1974 til 2016. Lysdahl arbejdede sammen med Nationalmuseet, 
og forskere derfra besøgte flere gange ”Den blå næse”. Ligeledes sendte Per Lysdahl 
prøver, skiver af de gamle egestammer til dendrokronologisk undersøgelse på 
Nationalmuseet for at få fastslået alderen på egetræerne. Nationalmuseet har således en 
række skiver af egestammer fra ”Den blå næse” og ”Kodals Rende” liggende i Brede uden 
for København. Jeg har modtaget en lang række sagsakter fra 1987 til 1996 fra 
Nationalmuseet. Så egetræerne ved Furreby er blevet aldersbestemt mange gange og disse 
undersøgelser viser en alder helt op til 8.500 år.  

De øvrige, som har forsket og arbejder med egestammerne ved Furreby gennem tiden, er 
blandt andet: museumsinspektør Keld Christensen, Nationalmuseet, professor Kjell 
Nordberg, Göteborgs Universitet og forstkandidat Kent Havemann, freelancemedarbejder 
for Nationalmuseet. 
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Det ældst kendte billede af egetræ ved ”Den blå næse” fra 1997 
 

Foto: Kurt Bering – Vendsyssel Tidende 29. marts 1997 
 

Der var en artikel i Vendsyssel Tidende den 29. marts 1997 om ”Den blå næse” ved 
Furreby, her står der bl.a. følgende: ”Her findes noget af verdens ældste moseeg. 
Eksperter fra New York har for nogle år tilbage tager kulstofprøver på stedet og fastslået 
den omtrentlige alder.” 
 
Moesgaard Museum vil nu igen lave nye undersøgelser for at aldersbestemme 
egestammerne ved Furreby. Den sidste datering, Moesgaard lavede af stammer ved 
Den blå næse i 2014, bekræftede, at disse stammer var 8.500 år gamle.   
 
Journalist Lars Høj havde en artikel i Nordjyske Stiftstidende om Furreby Egen søndag den 
25. februar 2015. Arkæolog Per Lysdahl, der på det tidspunkt var leder af arkæologien 
ved Vendsyssel Historiske Museum, udtalte til avisen: ”Vi ved ret præcist, at det er 8000 
år gammelt, idet en gruppe arkæologer fra Aarhus Universitet daterede nogle tilsvarende 
stammer i klinten for nogle år siden.”  
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Mit første billede af Furreby Egen blev taget 31. januar 2015 
 

Foto: Simon Jacobsen 

 
 

Vinterbillede af Furreby Egen 2016 
 

Foto: Løkken Folkeblad 
 

Tidligere ejer af Kodalgården, Simon Schmidt Nielsen, fortalte mig, at der også har ligget 
gamle egestammer ved Kodals Rende i 1980’erne, som er beliggende mellem Furreby og 
Nr. Lyngby. Dette bekræftes gennem bilagene fra National Museet, idet de har modtaget 
prøver derfra til aldersbestemmelse.  
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21. marts 2017 måtte jeg desværre konstatere at ca. 1 m af Furreby Egen var stjålet 
 

Foto: Simon Jacobsen 
 
 

 
 

Yderligere 1 m af Furreby Egen blev stjålet først i august 2020 
 

Foto: Simon Jacobsen 
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Tyven slog til igen i august 2021 og stjal endnu et stykke af Furreby Egen 
 

Foto: Simon Jacobsen 

 

 
 

I april 2022 var tyven igen i færd med at stjæle et stykke af Furreby Egen 
Her ses træet, efter at tyven havde gravet det fri 

 
Foto: Simon Jacobsen 
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Efter at tyven havde gravet et stort stykke af Furreby Egen fri, så tænkte jeg, nu er det 
på tide, vi får den bjerget for fremtiden!  
 
Tømrer og dykker Ib Sørensen forpurrede heldigvis tyven i af stjæle mere af træet. Under 
en spadseretur på stranden så Ib en mand i færd med at grave Furreby Egen fri; foruden 
spade havde han medbragt en stor stang for at få egen fri af klinten. Ib spurgte ham: ”Er 
du i færd med at stjæle træet?” Svaret var: ”Nej, jeg vil blot grave det fri, så folk bedre 
kan se det.” Det troede hverken Ib eller andre var sandheden. 
 
Nu måtte der handles! Jeg lagde et opslag på Facebook siden ”Løkken hele året” og skrev 
til Anne Dorthe Holm, direktør for VHM, Vendsyssel Historiske Museum, om hjælp til at 
redde Furreby Egen. Et par dage efter kontaktede overinspektør ved VHM Michael Vinter 
mig, og han kom til Furreby nogle dage senere. Michael var meget begejstret for Furreby 
Egen og ønskede at komme tilbage så hurtigt som muligt for at udtage prøver af træet og 
lave en profil af klintens forskellige lag.  
 

 
 

Her ses Michael Vinter fra VHM sammen med Simon Jacobsen 
 

Foto: Kasper Nørgaard 
 

Arkæolog Michael Vinter tiltrådte som ny leder af VHM’s arkæologiske afdeling den 1. 
februar 2022. Han har været tilknyttet Moesgaard Museum ved Aarhus som arkæolog i over 
20 år, hvor de er eksperter i gamle egetræer, der oftest betegnes som moseeg.  
 
De prøver, som Michael Vinter har udtaget af egestammen ved Furreby, er nu sendt til 
datering ved Moesgaard Museum, hvor en af Michaels tidligere kolleger forsker i 
Maglemosekulturen og derfor er meget interesseret i Furreby Egen, der kan være en vigtig 
brik i denne forskning.  
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Furreby Egen, som nu er bragt til Løkken, har været et stort træ. Tidligere har der været 
savet ca. 3 meter af træet, og den del, der nu bliver opbevaret, måler 3 meter; derudover 
ligger der fortsat et stort stykke i klinten. Furreby Egen, der ligger i Løkken, måler godt 
40 cm i diameter og vejer ca. 400 kg. 
 

 
 

Michael Vinter saver her prøver af træet, der er sendt til Moesgaard Museum 
 

Foto: Simon Jacobsen 

 

 
Michael Vinter fotograferer Furreby Egen 

 
Foto: Simon Jacobsen 
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Det første stykke af Furreby Egen er frilagt 
 

Foto: Simon Jacobsen 
 
 
 

 

 
 

Teamet fra Vestevent graver løs for at få egen frilagt 
 

Foto: Simon Jacobsen 
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Spillet på Landroveren trækken egestammen fri af klinten 
 

Foto: Simon Jacobsen 
 
 
 
 

 
 

Så er stammen fri af ler og gytje  
 

Foto: Simon Jacobsen 
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Her trækkes egestammen op på traileren 
 

 
Foto: Simon Jacobsen 

 
 
 
 
 

 
 

Så bliver Furreby Egen skrubbet ren for ler 
 

Foto: Simon Jacobsen 
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Så stor og flot er Furreby Egen – 3 meter lang, 40 cm i diameter og vejer 400 kg 
 

Foto: Simon Jacobsen 
 
 

 
 

Arbejdet er fuldført. Furreby Egen har fundet sit hvilested for de næste 2-3 år 
 

Foto: Løkken Folkeblad 
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Et stykke af Furreby Egen ligger endnu under leret ved Den blå næse. Egestammen 
knækkede for tusinder af år siden, og det kan ses på enden, der stikker ud af klinten 

 
Foto: Simon Jacobsen 

 

Furreby Egen er en moseeg – og hvad der dog det for noget? 
Forudsætningen for at et træ, som Furreby Egen og andre egestammer der er flere 
tusinder år gammel, er bevaret til vore dage er, at det har ligget fugtigt uden adgang for 
ilt, som kunne starte en forrådnelsesproces.  
 
Alt forhistorisk egetræ bliver normalt omtalt som moseeg, uanset om det er fundet i en 
mose, i havet, ved Furreby klint eller på anden måde. Fælles for alle moseege er, at de 
på et tidspunkt er væltet ud i vandet, hvorefter træerne døde og dermed blevet bevaret 
for eftertiden.  
 
Normalt er moseeg ikke hårdt, når man finder det i en mose, men når det tørrer, falder 
træet sammen og bliver hårdt. For Furreby Egens vedkommende er det anderledes, den 
er meget hård, og dette skyldes, at den har ligget godt beskyttet i lerlagene.  
 
Forandringerne i egestammer, der findes i en mose, skyldes dels, at garvesyren i træet er 
gået i forbindelse med jernsalte i mosevandet, dels at en del af træets træstof er gået i 
opløsning, så cellerne falder sammen ved tørringen. Dette skulle være anderledes for 
Furreby Egens vedkommende.  
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Moseeg har mange forskellige farver, nogle er sorte, andre grå eller lyst gullige, dette 
skyldes, at de har ligget under forskellige kemiske forhold, men farven siger ikke noget 
om træets alder. Det er selve naturen, der giver moseeg holdbarhed, et unikt farveområde 
og dets unikke egenskaber. Nogle mener, man ikke kan finde en smukkere træstruktur. 
Den sorte farve erhverves ved mere end 1000 års farvning. 
 
Normalt betragtes moseeg som et meget fint materiale; i historiske beskrivelser finder 
man navne på moseeg som "ibenholt" og "jerntræ". Sådanne navne skyldes træets 
egenskaber. Moseeg bruges til mange forskellige formål, bedst kendt er skulpturer og 
andre pynteting, men det bruges også til møbler og plankegulv. De snart 2000-årige 
egepæle fra Julius Cæsars bro over Rhinen ved Mainz, som blev bygget på egepæle år 55 
før Kristus, er anvendt til møbler og gulve.  
 
Alt træ kræver tørring, og det gælder i særdeleshed for moseeg. Processen med at tørre 
moseeg er et langt og omhyggeligt arbejde. Hvis træet ikke tørres ordentligt, vil dets 
indre belastninger før eller senere blive til revner. Furreby Egen udmærker sig ved, at 
træmassen er meget hård, og derfor anbefaler overinspektør, arkæolog Michael Vinter fra 
Vendsyssel Historiske Museum, blot, at stammen ligger køligt og mørkt og tørrer langsomt 
op. Dette efter råd fra kollegerne på Moesgaard Museum, som er eksperter i konservering 
af moseeg. 
 
Jeg har fundet det perfekte sted at opbevare Furreby Egen. Et Løkken ægtepar stiller 
deres private beskyttelsesrum i Løkkens klitter til rådighed. Rummet er helt mørkt, og 
temperaturen varierer mellem 4 og 7 grader, alt efter om det er sommer eller vinter.  
 

Datering af moseege med den dendrokronologiske metode 
Siden 1970’erne er udforskningen af Danmarks historie revolutioneret. Nu er man i stand 
til at datere egetømmer i bygninger, andet gammelt egetræ og moseeg med den 
dendrokronologiske metode. Det betyder, at man i dag kan sætte alder på historisk 
betydningsfulde bygninger og anlæg i Danmark, på samme måde som egestammerne ved 
Den blå næse i Furreby kan dateres.  
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Der findes mange moseege under tørvene i Store Vildmose 
Denne her blev afleveret til Vildmosemuseet i Brønderslev i 1993 

 
Foto: Biersted-Nørhalne Lokalhistoriske Forening - B25040 

 
 
 


