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Museum Østjylland 2013: 

Den brede palet

Fra 1970’ernes strikkelise til stenalderfolkenes 6000 år gamle smyk-

ker og fra fantastiske guldbrakteater fra jernalderen til historien om 

Grenaa Dampvæveri i første del af 1900-tallet. Så bredt spænder 

emnerne og tiden i de 22 artikler i Museum Østjyllands årbog 2013. 

Artiklerne afspejler den meget brede palet, der bruges i et lokalmu-

seums forsknings- og undersøgelsesarbejde.

Mangfoldigheden – den brede palet – er lokalmuseernes adels-

mærke. Vi beskæftiger os i princippet med alle facetter af det levede 

liv fra de første menneskers indtog i landet til helt aktuelle begiven-

heder. Denne mangfoldighed kan komme under pres, fordi lokal-

museerne mødes af stadigt stigende statslige krav til blandt andet 

forskningen. Museernes forskning skal fremover trykkes i godkendte, 

fagfællebedømte tidsskrifter. Det er der for så vidt ikke noget i vejen 

med, men det kan komme til at betyde, at forskningen på museerne 

bliver mere ensrettet og med mindre fokus på det, som har afsæt i 

den lokale virkelighed, museerne opererer i. Det kan også komme til 

at betyde, at der bliver trykt færre artikler med lokalhistorisk indhold i 

tidsskrifter, som udgives lokalt.

Museum Østjylland vil naturligvis bestræbe sig på at leve op til 

kravene til vores forskning. Men vi vil samtidig ikke give afkald på mu-

ligheden for at nå vores lokale publikum gennem vores egen årbog. 

Årbogen vil fortsat blive malet med den brede palet. God fornøjelse 

med at dykke ned i mangfoldigheden.

Jørgen Smidt-Jensen

Museumschef
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RESUMÉ

Artiklen handler om genstand MOE00196X00198, en træfigur, 

der kunne bestemmes som en såkaldt strikkelise og kom til 

Museum Østjylland som del af det komplette inventar fra et 

pigeværelse fra 1970’erne. Det forklares nærmere, hvad en 

strikkelise er, og historien om det tysk-engelske legetøjsfirma, 

Spear & Sons, der har fabrikeret dette eksemplar, refereres 

kort. Derefter diskuteres det, hvor gammel figuren kan være, 

og om den – trods sit engelske navn ”Knitting Nancy” – skal 

forestille at være af han- eller hunkøn.

Genstand MOE00196X00198 som den kom til syne første gang 
– og havde stået på en hylde i pigeværelset.
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 Af Ib Gram-Jensen

GENSTAND MOE00196X00198

I 2012 modtog Museum Østjylland det komplette inventar 

fra et pigeværelse anno 1975 som gave. I de første måneder 

af det følgende år var blandt andre forfatteren til denne arti-

kel beskæftiget med at registrere nogle af de 211 større og 

mindre genstande, værelset omfattede. I sig selv en ganske 

fascinerende rejse tilbage med både gensyn og overraskel-

ser for en registrator, der er næsten præcist fire år ældre 

end værelsets beboer. Det var imidlertid genstand nr. 198, 

der fangede min opmærksomhed mest: en æske med en 

maskenål, tre garnnøgler, en folder med billeder af forskellige 

strikkemodeller og ikke mindst en lille træfigur: 11,5 cm høj, 

3 cm i diameter på det bredeste sted, med hul igennem på 

langs, fire udadbøjede kramper på hovedet, pagehår, kors-

lagte arme og et noget mut ansigtsudtryk. Tråden fra det ene 

garnnøgle var lagt om kramperne og flettet til en snor, der gik 

gennem hullet i figuren og ud i bunden.

På æskens låg stod: Knitting Nancy with improved 

staples, made by J. W. Spear & Sons Ltd., Enfield, Middx, 

England, og desuden, i sort ramme, firmanavnet: Spear’s 

Games. Det var jo klart nok, at genstanden var beregnet til 

at flette uldtråd sammen, men jeg havde aldrig set sådan 

én før. Hvad var det for en løjerlig – ja, var det egentlig en 

fætter eller kusine, for på trods af navnet virkede figuren ikke 

udpræget feminin i sin udformning? Og hvad var Spear’s 

Games/J. W. Spear & Sons for et foretagende?

I en sådan situation er der to indlysende steder at søge 

hjælp: en kyndig kollega og internettet. Den kyndige kollega 

kunne fortælle, at genstanden på dansk kaldes en strikke-

lise. En søgning på ”Knitting Nancy” giver et respektabelt an-

tal hits – i skrivende stund for eksempel omkring 8.220.000. 

På Wikipedia kan man blandt andet få at vide, at Knitting 

Nancies eller strikkeliser kan spores mere end 400 år tilbage 

i historien, og at udformningen går fra et stykke træ med 

søm i til det mere avancerede med mange kramper og hånd-

sving.1 Faktisk er strikkeliser blevet fremstillet af en toiletpa-

pirspaprulle, tre-fire pinde og lidt lim eller klisterbånd, eller 

fire små søm slået i en sytrådsrulle. Traditionelt er de – lige-

som fingerstrikning – blevet brugt til at give børn begynder-

undervisning i strikning.2

Det er muligt, at strikkelisen – eller forløbere for den – har 

været kendt i et årtusind,3 i princippet kan det være adskil-

lige. En strikkegaffel (på engelsk ”lucet” fra fransk ”lucette”, 

skandinavisk også slyng(e)gaffel, tvinningsben, knytgaffel, 

snoddgaffel),4 er et gaffelformet redskab, som menes at gå 

tilbage til vikingetid og middelalder. Det har to spidser til sno-

refletning og et hul, man trækker den flettede snor igennem,5 

og hvis man vil betragte en strikkelise som en firespids-vari-

ant af denne gaffel,6 har den lille figur fra pigeværelset altså 

Knitting Nancy 
– om et lille stykke legetøj og lidt af en større sammenhæng

Selve strikkelisen – Knitting Nancy – med uldtråd og flettet 
”hestetømme”.
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en ganske lang stamtavle. Den teknik, man i moderne tid har 

fundet frem til med strikkegaflen,7 er i hvert fald beslægtet 

med strikkelisens. En vejledning beskriver den sidstnævnte 

således:

• Start med at trække en tråd igennem midterhullet i strik-

kelisen. Bemærk, at det færdigstrikkede arbejde skal 

komme ud forneden.

• Læg tråden fra venstre mod højre om en af bøjlerne, så 

det danner et øje. Fortsæt på samme måde med den næ-

ste bøjle, der ligger til venstre for den første, indtil du er 

hele vejen rundt. Husk at holde den løse tråd forneden 

på strikkelinen fast, så den ikke løber ud af midterhullet.

• Læg nu tråden på ydersiden af bøjlen, løft øjet over tråden 

og bøjlen ved hjælp af ”strikkepinden” eller en hæklenål. 

Fortsæt på samme måde bøjle for bøjle hele vejen rundt. 

Drej hele tiden strikkelisen med rundt. (tips: hold ikke trå-

den for stramt, så opnår du det bedste resultat).

• Træk en gang imellem i tråden, der kommer ud forneden 

på strikkelisen, for at stramme dit strikketøj.

• Gentag trin 3-4, indtil du er tilfreds med længden på dit 

arbejde (tips: når du overvejer, om længden er den helt 

rigtige, skal du huske at tage hensyn til den del af strik-

ketøjet, som er usynlig inde i strikkelisen).

• Afslut arbejdet ved at tage trådløkkerne forsigtigt af de 4 

bøjler, og træk herpå enden af tråden igennem de 4 løk-

ker. Træk tråden stramt til for at fastgøre afslutningen på 

strikketøjet.8

Metoden skal angiveligt være blevet anvendt til fremstilling 

af hestetømmer af læderstrimler,9 jævnfør at den på dansk 

kaldes ”at strikke hestetømme”.10 Ikke mindst billeder på 

nettet viser til overflod, at strikkeliser findes i utallige former 

og størrelser, oftest menneskelignende figurer, men også 

paddehatte, hjul, bier og tårne. En britisk magnumudgave 

har en spole i halv mandshøjde med omkring 7 kilometer 

polypropylentov som tråd.11 For at blive i det mere kuriøse 

et kort øjeblik blev Guiness World Records’ længderekord 

på 26,33 kilometer ”French knitting”, som teknikken blandt 

meget andet kaldes, sat den 28. oktober 2011 af Edward 

Peter Hannaford (Storbritannien), som ifølge hjemmesiden 

har strikket på tråden siden 1989 og stadig arbejder videre 

på den.12

En anden hjemmeside13 opregner et halvt hundrede be-

tegnelser for strikkeliser på forskellige sprog, uden at listen 

nødvendigvis er komplet: bobbin doll, bobbin knitter, French 

knitter, knitting mushroom, peg knitter for blot at nævne et 

fåtal. Skal man vælge en af de mere almindelige og tekniske 

betegnelser blandt de engelske, må det nok blive ”knitting 

spool” eller ”spool knitter” – altså på dansk en strikkespo-

le eller spolestrikker. Selv om det lykkedes mig at forblive 

uvidende om eksistensen af spolestrikning og strikkespoler 

indtil mødet med MOE00196X00198, og selv om der ikke 

er alverdens informationer om emnet tilgængelige,14 er det 

tydeligt, at der er tale om en hobby og om samleobjekter, 

som mange mennesker er dybt engageret i. I forskellige va-

rianter optræder både Knitting Nancy fra pigeværelset og 

andre spolestrikkere fra Spear’s Games hyppigt i denne 

sammenhæng.

Som det allerede er markeret på låget af æsken, er ”Knit-

Spear’s Games’ logo.
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ting Nancy” faktisk J. W. Spear & Sons’ indregistrerede va-

remærke, og navnets udbredelse som betegnelse for en 

spolestrikker vidner om firmaets stærke stilling på feltet. 

Dets første version blev imidlertid indregistreret i 1926 under 

navnet Strick-Liesel15 – der altså også blev synonymt med 

denne genstand som sådan; firmaet var på det tidspunkt 

tysk og et af verdens førende inden for spil og legetøj. Da det 

i 1994 blev opkøbt af et amerikansk firma, som tre år efter 

lukkede sin produktion ned, havde Spear’s Games i knap 

et årti været rent britisk. Den historie, der gemmer sig bag 

disse data, er ganske omskiftelig og på sin vis ret karakteri-

stisk for det 20. århundredes Europa. 

J. W. SPEAR & SONS

Historien om J. W. Spear & Sons er fortalt i en smukt udsty-

ret bog, udgivet i forbindelse med en udstilling om samme 

emne på Nürnbergs legetøjsmuseum 1997-1998. Virksom-

hedens status som et ikon i legetøjshistorien understreges 

af både dette og den omstændighed, at Francis Spear efter 

firmaets lukning oprettede the Spear’s Games Archives, hvor 

1.500 af firmaets produkter fra årene 1900-1994 er bevaret. 

Kronjuvelen var i de sidste fyrre år Scrabble, som Spear & 

Sons Ltd. fik licens på i Storbritannien og Irland i 1954 og 

derefter gradvist frem til 1968 i hele verden bortset fra USA, 

Canada og Australien; i 1980’erne stod det for omkring 40 

% af selskabets omsætning.16 På den officielle Worldwide 

Scrabble hjemmeside kan man i dag se, at rettighederne i 

USA og Canada tilhører Hasbro Inc. og i resten af verden J. 

W. Spear & Sons Limited i Maidenhead, Berkshire, England, 

en underafdeling af Mattel Inc.17 

J. W. Spear & Sons kan føre sin historie tilbage til 1879. 

Jacob Wolf Spier, der var født i Hessen i 1832, havde tilbragt 

årene 1852-1861 i USA, hvor han i 1857 blev gift og i 1860 

statsborger, og hvor Spier blev til Spear i overensstemmelse 

med angelsaksisk retskrivning. Efter at være vendt tilbage 

til Tyskland var Spear leder af en virksomhed i trævarebran-

chen og senere medejer af et firma, der med tiden blandt 

andet kom til at fremstille spil. I 1878 udvandrede han med 

familien, der fra 1858 til 1880 forøgedes med i alt ti børn, 

til England og grundlagde importfirmaet J. W. Spear, som 

de tre ældste sønner tog ledelsen af (og som blev nedlagt 

i 1883). Resten af familien vendte tilbage til Tyskland, hvor 

Jacob Wolf den 6. november 1879 fik indregistreret en im-

port- og eksportforretning med galanterivarer med ham selv 

som eneejer i Fürth lidt uden for Nürnberg. Virksomheden 

kom efterhånden til at beskæftige sig med både eksport og 

produktion af blandt andet spil med England som vigtigste 

eksportmarked. Fra midten af 1880’erne, hvor Jacob Wolfs 

to ældste sønner kortvarigt var hans partnere, gik den under 

navnet J. W. Spear & Söhne. Senere kom to yngre sønner, 

Carl og Wilhelm, med i forretningen.18

Virksomheden voksede; i 1883, hvor den flyttede fra le-

jede til egne lokaler, beskæftigede den omkring 60 arbejdere 

og eksporterede til især England. I 1892 var der 130-140 

ansatte. Samme år brændte fabrikken, og efter endnu en 

brand, strid med naboerne, der på grund af lugtgener og 

brandfaren ville have virksomheden lukket, og anklager om 

brandstiftelse begik Jacob Wolf selvmord året efter.19 Fra 

1899 foregik produktionen i Nürnberg, der var førende in-

den for spil og legetøj til både hjemmemarked og eksport.20 

Firmaets første kendte katalog fra 1904 omfattede mere end 

130 forskellige artikler.21 I 1910 var tallet oppe på næsten 

200.22

At 1. verdenskrig førte til en opblomstring inden for krigs-

legetøj og -spil kan vel ikke undre, heller ikke at krigen og 

dens virkninger på hjemmefronten, for ikke at tale om ude-

lukkelsen fra eksportmarkeder, på længere sigt betød svære 

tider for spil- og legetøjsbranchen; men selv om vanskelighe-

derne varede ved i mellemkrigstiden, klarede Spear sig godt 

gennem 1920’erne, til dels fordi det britiske marked modsat 

mange andre ikke blev beskyttet med importtold før årtiets 

slutning. I 1931 stod det britiske marked for 38 % af sel-
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skabets omsætning, hjemmemarkedet kun for 25. Ud over 

tysk kom en stor del af varesortimentet på engelsk, fransk, 

spansk og hollandsk. Spear var på det tidspunkt, med 598 

ansatte, langt den største spilproducent i Tyskland.23 Som 

det fremgår af en illustration i Schwarz & Faber, kom i hvert 

fald ”Det lystige Klatrespil” også på dansk omkring 1930.24

På denne baggrund kunne det ligne en katastrofe, at 

Storbritannien reagerede på den økonomiske depression 

fra 1929 ved at indføre importtold og gå fra guldmøntfoden, 

hvilket indebar en kraftig devaluering af pundet i forhold til 

den tyske rigsmark. Faktisk blev det sandsynligvis årsagen 

til Spears overlevelse, idet det fik firmaet til at åbne fabrik-

ken i Enfield, Middlesex. Den startede produktionen for det 

engelsktalende marked 1. 4. 1932.25 Mindre end et år efter 

kom Hitler til magten i Tyskland, og dette førte ikke blot til 

problemer med britisk og amerikansk boykot af tyske varer, 

men også til boykot og chikane på hjemmemarkedet, fordi 

familien Spear var jødisk. Fra 1934/35 kørte virksomheden 

med underskud. Richard, den ene af de to Spear-brødre, 

der som tredje generation ledede virksomheden, emigrerede 

til Storbritannien i 1935, mens den anden, Hermann, blev 

for at passe fabrikken i Nürnberg. 1938-39 blev den som 

en konsekvens af den accelererende forfølgelse af jøderne i 

det Tredje Rige ”arianiseret”, hvilket vil sige, at familien Spear 

blev tvunget til at sælge den til en ”arier” til en absurd lav 

pris – som de i øvrigt aldrig fik udbetalt. Hermann nåede 

ikke ud af Tyskland, før krigen brød ud i september 1939. 

Han blev i 1943 deporteret til Birkenau og samme år dræbt 

i Auschwitz.26

Den tyske fabrik fortsatte produktionen af spil, men i fe-

bruar 1945 blev en stor del af den udbombet; efter krigen 

var maskinerne i en dårlig forfatning, og der var mangel på 

råstoffer. I 1948 fik familien Spear virksomheden tilbage, 

og kort før jul samme år kom produktionen så småt i gang 

igen, men fabrikken genvandt aldrig den førende stilling, den 

havde haft før krigen. Fra sidst i 1970’erne faldt omsætning 

og overskud, og med udgangen af 1984 lukkede virksom-

heden.27 Fabrikken i Enfield deltog i krigsproduktionen, men 

kunne efter krigen omstilles til spil og legetøj til især det en-

gelsktalende marked og voksede støt; i 1978 havde den bri-

tiske del af Spear 662 ansatte mod cirka 110 i den tyske.28 

1977 blev et aldrig siden overgået rekordår med omkring 

seks millioner producerede og solgte spil.29

Fra udgangen af 1970erne blev det dårligere tider for le-

getøjsbranchen, og det gik det mere op og ned for J. W. 

Spear & Sons, der både indgik i samarbejde og fusion med 

andre firmaer og på anden måde – og ikke uden held – for-

nyede virksomheden og dens produkter. Grunden til salget 

i 1994 var åbenbart den enkle, at den fjerde generation af 

ejere i familien Spear, ægteparret Francis og Hazel, ikke hav-

de hverken børn eller anden familie, der ønskede at tage del 

i ledelsen efter dem. Mod forventning pressede de nye ejere 

først Francis og Hazel Spear til at forlade firmaet før oprin-

deligt aftalt og flyttede nogle måneder senere produktionen 

fra Enfield til Peterlee i det nordlige England for så at lukke 

fabrikken dér i sommeren 1997, hvorefter samtlige de pro-

dukter, der fortsat blev solgt under navnet Spear’s Games, 

blev fremstillet uden for Storbritannien.30 

Strikkelisen og dens tilbehør som de lå i æsken. Æsken med indholdet fuldt udfoldet.
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STRICK-PETER OG KNITTING NANCY

Hvor gammel er MOE00196X00198? Ifølge en oplysning på 

internettet var det indtil 1980’erne ikke almindeligt, at produ-

centerne satte årstal på æskerne med spolestrikkere,31 og 

der er da heller intet årstal på genstandens æske. På nettet 

har spolestrikkere magen til MOE00196X00198 været date-

ret til både 1960’erne og 1970’erne.32 Ifølge Francis Spear 

var de to grene af virksomheden efter krigen selvstændige 

med hensyn til valg og design af produkter, og især den 

engelske tog sig sommetider friheder med designet. Oprin-

deligt var Knitting Nancies for det meste håndmalede, men 

på et eller andet tidspunkt i 1970’erne eller 1980’erne blev 

processen mekaniseret, idet figurerne blev dypmalet, og hår 

og ansigt blev trykt på dem.33 Da MOE00196X00198 ser ud 

til at være håndmalet, og den figur, der på nettet oplyses 

at være fra 1970’erne, kunne se ud til at have trykte an-

sigtstræk – de ligner faktisk ansigtstrækkene på den figur, 

der er trykt på æskelåget, bedre end MOE00196X00198 

gør det – uden at det dog kan afgøres sikkert, kunne dette 

være forklaringen. Men så længe det ikke vides, i hvilket årti 

overgangen fandt sted, og det heller ikke oplyses, hvad da-

teringerne på nettet egentlig bygger på, er det ikke til megen 

hjælp. MOE00196X00198 kan ud fra det foreliggende være 

fra både 1960’erne og 1970’erne, eller for den sags skyld 

1980’erne. Da der på nettet findes et billede af en æske 

dateret til 1983, med orange grundfarve og billedet af en 

Knitting Nancy med tilsyneladende trykte ansigtstræk (og 

underdel (nederdel) uden sorte streger),34 kan man dog nok 

datere MOE00196X00198 til før dette tidspunkt.

På en af plancherne i Schwarz & Faber ses drengeudga-

ven af Strick-Liesel: Strick-Peter, sammen med andre strik-

keredskaber – også til voksne – der med Strick-Liesel som 

forløber blev lanceret af Spear & Söhne for at imødekomme 

det behov, der i mellemkrigstidens Tyskland var for at kunne 

fremstille strikvarer selv og billigt. Figuren har pagehår, og 

kroppen, der er malet nærmest lilla, er cylinderformet uden 

den smallere talje, som MOE00196X00198 har.35 Andre me-

get lignende strikkespoler er røde eller blå; sammenligner 

man dem med den ”klassiske” Strick-Liesel, hvor talje og 

hofter er markeret, og som har hat, kjole (eller frakke?) og 

– til forskel fra MOE00196X00198 – synlige ben, er den af-

gørende forskel åbenbart, at Strick-Peter mangler taljen og 

synlige ben; figuren bliver blot lidt smallere ned mod fodstyk-

ket.36

Det er i hvert fald en formodning, også hos Francis Spear, 

at Strick-Peter blev designet for at få også drenge i gang 

med strikning.37 Faktisk kan man på nettet finde et par bil-

leder af drenge, der bruger en strikkespole. Det ene – fra en 

reklame fra 1997 – ledsages af en tekst om, hvordan man i 

1950’erne sad i skolegården eller på dørtrinet og strikkede 

forskellige ting på den; en herre, der var dreng i 1920’erne, 

refereres for mindet om, hvordan han sad sammen med an-

dre drenge og strikkede sin pyjamassnor. Det andet angives 

at være fundet i bogen Old-Time Tools & Toys of Needlework 

(1928) af Gertrude Whiting, ifølge hvem kunstner og datering 

er ukendte.38 I hvilket omfang drenge har givet sig af med 

spolestrikning, og hvor frivilligt, kan naturligvis ikke afgøres, 

men strikkespoler har altså ikke udelukkende været legetøj 

eller redskab for piger, selv om lanceringen af Strick-Peter i 

sig selv taler for, at J. W. Spear & Söhne har set et uudnyt-

tet marked blandt drengene. Der blev ansøgt om at få den 

registreret som varemærke i juli 1931, og det skete i april 

året efter.39

Om Strick-Peter fik nogen større succes hos drengene 

fremgår ikke af de tilgængelige oplysninger; at den engelske 

pendant, Knitting Nancy af hankøn, skulle have fået det, er 

svært at tro; alene det, at man ikke gav den et andet navn, 

men solgte den som – af alle ting – netop en Knitting Nancy40 

har formodentlig udelukket det. Knitting Nancy er et mund-

ret og ørehængende bogstavrim på engelsk; men det ville 

f. eks. ”Knitting Neville”, som en blogger faktisk senere har 

brugt som engelsk navn til Strick-Peter,41 også have været. 
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Derfor virker det forbløffende, at man beholdt Knitting Nancy 

som betegnelse for figurerne af hankøn, da netop ”Nancy” 

på engelsk har bibetydningerne tøsedreng og homoseksuel 

– at en ”strikkesvans”, som varemærket kunne oversættes, 

skulle kunne få succes som legetøj, en dreng i 1930’erne 

ville være bekendt at bruge, turde være temmelig tvivlsomt.

Heller ikke udformningen af drengefigurerne gjorde man sig 

øjensynligt den umage med, som i Tyskland ofredes på Strick-

Peter: i England nøjedes man åbenbart med at forvandle Knit-

ting Nancys røde nederdel til bukser med et par sorte streger, 

som det ses på figuren fra pigeværelset, og gøre ansigtet lidt 

mindre feminint med en mindre fyldig mund og kraftigere øjen-

bryn – så kunne Nancy godt gå for at være en dreng. 

Hvad, der ligger bag denne forskel, er ikke til at sige sik-

kert. Den stemmer for så vidt fint overens med Francis Spe-

ars oplysning om, at man i den engelske afdeling gik mere 

op i, at figurerne fungerede, havde gode brugsanvisninger 

og var lette at bruge for børnene, end i deres design.42 Mu-

ligvis har man simpelt hen ikke troet på britiske drenge som 

et større marked for strikkemaskiner og derfor gjort tilsva-

rende mindre ud af projektet. Eller måske mest sandsynligt 

har man kun forstået formålet som det at variere et stykke 

pigelegetøj lidt og så ikke ofret mere på det, heller ikke et an-

det navn end det allerede kendte. Det er i øvrigt meget sand-

synligt, at den ydre forskel ikke gjorde sig gældende i de 

første år af Strick-Peters levetid, idet mange af varerne til det 

engelsksprogede marked i begyndelsen kom fra Nürnberg 

og blot blev pakket i æsker med engelsk tekst på fabrikken i 

Enfield, der ved starten i 1932 havde omkring 20 arbejdere.43 

Spørgsmålet om, hvornår den første Knitting Nancy er blevet 

produceret i Storbritannien, får stå åbent her.

Omvendt løser denne så at sige halve – eller i hvert fald 

halvhjertede – forvandling af pigefiguren til hankøn spørgs-

målet om, hvorvidt figuren fra pigeværelset er det ene el-

ler det andet: den er en variant af den oprindelige pigefigur 

(talje, men ingen synlige ben), som med få midler så nogen-

lunde er forvandlet til et hankønsvæsen med pagehår og et 

lidt vrantent, men ikke særligt feminint ansigt (modsat det på 

æskelåget), iført røde bukser i stedet for rød nederdel. Den-

ne udgave af Knitting Nancy beholdt man til ind i 1960’erne 

og 1970’erne, og dermed kunne netop den også komme til 

at stå på et dansk pigeværelse.

Det kan under ingen omstændigheder have været Spear’s 

Games’ hensigt at appellere til fordomme ved at gøre både 

deres eget produkt og de kunder, der gerne skulle købe det, 

til grin med navnet; var det faktisk meningen at tiltrække 

drengene som kunder, må der være tale om en fodfejl. Når 

et andet britisk firma lancerede strikkespolen ”The Knitting 

Nigger” med den slags karikatur på æsken, som navnet får 

en til at forvente,44 er forklaringen derimod i bedste fald tan-

keløshed. Det var måske (også) tankeløshed, da minelæg-

ningen i Nordsøen i begyndelsen af 1. verdenskrig inspire-

rede Familie-Journalen til et spil gående ud på at ”foretage 

en rejse over Nordsøen uden at støde på miner”45 (godt nok 

var Danmark jo neutralt, men danske søfolk stod netop over 

for den nævnte udfordring – i ramme og bogstaveligt talt 

dødelig alvor). Men næppe når den ”arianiserede” tyske af-

deling af Spear i 1939 lancerede det aktuelle spil ”Kurs øst-

nordøst” og i 1940 ”Ubåde sejler mod England” og ”Bomber 

over England”.46

Man kan blot for retfærdigheds skyld – og uden at påstå, 

at det ene ikke er værre eller bedre end det andet – tilføje, at 

1. verdenskrig ikke blot skabte højkonjunktur for krigslegetøj, 

men også fik Spear til at imødekomme ”tidsånden” med en 

række af deres produkter;47 og at 2. Verdenskrig også inspi-

rerede til de danske spil ”Haps Hitler” og ”Sæsonens mest 

spændende selskabs-spil”: ”Hipo-spillet” (”Hvem fanger flest 

Hipo-mænd?”). Der er en sammenhæng mellem ”Sorteper” 

og den europæiske kolonisering af Afrika,48 og flere af de 

”negerdukker”, Museum Østjylland har i samlingen, ville ikke 

passere som ”politisk korrekte” i dag. Spil og legetøj afspejler 

deres tid på godt og ondt;49 også derfor er de kulturhistorie.
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RESUMÉ

Grenaa Dampvæveri var Grenaas første storindustri og gen-

nem 80 år Grenaas største industrivirksomhed. Samtidig var 

fabrikken Danmarks største bomuldsvæveri fra 1920’erne 

til 1960’erne. Artiklen bygger på en undersøgelse af Grenaa 

Dampvæveris historie fra grundlæggelsen i 1893 til salget af 

fabrikken i 1960 og fortæller om grundlæggeren H.P. Rosen-

vinge, grundlæggelsen af hans fabrik i 1893 og dens betydning 

for arbejderne i Grenaa frem til 1920.

Grenaa Dampvæveris første bygning fra 1893 beliggende på heden 
mellem købstaden og havnen. Fotoet er taget i år 1900. 
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Af Nina Bønløkke Adamsen

FABRIKKEN

”Jeg har fået et brev fra et dampvæveri

Det ord er der noget forunderligt i 

Jeg kæmper en endeløs sjælelig kamp

For at fatte, hvordan man kan væve med damp”

Ordene er Piet Heins og er møntet på Grenaa Dampvæveri.1 

Det var dog næppe, hvad Hans Peter Rosenvinge tænkte i 

1893, da han grundlagde sit væveri i Grenaa. I denne artikel 

fortælles om grundlæggelsen af Grenaa Dampvæveri og fa-

brikkens historie frem til 1920 samt om fabrikkens betydning 

for arbejderne og byen Grenaa. Artiklen bygger på en under-

søgelse af Grenaa Dampvæveris historie fra 1893 til 1960.

Rosenvinge havde gennem 10 år opbygget en solid ma-

nufakturhandel i købstaden yderst på Jyllands næse. I star-

ten af 1890’erne begyndte han at se sig om efter nye inve-

steringsmuligheder. I første omgang gik han med i kredsen 

af aktionærer omkring et nyt bomuldsspinderi i Vejle. Efter 

uenighed med grundlæggeren, Windfeld-Hansen, valgte 

Rosenvinge at trække sig ud af foretagendet igen. I stedet 

grundlagde han sin egen fabrik, Grenaa Dampvæveri. Og at 

der var tale om en fabrik med det formål at producere til et 

større område end blot Grenaa og omegn, var man ikke læn-

ge i tvivl om. I modsætning til Grenaas eksisterende væveri, 

Quists væveri i Storegade, der udelukkende producerede 

uldvarer til salg i egen butik til kunder fra lokalområdet,2 var 

Grenaa Dampvæveri beregnet til at skulle levere til et større 

marked. Rosenvinge ville gå ”full scale” ind på markedet for 

bomuldsvarer i Danmark; forbindelsen til bomuldsspinderier-

ne i Vejle og planerne om plads til et stort produktionsanlæg 

viste, at han ikke ville nøjes med en nicheproduktion. I for-

hold til udviklingen inden for tekstilindustrien, der i slutningen 

af 1800-tallet gik fra mindre håndværksvæverier mod store 

industriforetagender, gav Rosenvinges satsning god mening. 

Da dampkraften var den mest effektive energikilde til et så 

stort anlæg, blev fabrikken til et dampvæveri. Anvendelsen af 

dampkraft betød generelt, at virksomheder ikke var afhæn-

gige af vandkraft som energikilde og dermed kunne placeres 

i byerne. En placering nær ved åer eller andre vandløb var 

dog stadig en nødvendighed for at få tilstrækkeligt vand til 

farvning og vask, når der var tale om etablering af et væveri.

Grenaa Dampvæveri blev placeret på heden mellem køb-

staden og havnen nær Kejserbækken og Grenaa å. Det åb-

nede 24. juni 1893 – selvom dampkedlen ikke var nået frem, 

og Rosenvinge kun havde haft råd til 16 væve, da bygningen 

stod færdig. Der kom dog hurtigt gang i produktionen, og da 

overskuddet løbende blev investeret i produktionsanlægget, 

var der i år 1900 omkring 100 væve på fabrikken.

På grund af en begrænset driftskapital måtte Rosenvinge 

i de tidligste år jævnligt selv tage ud for at sælge varer mod 

kontant betaling for at skaffe penge til lønninger. På denne 

måde opnåede han kun små priser for stoffet, men han hav-

de frem til 1902 stadig sin manufakturhandel som grundlag 

for familiens understøttelse – som ”redningsbåd”.3 

Efterhånden, som kvaliteten af Grenaa Dampvæveris 

stoffer øgedes, og kendskabet til fabrikkens produkter blev 

mere udbredt, steg salget. Øget efterspørgsel førte til et be-

hov for yderligere investeringer i produktionsapparatet. For 

at finansiere investeringerne blev Grenaa Dampvæveri i 1905 

omdannet til et aktieselskab, dog stadig med H.P. Rosen-

vinge som hovedaktionær og direktør. Han var og blev ved 

med at være ”chefen”, som han kaldtes af medarbejderne.

Etableringen af aktieselskabet efterfulgtes af en udvidelse 

af fabriksarealerne med 8 nye sheds, køb af 60 nye væve og 

fem andre fabriksmaskiner samt etablering af et nyt kraftan-

læg med 120 hk dampmaskine. 

Tiden under og efter 1. verdenskrig medførte store æn-

dringer for Grenaa Dampvæveri. Den 24. februar 1914 blev 

fabrikken ramt af en brand, der raserede store dele af pro-

duktionsanlægget. Dramaet i hele situationen blev beskrevet 

Fabrikken
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i de lokale aviser. Grenaa Folketidende skrev: ”Et ubehageligt 

Rygte meldte i Middags Byen rundt: Dampvæveriet bræn-

der! Desværre – Rygtet havde ret. Store tunge Røgskyer 

væltede ud fra Fabrikkens bagerste Fløj, da vi i den stride 

Modvind nåede ud til Brandstedet. Flammerne slikkede sig 

som Ildtunger op ad Murene”.4

Branden opstod i lamperummet ved uforsigtighed af den 

arbejderske, der tog sig af rengøring af lamperne på virk-

somheden. Den nyeste vævesal samt ca. 100 væve, no-

bin- og spolesalen med maskiner samt garnlagerrummet 

udbrændte totalt, mens den gamle vævesal, farveriet og an-

dre tilstødende lokaler blev noget beskadigede. Administra-

tionsbygningen, blegeriet, hele kraftmaskineanlægget samt 

en del af fabriksbygningerne med væve og andre fabrikati-

onsmaskiner stod uberørte af ilden. 

I løbet af sommeren 1914 anskaffede dampvæveriet nye 

maskiner. I slutningen af november 1914 kunne Rosenvinge 

meddele bestyrelsen, at ”der var allerede anskaffet nye drifts-

maskiner i et sådant omfang, at fabrikkens produktionsevne 

måtte siges at være i ikke ringe grad forøget”.5 Dette var 

en underdrivelse; i september 1915 afholdtes bestyrelses-

møde på Grenaa Dampvæveri, hvor man besigtigede de nye 

bygninger og væve. Virksomheden havde nu 320 væve mod 

210 før branden.6

Dermed stod Grenaa Dampvæveri efter 1. verdenskrig 

med et nyt og moderne produktionsapparat. Grundlaget var 

lagt for Grenaa Dampvæveris fortsatte vækst frem til posi-

tionen som Danmarks største bomuldsvæveri fra 1920’erne. 

FABRIKKEN OG ARBEJDERNE

Før Grenaa Dampvæveris grundlæggelse var der ingen 

industri af betydning i Grenaa. Købstaden var præget af 

håndværk og handel. Den havde gennem 1870’erne og 

1880’erne fået et løft gennem de store anlægsarbejder, der 

var blevet gennemført. Havnen var blevet udvidet, Kolind-

sund var blevet tørlagt, og jernbanen først til Randers, siden 

også til Århus, var kommet til byen. 

Med dampvæveriet kom den første storindustri til byen. 

Det betød nye muligheder for beskæftigelse for især ar-

bejdsmænd og husmænd, som de ikke før havde haft i lo-

kalområdet. Efterhånden som antallet af væve i salene øge-

des, blev der også ansat flere og flere på fabrikken. Frem til 

1940’erne, hvor der blev anlagt et hørskætteri i byen, som 

senere blev omdannet til en papfabrik, var Grenaa Dampvæ-

veri den ledende industrivirksomhed i byen. Væveriet har da 

også været kendt i byen som ”fabrikken”. 

Mange af arbejderne flyttede til Grenaa, hvor der hurtigt 

blev mangel på boliger, især til familier med børn. De første 

Fabrikant Hans Peter Rosenvinge, grundlægger af Grenaa Dampvæveri. 
Kendt som en hård forhandler i forhold til arbejdernes lønninger og 
øvrige arbejdsforhold, men også som en faderfigur, der støttede sine 
arbejdere i nødstilfælde. 
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arbejderboliger blev bygget på Østerbrogade/Havnevejen 

mellem byen og fabrikken i gåafstand fra arbejdet.

H.P. Rosenvinge påtog sig en del af ansvaret for at skaf-

fe boliger til arbejderne, da først fabrikken var godt i gang. 

På et bestyrelsesmøde i september 1919 fortalte han, at 

han havde købt en ejendom for 16.000 kr. og havde tilført 

”andelsbyggeselskabet” et prioritetslån på 8.000 kr. Lånet 

er stillet for ”løsningen af spørgsmålet om bolig for arbej-

derne”.7 Knap en måned senere oplyste Rosenvinge, at han 

havde købt matrikel nr. 174 a & g for en købesum af 14.000 

kr. til arbejderboliger.8

Carl Svenstrup, forfatteren til Grenaa Bys Historie, skriver 

i ”Grenaa i fortid og nutid”, at fabrikant H.P. Rosenvinge en 

gang med en vis bevægelse havde talt om de følelser, som 

stundom greb ham, når han så ud over hele det kompleks 

af små hjem, hvis hele eksistens var bygget på den virksom-

hed, han havde skabt. Svenstrup fortsætter: ”Det var måske 

også tanken på dem, som vejede tungt i vægtskålen, da der 

efter den store brand, som hærgede dampvæveriet i 1914, 

var alvorlig tale om at flytte hele virksomheden til København, 

og som bevirkede, at den genopførtes her i Grenaa.9 

Hvad enten det var af disse sentimentale grunde eller af 

den mere pragmatiske årsag, at man kun fik erstatning for 

1/3 af virksomheden, og at det derfor ikke kunne betale sig 

at flytte den, så blev fabrikken altså i byen og Rosenvinge gik 

aktivt ind i arbejdet med at skaffe boliger til sine arbejdere.

CHEFEN OG ARBEJDERNE

Der var fra begyndelsen høje forventninger i byen om, at 

fabrikken skulle skaffe industriarbejdspladser til egnen. I 

første omgang ansatte Rosenvinge dog folk med erfaring 

fra andre væverier i Danmark. Vævere, bobbinere og en fyr-

mester til pasning af dampkedlen kom fra Horsens, Odense 

og København til Grenaa. Efterhånden blev lokale mænd og 

kvinder dog også ansat som væversvende og ufaglært ar-

bejdskraft, og fabrikken blev byens store arbejdsplads.

Tekstilindustrien var kendetegnet ved at have mange 

kvindelige arbejdere ansat i årene op til århundredeskiftet. 

Mellem 50 og 60 % af arbejderne på bomuldsvæverierne var 

på landsplan kvinder.10 Det samme gjorde sig gældende for 

Grenaa Dampvæveri, hvor kvinderne blandt andet var ansat 

som bobbinere, det vil sige ufaglærte arbejdere, der klar-

gjorde garnerne til væverne.

De første tekstilarbejdere på Grenaa Dampvæveri kendte 

fra nogle af deres tidligere arbejdspladser fordelene ved at 

stå sammen i forhold til forhandlinger om løn- og arbejds-

forhold. Det var utvivlsomt medvirkende til at ”Vævernes 

Fagforening i Grenaa” blev dannet allerede den 14. oktober 

1893. Fagforeningen blev optaget i Dansk Tekstilarbejder-

forbund.11 

Ifølge Tekstilarbejderforbundet var fabrikkens mester A. 

Iversen en af grundene til, at der blev dannet en fagforening. 

Han indførte et mulkt- eller bødesystem, der betød, at hvis 

væverne lavede fejl i vævningen, skulle de væve fire stykker 

stof gratis. Derudover skulle de betale 5 kr. til fabrikanten. 

Det fandt væverne sig ikke i, og fagforeningen blev dannet. 

Rosenvinge – fabrikanten, som han omtales i forhandlin-

gerne med tekstilarbejderne – ville først ikke forhandle med 

fagforeningen. Ifølge Tekstilarbejderforbundet skyldtes det 

at: ”Fabrikanten så nemlig ikke saaledes paa Fagforenings-

bevægelsen som nu, og troede derfor at han kunde gøre det 

af med denne, men da han fik at vide, at det var et tvivlsomt 

Arbejde at give sig i Lag med, idet der i alle Byer fandtes 

Fagforeninger, opgav han Ævred.”12

Rosenvinge måtte som andre fabrikanter bøje sig for den 

organisering af arbejdsmarkedet, der førte frem til Septem-

berforliget i 1899. Forliget lagde grunden til det arbejdsmar-

ked, vi kender i dag, med fastlæggelsen af arbejdsgivernes 

ret til at lede og fordele arbejdet, og fagforeningernes ret til 

at indgå aftaler om løn- og arbejdsforhold.

Helt overgive sig, gjorde han dog ikke. I 1897 standsede 

Rosenvinge arbejdet på fabrikken i Grenaa. Lockouten ram-
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te 68 arbejdere i 3 dage.13 Ifølge Grenaa Folketidende skyld-

tes arbejdsstandsningen, at Rosenvinge få dage før havde 

ansat en ny væver fra Vejle. Han havde tilsyneladende ikke 

fagforeningspapirerne i orden, og de andre ansatte havde på 

grund af det drillet ham på forskellig måde. Den nyansatte 

mand klagede til Rosenvinge, som henvendte sig til fagfor-

eningsformand L. Eriksen. Senere kom Rosenvinge over på 

fabrikken, hvor arbejdet var standset. Avisen refererer: ”Han 

spurgte, hvad dette skulde betyde og fik til svar, at de (arbej-

derne) ikke havde lyst til at arbejde i øjeblikket. Hertil bemær-

kede hr. R.: ”Ja, så kan de gå”. Han slukkede lamperne og 

bad fyrbøderen slippe dampen ud.”14 Et par dage efter kom 

tekstilarbejderforbundets forretningsfører Møller fra Køben-

havn og medvirkede til en overenskomst, sådan at arbejdet 

hurtigt blev optaget igen.15 

Til gengæld gav Rosenvinge i forbindelse med branden i 

1914 arbejderne en hjælpende hånd. Mange blev beskæfti-

get med at rydde op efter branden, dog ikke alle. I midten 

af marts 1914 gav han 100 kr. til uddeling blandt dem, der 

ingen understøttelse havde. I midten af maj bevilgede fabrik-

ken Vævernes Fagforening 600 kr. som hjælp til folk, der 

havde opbrugt understøttelsen.

Under 1. verdenskrig gav fabrikken et lokalt dyrtidstillæg 

til arbejderne. På bestyrelsesmødet i september 1915 havde 

bestyrelsen vedtaget, at ”af hensyn til dyrtiden billiges det, 

at den administrerende direktør efter aftale med formanden 

kan udrede 500 kr. som dyrtidshjælp til arbejderne, og han 

bemyndiges til på samme måde efterhånden at uddele lig-

nende beløb”.16

I 1917 blev der desuden i nogle af virksomhedens ledige 

lokaler installeret en mindre kartoffelmelsfabrikation. Bag-

grunden var ”den forventede indskrænkning af væveriets 

drift og for at skaffe beskæftigelse for virksomhedens arbej-

dere”.17 Den nye virksomhed fik navnet Djurslands Kartof-

felmelfabrik. 

Hvorfor valgte man at placere en kartoffelmelsfabrik på 

virksomheden? Sammenhængen med væveriet skulle findes 

i anvendelsen af kartoffelmel i den proces, der kaldtes slet-

ning. Sletning var en sammenklistring af de enkelte garner 

i kæden, dvs. de langsgående tråde i stoffet, med en sti-

velsesholdig opløsning for at forstærke dem, inden de blev 

oprullet på kædebomme. Derudover kunne man sælge af 

produktionen til forbrug i industrien og i hjemmene. 

En alternativ produktion var nødvendig på grund af de 

manglende leverancer af bomuldsgarn. I januar/februar 1918 

slap beholdningerne af såvel indenlandsk som udenlandsk 

bomuldsgarn op, og de fleste bomuldsvæverier blev nødt 

til at standse driften. Grenaa Dampvæveri havde på dette 

tidspunkt sat produktionen af kartoffelmel i gang og var altså 

i stand til at opretholde en vis indtjening og samtidig beskæf-

tige en del af sine tekstilarbejdere på kartoffelmelsfabrikken.

ARBEJDERNES ORGANISERING

Vævernes, senere tekstilarbejdernes, fagforening blev den 

første fagforening i Grenaa. Forud for oprettelsen af fagfor-

eningen var Socialdemokratisk Forening blevet oprettet d. 

10. september 1893. Også her var arbejderne på Grenaa 

Dampvæveri repræsenteret. Senere blev væver Jakob Niel-

sen formand for Socialdemokratisk forening fra 1899-1902. 

Igen fra 1905-1907 sad en væver som formand for forenin-

gen, nemlig N.C. Andersen. Da socialdemokratiet i 1906 fik 

de to første medlemmer i byrådet, var den ene købmand 

Jens Jensen og den anden væver J.P. Andersen.18 Sidst-

nævnte kom i 1912 ind i bestyrelsen for tekstilarbejdernes 

fagforening i Grenaa og blev kaldt ”Jens Peter Byting” på 

grund af sit sæde i byrådet.19 Han blev senere valgt til for-

mand for tekstilarbejderne. Der var altså en nær sammen-

hæng mellem væverne på fabrikken, fagforeningen og So-

cialdemokratisk Forening. 

Den næste fagforening i Grenaa blev Arbejdsmændenes 

Fagforening, som blev stiftet d. 27. januar 1894. Denne fag-

forening stod for den første strejke i byens historie, som ud-
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sprang af utilfredshed med lønnen hos murermestrene. Der-

udover indgik Arbejdsmændenes Fagforening i Arbejdernes 

Fællesorganisation i Grenaa sammen med Vævernes Fagfor-

ening og Socialdemokratisk Forening. Fællesorganisationen 

havde til formål at være en fællesnævner for arbejderne i 

Grenaa udadtil og en samling af kræfterne indadtil. Under 

eventuelle strejker og lockouter skulle den vejlede og støt-

te de ramte. Herudover havde sammenslutningen et mere 

bredt formuleret formål, nemlig at støtte den kooperative 

tanke og virke for oplysning ved foredrag o.l. samt i øvrigt 

varetage de interesser, der var fælles for arbejderne.20

I 1904 stiftedes ”Fællesorganisationens Syge- og Hjæl-

pekasse”. Dens formand blev væver Carl Larsen. Larsen var 

også medstifter af Vævernes Fagforening og gennem 25 år 

kasserer for Tekstilarbejdernes Sygekasse.21 

Forholdet mellem de to fagforeninger forløb dog ikke helt 

gnidningsløst. I 1917 kan man læse i et referat fra et møde 

i Vævernes Fagforening, at det blev vedtaget, at ingen af 

fabrikkens arbejdere måtte medvirke ved kullosning fra havn 

eller banegård under Arbejdsmændenes Fagforening i Gre-

naa. Den bagvedliggende årsag til denne vedtagelse var, at 

når der var kulskibe i havnen, var der gode penge at tjene. 

Derfor ville arbejdsmændene naturligt nok beholde arbejdet 

for sig selv.22 Igen i 1920 var der branchestridigheder mellem 

arbejdsmændene og tekstilarbejderne. Under arbejdsløshed 

arbejdede tekstilarbejderne ind i mellem som arbejdsmænd. 

Forholdet mellem fagforeningen og Rosenvinge forløb 

bestemt heller ikke altid fredeligt. Flere gange forlød det fra 

møder i Vævernes Fagforening, at chefen var en hård negl at 

forhandle med. I 1915 truede tekstilarbejderne Rosenvinge 

med at indklage ham for Fabrikantforeningen, hvis han ikke 

ville tage hensyn til arbejdernes krav. 

Der er ingen tvivl om, at organiseringen af arbejderne på 

Grenaa Dampvæveri kom til at styrke deres forhandlingskraft 

overfor chefen, fabrikant H.P. Rosenvinge. 

BYENS BORGERE OG ARBEJDERNE

Fabrikkens og arbejdernes betydning for byen Grenaa vok-

sede, efterhånden som fabrikkens omsætning og arbejder-

nes antal steg. Dels betød det, at skatteindtægterne til byen 

steg, dels gav de mange tilflyttere øget omsætning hos by-

ens handlende, og dels krævede det byggeri af flere boliger.

Byens borgere tog til gengæld et socialt ansvar for arbej-

derfamiliernes ve og vel i forbindelse med branden i 1914. 

Arbejderne i vævesalen på 
Grenaa Dampvæveri i 1895, 
to år efter grundlæggelsen. 
Væveriet beskæftigede både 
mænd og kvinder. I kanten 
ses hvilke stoffer, man frem-
stillede på væveriet. 
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En komite af bestående af flere af byens indflydelsesrige bor-

gere, herunder borgmesteren, foranstaltede en indsamling 

til fordel for de arbejdsløse. På indsamlingslisterne angav 

komiteen bevæggrundene her for: ”Dampvæveriets brand 

var – ikke mindst for de der beskæftigede arbejdere og ar-

bejdersker – en skæbnesvanger begivenhed. Adskillige for-

sørgere blev ved branden tvunget ud i arbejdsløshed. Hvad 

det betyder, behøver ikke at udvikles. En del af de yngre, 

ugifte arbejdere er rejst andetsteds hen for at søge arbejde. 

Andre har fået delvis beskæftigelse i den reddede vævesal 

eller ved fabrikkens genopførelse. Men ca. 30 arbejdere – 

hovedsageligt ældre enker med børn og svagelige familie-

forsørgere – vil ikke let kunne få arbejde, før fabrikken atter 

kan genoptage driften i fuldt omfang, hvilket først vil ske efter 

4-5 måneders forløb. Og de midler, arbejderne råder over til 

afhjælpning af arbejdsløshedens følger, vil langt fra strække 

til. Det kan forudses, at alvorlig trang inden lang tid vil true 

en del hjem, hvor der er mange børn – mange munde at 

mætte.”23 Der blev indsamlet godt 1400 kr., som efterføl-

gende blev overdraget til Grenaa Hjælpekasses bestyrelse, 

som gennem 16 uger uddelte penge til de nødlidende.

FABRIKKEN OG BYEN

Grenaa Dampvæveri blev lokalt blot kaldt ”fabrikken” på 

grund af virksomhedens position som byens store arbejds-

plads, og mange af byens familier har haft et eller flere fami-

liemedlemmer, som har været ansat på fabrikken.

Grundlæggelsen af Grenaa Dampvæveri i 1893 blev før-

ste skridt i etableringen af industribyen Grenaa. Dampvæ-

veriets oprettelse tiltrak arbejdere til byen, hvilket krævede 

etablering af flere boliger til dem og deres familier og med-

førte dermed etablering af nye kvarterer i byen. Derudover fik 

fabrikken stor økonomisk betydning som følge af skatteind-

tægter fra virksomheden og de ansatte. 

Samtidig medførte fabrikkens ansættelse af arbejdere fra 

nær og fjern også en organisering af arbejderne, både fagligt 

og politisk, allerede i forbindelse med etableringen af Grenaa 

Dampvæveri.

Tekstilarbejdernes Fagforening, Arbejdsmændenes Fagforening og Socialde-
mokratisk Forening i Grenaa var fra starten nært knyttet til hinanden. Fanerne 
blev vist frem i udstillingen ”Fabrikken – en særudstilling om Grenaa Damp-
væveri”, der var åben for publikum i Museum Østjylland i Grenaa i 2013.
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RESUMÉ

I dag vil mange tænke på Grenaa og omegn som en fast etab-

leret turistdestination. Ganske anderledes forholdt det sig dog 

i 1915, da en turistforening blev dannet i Grenaa. Foreningen 

beskrev således selv byen og området som ganske uopdaget 

land for de danske turister. I artiklen fortælles historien om for-

eningens dannelse og den første organiserede præsentation af 

Grenaa og omegn som turistland, der fulgte i årene umiddelbart 

efter foreningens stiftelse.

Damer af det lokale borgerskab på Grenaa Strand. Omkring år 1910. 
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Af Majbrit Holm Grenaa

I 1914 udkom et lille hæfte i serien ”Priors Smaa Rejsebøger” 

med titlen ”Randers-Grenaa-Anholt-Hobro-Mariager”. Hvad 

angår Grenaas omegn, får omgivelserne ved herregårdene 

Benzon (senere Sostrup) og Mejlgaard rosende omtale i hæf-

tet, og ligeså får turen fra Gjerrild Klint langs kysten til Grenaa 

Havn: ”en lang, besværlig Tur men overmaade smuk”. Hvad 

angår Grenaa by, har bogen dog ikke meget at sige: ”I Gre-

naa selv er der ikke mange Seværdigheder. Den har et af 

de sædvanlige Anlæg med Restauration og Musiktribune”.1 

Mere effektivt kan en by næsten ikke afskrives som turistmål. 

Nogle få år senere, i 1918, udkom imidlertid et nyt hæfte 

i Priors serie, denne gang med titlen ”Grenaa og Omegn”. 

Heri præsenteredes Grenaa nu i et helt andet lys – som en 

hyggelig by med adskillige se-værdige partier, for eksempel 

torvet med kirken og de ”ærværdige gamle Kastanietræer”, 

anlægget langs åen og Baunhøj Møllebakke.2 Seværdighe-

derne, som fremhævedes, var på ingen måde nyanlagte. Si-

den 1914 var der til gengæld sket det, at byen havde fået sig 

en turistforening, og det var denne turistforening, som stod 

bag udgivelsen af den nye bog i Priors serie og dermed bag 

det nye positive lys på byen.

TURISTFORENINGEN STIFTES

Grenaa Turistforening stiftedes den 18. juni 1915 ved et 

møde på byens dengang nye badehotel. Fra starten frem-

hævedes arbejdet for at drage turister til byen og egnen som 

foreningens primære opgave. Ifølge boghandler Hellemann-

Nielsen, som valgtes til foreningens formand, var man af den 

bestemte opfattelse, at der var nok at gøre for en lokal turist-

forening; med nye gode hotelforhold (badehotellet var indviet 

året før), en dejlig strand og en smuk omegn, var det eneste, 

der manglede, en ordentlig indsats for at gøre omverdenen 

opmærksom på herlighederne.3

Turismen, og turistsagen i det hele taget, var for alvor be-

gyndt at vokse frem i Danmark i løbet af anden halvdel af 

1800-tallet. Den var i høj grad præget af den nye urbane 

middelklasse og deres søgen dels efter helsende ophold ved 

havet, dels efter landskaber og lokale kulturer i hidtil ringe 

besøgte egne af fædrelandet. En organiseret indsats på for-

eningsområdet var skudt i gang med dannelsen af Dansk 

Touristforening i København i 1889.4 Arbejdet i landsforenin-

gen var dengang temmelig præget af idealistiske ideer, det 

vil sige et ønske om, at danskerne skulle lære deres land at 

kende, og om at præsentere og sikre bevarelsen af attrak-

tioner og naturværdier til det rejsende publikum såvel som til 

fastboende.5

Hvor nogle turistdestinationer i landet, for eksempel Ska-

gen og Bornholm, blev ’opdaget’ af en udenbys elite og blev 

uhyre populære, inden en eventuel turistforening opstod,6 

hørte Grenaa i højere grad til de steder, hvor den lokale tu-

ristforening måtte gøre en mere aktiv indsats for at placere 

byen og egnen på det nationale destinationskort. 

Ved at begynde at gøre reklame – eller propaganda, som 

man sagde dengang – for byen og egnen har man også måt-

tet afgøre, hvordan man kunne og ville præsentere stedet 

for omverdenen. Egnen måtte med andre ord ’konstrueres’ 

som turistdestination. I årtierne omkring århundredeskiftet 

var nyopståede lokale turistforeninger i mange egne af lan-

det i gang med lignende øvelser, hvor bestemte lokaliteter, 

landskaber og historier udvalgtes og blev præsenteret for de 

besøgende.7

Eventuelle diskussioner om en bestemt målgruppe for 

den tidlige grenaagensiske turistpropaganda levner forhand-

lingsprotokollerne ikke mange spor af. Men i 1915 forholdt 

det sig stadig sådan, at det generelt kun var den borgerlige 

over- og middelklasse, som holdt ferie, rejste og i det hele 

taget tog turismen til sig som sag. De havde jo, modsat ar-

bejderklassen, tiden og pengene til det.8 

Dette forhold afspejler sig også i sammensætningen af 

turistforeningens bestyrelse i Grenaa. Udover boghandleren 

Terra Incognita
Turistforening og turistpropaganda i Grenaa anno 1915
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inkluderede den første bestyrelse således to af byens køb-

mænd, Meldgaard-Nielsen og Albert Jørgensen, kredslæge 

Trautner, bogholder Hartmann Sørensen, redaktør Farthoft 

og konsul Thykier.9 Boghandler Hellemann-Nielsen forblev i 

øvrigt foreningens formand helt frem til 1940’erne.

MOTIVER BAG TURISTFORENINGENS DANNELSE

Arbejdet i landsforeningen var i denne tidlige periode af tu-

rismen som sagt domineret af idealistiske interesser, det vil 

sige naturfredning og sikring af offentlig adgang til seværdig-

heder.10 Sådanne interesser spillede også en rolle i den lo-

kale Grenaaforening, men det gjorde de mulige økonomiske 

fordele ved udviklingen af turismen absolut også. Man refe-

rerede generelt meget til de store mængder af besøgende, 

som Vesterhavets strande allerede dengang tiltrak sig. Dette 

gjordes uden direkte at nævne indtægtsmulighederne, men 

der var dog samtidig en klar forbindelse imellem turistfor-

eningen og aktieselskabet, som stod bag byens nye bade-

hotel. Faktisk blev det endelige initiativ til at danne en lokal 

turistforening taget i forlængelse af et generalforsamlings-

møde i Badehotellet A/S.11 Konsul Thykier, der var formand 

for aktieselskabet, blev samtidig bestyrelsesmedlem i turist-

foreningen12 

Flere turister i byen ville, alt andet lige, medføre større 

indtjening ikke bare for badehotellet, men for alle de næ-

ringsdrivende i byen. Da man senere gjorde status over for-

eningens første 25 år, lagdes der også netop vægt på den 

betydning, en stigende turiststrøm havde haft for byens næ-

ringsliv, samt på hvordan de økonomiske overvejelser hurtigt 

trådte i forgrunden og andre mere idealistiske, såsom natur-

fredningsarbejdet, i baggrunden.13

Foreningen i sig selv var ikke nogen god forretning. Ba-

sisindtægten var medlemskontingenterne, som de første 

mange år var på 4 kr. årligt per person, og da antallet af 

medlemmer i 1915 og de følgende årtier ikke bevægede sig 

meget over 70 personer – typisk under – var indtægterne 

ikke store. Som supplement søgte man om særskilte tilskud 

fra byrådet og andre lokale institutioner til fx nye brochu-

rer, men manglen på midler skulle blive et tilbagevendende 

punkt på foreningsdagordenen.14 Først fra 1927 begynder 

byrådet at yde et fast årligt tilskud på 50 kr.15 

Godt halvdelen af medlemmerne i turistforeningen i denne 

tidlige periode var næringsdrivende, det vil sige: købmænd, 

hotelejere, butiksejere og håndværksmestre, som mere eller 

mindre direkte kunne have fordel af en udvikling af turismen i 

byen og den deraf afledte handel. De øvrige medlemmer var 

typisk byens bankdirektører, læger, sagførere, fabrikanter og 

avisredaktører, som alle kun kunne have interesse i byens 

generelle udvikling. 

PROPAGANDA OG DERAF AFLEDTE OPGAVER

Som nedfældet i vedtægternes paragraf 1 var foreningens 

formål at fremme turistbesøget i Grenaa og omegn samt, i 

forlængelse heraf, sikring af adgangen til og eventuelt fred-

ning af egnens seværdigheder og naturskønheder. Eksem-

pler på praktiske opgaver, som optog foreningen i de første 

Badehuse ved Grenaa strand anno 1918. Husene til brug ved omklæd-
ning var opstillet af badehotellet. Badetøj var påbudt på denne del af 
stranden! 
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årtier var opsætning af bænke langs åen, gentagne henstil-

linger til byrådet om bedre vedligehold af byens anlæg og 

dets monument for den tidligere konsul Momme samt etab-

leringen af en ordentlig spadseresti langs åen og cykelsti til 

havnen. Det var opgaver, som havde til formål at bevare og 

højne aktiver, man mente ville betyde noget for de besøgen-

des indtryk af byen, og som jo samtidig skulle sørge for, at 

virkeligheden blev ved med at stå mål med de rosende be-

skrivelser i de brochurer, vi om lidt skal se nærmere på.

Et andet og vigtigt punkt for foreningen i Grenaa var ar-

bejdet for at forbedre transportforbindelserne til byen. Gang 

på gang er man i kontakt med statsbanerne og andre in-

stanser for at få forbedret toggangen, så det bliver lettere for 

turisterne rent faktisk at komme til og fra byen.16 Ved siden 

af manglende propaganda, opfattes transportforbindelserne 

som en primær hindring for turiststrømmen – seværdighe-

derne mener man nok, at man har!

ET GODT RÅD

Ved det stiftende møde i juni 1915 deltager formanden for 

sammenslutningen af de lokale jyske turistforeninger, dr. 

Winge, og han anbefaler foreningen at udsende et lille 2-si-

det hæfte med anvisninger til turisterne på, hvordan de kan 

bruge en dag eller to i Grenaa og omegn – længere ophold 

mener han ikke, man kan gøre regning for. Grenaaforeningen 

holder sig dog ikke tilbage med den første brochure. I foråret 

1916 udsendes et hæfte på 20 sider, der ud over praktiske 

oplysninger, indeholder en hel del forskellige turforslag og 

beskrivelser af byen og egnen – stof til adskillige dage i om-

rådet.

TERRA INCOGNITA – UKENDT LAND

I denne første brochures indledning kan man læse følgende: 

”Hvor mærkeligt det end lyder, gives der i vort lille Fædre-

land ejendommelige og naturskønne Steder, som endnu ikke 

Forsiden på turistforeningens første brochureudgivelse fra år 1916
Forsiden på brochuren ”Grenaa og Omegn”, Priors Smaa Rejsebøger. 
År 1918
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er opdaget af det rejsende danske Publikum. Medens visse 

Egne, som selvfølgelig er et Besøg værd, forlængst har faaet 

det blaa Stempel, er andre, næsten lige saa smukke, endnu 

et terra incognita for Landsmænd, der maaske ellers er vidt-

berejste. Til disse stille Egne hører Djursland”.

Denne første brochure har fået den lidet mundrette titel 

”Grenaa. Østjyllands badested – Djursland og dets natur-

skønheder” og er på forsiden illustreret med et foto fra Gre-

naa by: Søndergade med hotel Dagmar til venstre, den store 

bindingsværksgård til højre samt torvet og kirken i baggrun-

den. Lige netop dette vue, skal komme til at gå igen i frem-

stillingen af byen og området mange år fremover – ja, faktisk 

er det stadig gangbart.

Dette forsidebillede illustrerer ”Djurslands lille hovedstad”, 

der med brochurens egne ord er en lille, hyggelig by med 

enkelte smukke gamle bindingsværksbygninger. Torvet med 

kirke, gamle kastanietræer og statue kaldes kønt og hyg-

geligt, og byens ”store og velholdte” lystanlæg fremhæves 

med dets skyggefulde spadserestier langs åen. Sommer-

underholdning i form af koncerter i pavillionen, dyrskuer og 

andre sommerfestligheder reklameres der også med. At 

iagttage livet på den travle fiskerihavn anbefales også. Stort 

set samme tekst og billeder bruges et par år senere i Prior-

udgivelsen.

Hæftet anmeldes positivt i Dagbladet Djursland, som vur-

derer, at det vil blive en udmærket reklame for egnen og 

forhåbentlig få den effekt, at også Grenaa og omegn får sin 

del af turiststrømmen!17

 Bortset fra sommerlivet i byen og livet på havnen, så vil 

man i de følgende brochurebeskrivelser af egnen se, at det 

overordnede billede, som formidles, er præget af smukke 

udsigter, uforstyrret, naturlig skønhed eller historisk idyl. På 

et overordnet plan skrives det lokale landskab dermed ind i 

en klassisk, vestlig turistisk tradition, hvor turisten søger og 

bliver tilbudt netop disse uforstyrrede, visuelt baserede op-

levelser.18 I den forstand afspejler det tidlige grenaagensiske 

destinationsbillede nogle meget brede trends i turismen.

UDSIGTSPUNKTER OG HERREGÅRDE

Udsigtspunkterne er et gennemgående tema i brochurerne. 

De bedste i området udpeges, og det beskrives nøje, hvad 

Information i turistbrochuren fra 1916. Turistforeningsforman-
dens boghandel fungerede i mange år som byens turistbureau

Forsiden af for-
eningens brochure 
fra 1925 med åen 
som motiv

Turister klædt på til vandretur. Torvet i Grenaa ca år 1920. 
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man kan forvente. Som eksempel fra Baunehøj Møllebakke 

lige uden for byen med vidt udsyn over byen, heden og mar-

kerne samt ud over havet, eller fra toppen af strandklitten: 

”Mod Øst det blaa Hav, oplivet af enkelte Sejlere og Dam-

pere. Under Klitten den skinnende hvide Strandbred og mod 

Syd og Vest den brune Hede, hvis mørke Flade brydes af 

enkelte opdyrkede Marker og af Hessels Plantager”.19

En anden typisk beskrivelse har udgangspunkt i en af her-

regårdene og lyder: ”Rugaard har en prægtig Beliggenhed 

ved Bredden af den dybe Nørresø. Fra dennes høje, skov-

klædte Skrænter dejlig Udsigt over Søen, Skoven, Slottet, 

og til den anden Side, Kattegat.”

En anden ramme, det generelle billede af byen og eg-

nen skal forståes i, er den nationale positionering. Det var en 

præsentation af et område af landet, som ikke umiddelbart 

var på den nationale liste af oplagte turiststeder, som for ek-

sempel Silkeborg, Vesterhavet og Skagen. Flere af disse tu-

riststeder positionerede sig ved sammenligninger med store 

udenlandske turistdestinationer. Bornholm blev for eksempel 

kaldt ’det danske Schweiz’ og kysten nord for København 

’den danske riviera’.20 I Grenaa var der ikke tale om at sam-

menligne sig med udlandet. Her sattes seværdighederne 

kun i forhold til det øvrige land, og det lokale placeredes i 

den forstand som en del af nationen. En tendens som iøv-

rigt også sås i den danske turisthovedforenings årbøger med 

beskrivelser af forskellige egne af landet.21

I Priors Grenaa-udgivelse beskrives Djursland således 

som et mærkeligt prøvekort på alt, hvad Jylland har at byde 

på af vekslende natur. Et klippeparti i nærheden af lands-

byen Sangstrup nævnes som en sjældenhed i denne del af 

fædrelandet. Udsigten fra Jernhatten fremhæves særligt: 

”Det panorama, man ser fra Jernhattens Top, staar Maal 

med de smukkeste i Danmark.”22 Skovene omkring god-

serne Rugaard, Katholm, Benzon og Mejlgaard beskrives 

som blandt landets smukkeste og selve herregårdene som 

landets smukkeste.23

Derudover trækker man på de få, nationalt kendte refe-

rencer til Grenaa og omegn, man har. Det er digtet om den 

lokale helt Søren Kanne og novellen om præsten fra Vejlby, 

begge af Steen Steensen Blicher. 

FAREFRI BADNING

Et andet og stort aktiv, som promoveres i de tidlige brochu-

rer, er badestranden. Promoveringen af den sker ikke uden 

skæven til landets store etablerede badesteder ved Vester-

havet. Altså igen en national referenceramme. Ganske vist 

positionerer man sig som Østjyllands bedste badested – ikke 

Jyllands bedste – men turisten får at vide, at der sandelig 

ikke mangler noget i forhold til Jyllands vestlige strande! Man 

citerer for eksempel forfatteren Orla Bock ”Klitten staar for 

de fleste som noget særegent og karakteristisk for Vestjyl-

land, og kun de færreste aner, at Østjylland ogsaa har baade 

sin Hede og sine Klitter, der slet ikke giver de vestjyske saa 

meget efter”.24 

Faktisk tillægger man den lokale strand en lille fordel over 

vesterhavsstranden, idet man fremhæver de meget mere 

sikre badeforhold. Man tilbyder farefri badning, selv for små-

børn, da der ingen huller eller pludselige skråninger findes i 

strandkanten, sådan som man kan risikere det ved Vester-

havet, ”De berygtede Revler og den voldsomme Brænding 

Side fra brochuren ”Grenaa og Omegn”, 
Priors Smaa Rejsebøger. År 1918



M
us

eu
m

 Ø
st

jy
lla

nd
  

|  
Å

rb
og

 2
01

3

28

mangler, men saa er det til Gengæld saa meget mere ufarligt 

for de badende, – Strømmen suger ikke til sig. Men forresten 

mangler her hverken Saft eller Kraft”. 25

I forhold til de næsten meditative, visuelle oplevelser, som 

formidles med billederne af omegnen, er der mere liv at hen-

te ved stranden. Der beskrives nemlig et friskt og muntert 

badeliv, hvor sommerglade mennesker nyder livet.

FRA UKENDT TIL VELBESØGT?

Således bliver altså de kulturelle og naturmæssige værdier 

i Grenaa og omegn italesat og præsenteret for turistpubli-

kummet – en fast skabelon skabes og genbruges videre op 

igennem 1920’erne. Stort set de samme billeder og tekster 

kan genfindes i foreningens brochure fra 1925.26

Der findes ingen turiststatistikker for disse tidlige år i dansk 

turisme, men for eksempel tæller de kommunale skattebø-

ger fra Grenaa én ekstra hotelejer i 1930 i forhold til i 1920. 

Det også selvom skatteoplysningerne faktisk ikke umiddel-

bart vidner om nogen eksplosiv ændring i indtjeningen hos 

de lokale hotelejere i årene fra turistforeningens stiftelse og 

til slutningen af 1920’erne. Man skal dog huske på, at der 

trods alt har været gæster nok til at holde det nye badehotel, 

som var rettet specifikt mod turister, kørende.27 Ydermere 

er der mod slutningen af 1920’erne vokset en intermistisk 

teltplads frem ved stranden.28 Så noget er der begyndt at 

ske på turistfronten.

Byrådets beslutning om at bidrage økonomisk til arbej-

det fra 1927 i erkendelse af turismens betydning for byens 

næringsliv skal givet vis også ses som følge af en allerede 

registreret fremgang – og forventningen om yderligere ud-

vikling. Større faktorer, for eksempel indvielsen af Grenaa-

Hundested færgeruten i 1934 og nye love fra slutningen af 

1920’erne og 1930’erne, som gav arbejdere og funktionæ-

rer først een, siden to ugers betalt ferie, åbnede for et langt 

større marked for især badeturismen. Dermed også for et 

langt større marked, som turistforeningen kunne rette sine 

da allerede fast etablerede beskrivelser af Østjyllands bedste 

badestrand, den hyggelige by og smukke omegn imod. 

Badehotellet ved Grenaa Strand kort før den officielle indvielse. År 1914. 
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RESUMÉ

I 1880’erne tog en gruppe borgere i Ebeltoft initiativ til oprettel-

sen af et aktieselskab, der skulle drive en moderne badeanstalt 

med det erklærede formål at tiltrække endnu flere badegæster. 

Aktieselskabet havde en kort levetid, men mange badegæster 

har siden besøgt købstaden på grund af den skønne beliggen-

hed og vigens friske vand.

Efter aktieselskabets opløsning og salg af badehusene i 1892 blev 
skomagermester Martin Hansen medejer af badehusene, som han her 
er fotograferet ved.
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Af Lea Glerup Møller

I sensommeren 1885 indkaldte en gruppe borgere i Ebel-

toft til et offentligt møde. På dette tidspunkt var Ebeltoft re-

duceret til en ganske lille afsondret købstad uden egentlige 

industrier og jernbane og uden ret mange muligheder for 

udvikling.1 Noget nyt måtte til, såfremt byen ikke helt skulle 

stagnere. Det eneste punkt på mødets dagsorden var hvilke 

tiltag, der kunne tiltrække flere af de fremmede, ”der lå på 

landet om sommeren”. Fra slutningen 1800-tallet begyndte 

det bedre borgerskab i stigende grad at tage på landet om 

sommeren for at komme væk fra heden og stress og jag i 

byerne,2 og denne rejseaktivitet var Ebeltoft tillige begyndt at 

nyde godt af. Borgerne bag mødet havde allerede et svar på 

rede hånd: Ebeltoft måtte have en tidssvarende badeanstalt.

Ebeltoft besad alle kvaliteter, der skulle til for at for at 

skabe et attraktivt sted at ligge på landet: Vandet var salt, 

friskt og klart, og der var en god sandbund. Desuden var 

kyststrækningen flad med langt til det dybe vand og dermed 

godt egnet til børn. Opholdet kunne gøres billigt, og byen 

var omgivet af skønne naturområder, der var velegnede til 

udflugter og spadsereture.3 Alt i alt et oplagt sted at opholde 

sig, når man ”lå på landet”. Hvis det altså ikke lige var for den 

manglende, tidssvarende badeanstalt. 

Byens borgere var ikke ubekendte med havbade, idet der 

allerede fra 1870’erne fandtes badehuse, som kunne benyt-

tes efter forskellige abonnementer. Men med et stigende an-

tal fremmede badegæster var rammerne blevet for små og 

utidssvarende.4

BADEHUSAKTIESELSKABET DANNES

Vilkårene for en badeanstalt blev diskuteret blandt de frem-

mødte, og en bestyrelse for initiativet blev valgt ved lodtræk-

ning. Denne kom til at bestå af en række af byens markante 

og magtfulde borgere bl.a. borgmesteren, toldforvalteren 

samt byens største købmand og dansk-svensk vicekonsul, 

Niels Nielsen. Med enkelte undtagelser stod denne bestyrel-

se i spidsen for initiativet og for det aktieselskab med folke-

aktier, der blev resultatet af borgermødet i hele dets levetid. 

Bestyrelsen formulerede en programerklæring, hvor der bl.a. 

blev lagt vægt på, at et større antal fremmede besøgende 

var så meget i Ebeltofts interesse, at indbyggerne derfor var 

forpligtede til at støtte badehuset ved at tegne aktier i dette. 

Snart efter programerklæringen var blevet trykt i avisen, hen-

vendte bestyrelsen sig til byrådet med en anmodning om 

økonomisk støtte til opførelsen af badeanstalten. 

Ansøgningen blev behandlet på byrådsmødet den 4. sep-

tember 1885.5 Umiddelbart var der ikke stemning i byrådet 

for at yde økonomisk støtte til en badeanstalt. Et medlem 

stillede spørgsmålstegn ved, om aktierne overhovedet ville 

blive købt på trods af den forhåndsinteresse, der var udvist i 

dem. Et andet medlem rejste spørgsmålet, om Ebeltoft hav-

de faciliteter til at tage i mod flere gæster. Da der ikke kunne 

opnås enighed, besluttede byrådet at udtale sin sympati for 

projektet, men at henlægge sagen, indtil der forelå tegninger 

og et overslag over omkostninger ved opførelsen af anlæg-

get. Forslaget blev vedtaget med fire stemmer for, ingen i 

mod, mens seks byrådsmedlemmer undlod at stemme. Den 

Saltholdige vande med 
god sandbund
Ebeltoft Vigs Søbadeanstalt 1886-1892

Også børnene nød godt af det friske og salte vand i Ebeltoft Vig.
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politiske opbakning til forslaget var altså ikke overvældende.

Den 10. december kunne bestyrelsen for badehusaktie-

selskabet fremlægge en tegning og et overslag over udgif-

terne til opførelsen af badeanstalten. En lokal snedkerme-

ster, Thuesen, havde udarbejdet tegningen og anslog, at 

badeanstalten kunne opføres for 2300 kr. Det kunne knap 

dækkes af de tegnede aktier, nemlig 102 stykker af 20 kr.6 

En økonomisk håndsrækning var derfor nødvendig, og be-

styrelsen henvendte sig igen til byrådet. 

Byrådet vedtog den 2. februar 1886 med syv stemmer 

mod tre at tegne sig som aktiehaver i en badeanstalt for et 

beløb på op mod 500 kr. Man betingede sig dog, at byens 

skoler uden yderligere vederlag kunne bruge badeanstaltens 

faciliteter til afholdelse af svømmeundervisning.7 Ebeltoft 

Vigs Søbadeanstalt var dermed en realitet, og i maj 1886 an-

nonceredes i Ebeltoft Avis, at badehusene åbnede til 1. juni. 8

EBELTOFT VIGS SØBADEANSTALT

Badeanstalten blev opført i træ og havde separate omklæd-

ningsrum til mænd og kvinder, således at badningen kunne 

finde sted efter alle anstændighedens regler. Badehusene 

var placeret sådan, at badegæsterne via en trappe kunne 

gå direkte ned i vandet fra omklædningsrummet. Badean-

staltens åbningstider ændredes med et par timer fra år til år. 

Der var dog adgang fra tidlig morgen til ud på aftenen. Op-

hold på badeanstalten ud over de annoncerede åbningstider 

krævede særlig tilladelse fra bestyrelsen. Mandag til lørdag 

rådede kvinderne over begge badehuse i tidsrummet 8-10. 

Børn under 14 år var forment adgang, såfremt de ikke blev 

ledsaget af voksne.9 En badekone klippede billetter, kontrol-

lerede abonnementskort og havde det overordnede opsyn 

med badeanstalten. Enkelte løjer unddrog sig dog badeko-

nens opmærksomhed. Den 2. juli 1886 så madam Momme 

sig nødsaget til at skrive et læserbrev i Ebeltoft Avis, hvori 

hun beklagede sig over, at badekonen ikke holdt godt nok 

opsyn med badehuset. Hun var blevet overrasket af en krab-

be i badehuset, der tilsyneladende var blevet indfanget med 

et ”meget bekjendt Stykke Møbel” formodentlig en natpot-

te. Med behørig ironi anmodede hun bestyrelsen sørge for, 

at anstændige damer ikke blev udsat for den slags uhyrer 

under omklædningen, når den nu ikke kunne sørge for en 

bedre vandtemperatur.10

Vejret spillede en stor rolle for badeanstaltens succes. 

Badesæsonen i 1888 var dårlig, mest på grund af vejret og 

ved generalforsamlingen i 1889 viste regnskabet derfor un-

derskud.11 Badesæsonen i 1889 hører til blandt de bedre 

beskrevne. Ifølge formandens beretning på generalforsam-

lingen den 7. april 1890 havde badeopsynet afleveret ca. 

9000 billetter, og børnene i skolerne havde frie bade. Des-

Unge kvinder morer sig ved badehusene.
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uden var flere ubemidlede borgere blevet givet fri adgang til 

badene, såfremt de kunne vise en anbefaling fra lægen. For-

manden kunne ligeledes fortælle, at der havde opholdt sig 

132 fremmede badegæster i byen.12 For en by af Ebeltofts 

størrelse med ca. 1300 indbyggere13 var dette et betragteligt 

antal turister. 

I 1891 blev badeanstalten ramt af uheld, ikke alene var 

trapperne i ganske dårlig forfatning, hvilket flere badegæster 

besværede sig over i avisen.14 Under et regnvejr rev bade-

husene tillige sig fri af deres fortøjning og endte helt inde på 

stranden.15

Trods de mange badende var badeanstalten ikke den 

økonomiske lukrative forretning, som borgerne bag initiativet 

havde håbet på. Badehusene måtte repareres flere gange, 

og forbedringsarbejder udføres, hvilket åd store dele af ind-

tægterne.16 I 1892 så bestyrelsen sig nødsaget til at kaste 

håndklædet i ringen. På generalforsamlingen kunne intet 

regnskab fremlægges, da aktieselskabet hverken havde haft 

indtægter eller udgifter. Generalforsamlingen besluttede her-

efter at udbyde badeanstalten til salg.17 I løbet af de næste 

dage indløb tilbud på badeanstalten, og denne blev herefter 

solgt til et konsortium for 600 kr. Køberen overtog badehu-

sene med en forpligtelse til at sætte dem ud mindst i de tre 

næstkommende år senest til den første juni.18 Badehusaktie-

selskabets tid var hermed ovre. 

EN HÅRDTARBEJDENDE BESTYRELSE

I aktieselskabets levetid påtog bestyrelsen sig ud over at 

sørge for forpagtning og udsætning af badehusene tillige at 

finde de fornødne faciliteter til de fremmede badegæster. I 

1885 var der blot to egentlige overnatningssteder i Ebeltoft. 

Gjæstgivergården, der var blevet oprettet i 1840, og hotel 

Ebeltoft fra 1860’erne.19 Byen besad dermed kun få facili-

teter til overnatning og bespisning af de gæster, en bade-

anstalt kunne formodes at drage til huse. Før badesæsonen 

indrykkedes hvert år således gentagne gange annoncer, 

hvor der søgtes møblerede værelser til leje, og der blev 

ligeledes indgået en aftale med byens højskole om udlejning 

af værelser med forplejning til badegæster.20

Mens bestyrelsen arbejdede hårdt for at tiltrække bade-

gæster, kunne interessen for badeanstalten tilsyneladende 

ligge på et lille sted for de fleste af aktieselskabets aktionæ-

rer. Generalforsamlingerne var oftest ikke beslutningsdyg-

tige, idet der mødte for få aktionærer frem, og der måtte 

derfor genindkaldes til generalforsamlingen.21 Ebeltoft havde 

på dette tidspunkt et rigt foreningsliv, men med et ganske 

lille befolkningstal var der ofte tale om Tordenskjolds soldater 

blandt foreningernes medlemmer. For flere var det ganske 

enkelt for tidskrævende at gå til generalforsamling i alle de 

foreninger, man var medlem af.22

På vej til et styrkende havbad. I begyndelsen af 1900-tallet udskiftede 
kvinderne tidligere tiders badekjoler med badedragter.
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ET SLAG FOR SUNDHEDEN

I trit med tidens overbevisning havde markedsføringen af 

badeanstalten havbadenes sundhedsfremmende effekter i 

højsædet. I løbet af 1800-tallet var flere læger begyndt at 

prise indtagelsen af mineralvand og havbades lægende virk-

ning på næsten alle lidelser.23 Det salte vand i Ebeltoft Vig 

og byens omgivelser ”ville yde Gjæster et behageligt, sundt, 

styrkende og tillige prisbilligt ophold,”24 anførtes det i annon-

cer for badeanstalten.

Bestyrelsen stod ikke alene med denne overbevisning. 

Lederskribenten på Ebeltoft Avis antog, at med den nye 

badeanstalt kunne byen udover badegæster tillige tiltrække 

mennesker, der på grund af kirtelsyge havde brug for et op-

hold ved vandet. I slutningen af 1800-tallet var kirtelsygen, 

skrofulose, udbredt i Danmark, særligt børn i skolealderen 

led af sygdommen, der forårsagede betændelse i lymfe-

knuderne især på halsen.25 Skribenten anførte, at børnene i 

Ebeltoft ikke led af kirtelsyge, og tilrejsende oplevede, at kir-

telsyge børn allerede efter kortere ophold i den lille købstads 

friske luft udviste tegn på bedring.26 Et par år senere blev an-

noncen gentaget, men med den tilføjelse, at havbadene ved 

Ebeltoft nu blev anbefalet af læger. Byens læge, dr. Holst, var 

indtrådt i bestyrelsen for Søbadeanstalten.27 At sundhed var 

i fokus sås tillige af, at ubemidlede med anbefaling fra lægen 

kunne gives fri adgang til badene.28

EN AF EBELTOFTS FØRSTE 

TURISTATTRAKTIONER

Aktieselskabet bag Ebeltoft Vigs Søbadeanstalt blev til på 

initiativ fra en gruppe borgere, der havde vejret, hvor mulig-

hederne for udvikling i Ebeltoft og omegn lå, nemlig i det fri-

ske vand og de skønne omgivelser, der udgjorde rammerne 

for et godt sted at tilbringe sin ferie. Det viste sig dog inden 

for få år, at et aktieselskab ikke var den rette vej at gå, hvis 

driften skulle give overskud, og badehusene blev solgt til et 

konsortium. Tiden skulle vise sig gunstig for konsortiet, der 

drev badehusene i tiden fremefter. Ikke alene fik stadigt flere 

mulighed for at tage på ferie, vejene og jernbanen blev tillige 

udbygget, således at rejsen til Ebeltoft blev lettere.

Annonce for Ebeltoft Vigens Søbadeanstalt i Ebeltoft Avis den 19. juni 1888. 
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RESUMÉ

Mols og Ebeltoftegnen fik tidligt en ganske særlig gruppe af 

feriegæster – nemlig feriekolonibørn fra storbyerne. Og om-

rådet skulle vise sig blive et overordentligt populært sted at 

etablere feriekolonier. Disse blev i vid udstrækning oprettet af 

storbyernes lærerkredse og andre filantropiske foretagender 

for at afhjælpe den udbredte sociale nød, der i kølvandet på 

industrialiseringen herskede i storbyerne – især i København. 

Herregården Søholt i nærheden af Ebeltoft, som 1917-27 dannede rammen om Københavns Kommunelærerforenings feriekoloni.
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Af Jakob Vedsted

Ebeltoft og Mols er et område, som rummer store herlig-

hedsværdier i form af ikke mindst en smuk og uspoleret na-

tur. Det var derfor naturligt, at man i Ebeltoft i slutningen af 

1800-tallet, hvor det så småt begyndte at blive almindeligt 

at folk fra storbyerne kunne holde ferie og tage på landet, 

øjnede en mulighed for at blive en bade- og turistby. Allerede 

i 1885 havde byens borgere, som man kan læse om andet-

steds i denne bog, oprettet et badehusselskab på folkeak-

tier for at tiltrække udenbys badegæster.1 I den anledning 

skrev Ebeltoft Avis som optakt: ”Aar efter Aar drager flere 

og flere Fremmede her til, hvorved Byens Ry for sin smukke 

og sunde Beliggenhed og sine friske Søbade bredes ud til 

stedse videre kredse.”2

Etableringen af Ebeltoft-Trustrup Jernbane i 1901 samt 

stiftelsen af Turistforeningen i Ebeltoft i 1906 var andre tiltag, 

som i særlig grad var med til at fremme den tidlige, lokale 

turistudvikling. En udvikling som var kommet for at blive og 

af stor betydning for byen, da den aldrig rigtig udviklede sig 

til en industriby af betydning. I kølvandet på turismen opstod 

der hoteller – også egentlige badehoteller. Siden fulgte der 

i løbet af 1900-tallet vandrerhjem, campingpladser og som-

merhuse – samt ikke mindst Mols-Liniens etablering i 1966.3

Mols og Ebeltoftegnen fik også tidligt en ganske særlig 

gruppe af feriegæster – nemlig feriekolonibørn fra storbyerne. 

Og området skulle vise sig blive et overordentligt populært 

sted at etablere feriekolonier. Disse blev i vid udstrækning 

oprettet af storbyernes lærerkredse og andre filantropiske 

foretagender for at afhjælpe den udbredte sociale nød, der i 

kølvandet på industrialiseringen herskede i storbyerne – især 

i København. 

Kolonierne kom, inspireret af borgerskabets ferieidealer 

med bade- og friluftliv ved kysterne, i mange tilfælde til at 

ligge ved nogle af områdets bedste badestrande. Ofte godt 

hjulpet af Ebeltoft Kommune, som stillede grunde til rådig-

hed i marginale, sandede områder, som endnu ikke var kom-

met op i et særligt højt prisniveau.

Her ved vand og strand kunne storbybørnene genvinde 

sundheden. Feriebørnene kom således til – så at sige – at 

danne fortrop for arbejderbefolkningen med hensyn til ferie- 

og fritidsvaner, idet arbejdernes ret til ferie først generelt blev 

opnået med Ferieloven i 1938.

BAGGRUNDEN FOR KOLONIERNE 

Forinden blikket rettes mod de enkelte kolonier i området, vil 

det være relevant at se lidt på de generelle forhold, der førte 

til koloniernes oprettelse.

I kølvandet på den begyndende industrialisering i sid-

ste halvdel af 1800-tallet opstod der en social nød og fat-

tigdom af et omfang, der er vanskeligt at forstå i dagens 

velfærdssamfund. Den generelle befolkningsvækst igennem 

1800-tallet samt den tiltagende vandring fra land til by – især 

til hovedstaden – var med til at skabe et stort proletariat med 

betydelige sociale problemer i de store industribyer. Ikke 

mindst for den ufaglærte arbejder var forholdene kummerlige 

med hårdt fysisk arbejde, uhygiejniske forhold og elendige 

boligforhold – ikke sjældent i baggårde og kælderlejligheder. 

Hertil kom store børnetal og stor børnedødelighed. Børnear-

bejde i industrien hørte tidligere ligeledes med til hverdagen 

for mange arbejderbørn, men ophørte næsten på grund af 

lovindgreb i 1913.4

Kampen for de daglige fornødenheder var ofte svær i 

arbejderhjemmene, og arbejdsløshed, druk og sygdom var 

andre alvorlige trusler. Hertil kom, at arbejdernes retsstilling, 

som den var formuleret i tyendeloven af 1854, der først blev 

afskaffet i 1921, var uhyre ringe. 

I samme tidsrum skete der samtidig en tiltagende politisk 

bevidstgørelse og organisering af arbejderklassen med So-

cialdemokratiets dannelse i 1871 og den første fagforening 

for arbejdsmænd i København i 1873.5 Den faglige og poli-

tiske mobilisering medførte tillige alvorlige konflikter på ar-

Feriekolonierne på Ahl og Mols
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bejdsmarkedet. Otte timers arbejde, otte timers fritid og otte 

timers hvile var således i mange år den faglige kamps ho-

vedkrav, som dog først blev opnået i 1919. Ferie og fritid var 

andre næsten ukendte begreber i industrisamfundets tidlige 

år og hvilede kun i yderst begrænset omfang på lovgivning. 

Det var især tjenestemænd og funktionærer, der havde op-

nået ret til ferie. 

STORLOCKOUTEN 1899 OG KOLONIERNE

I 1899 brød forholdene på arbejdsmarkedet for alvor ud i lys 

lue med særdeles langvarige strejker og efterfølgende lock-

outer især i hovedstaden.

I kølvandet på storlockouten startede der en omfattende 

privat velgørenhed i København for at afhjælpe problemerne 

for børnene. Dette gjaldt også ferieophold. ”Tanken blev ført 

ud i livet af ihærdige kommunelærerinder- og lærere, der var 

besjælet af den hellige ild og besad de egenskaber, der har 

kendetegnet koloniarbejdet, socialt engagement, forståelse 

for børn, organisationstalent og handlekraft.”6 De køben-

havnske lærere blev godt hjulpet af moralske opråb fra Bør-

nenes Kontor, som var stiftet ved samme tid, og dagbladet 

Politiken, som samme år også arrangerede et ferieophold 

for en gruppe drenge.7 Dette initiativ forsatte i de følgende 

år. Fra 1902 kom ferieopholdene for københavnerdrengene 

ind i mere faste rammer under Københavns Kommunelæ-

rerforening, som var oprettet 1895 med det formål at give 

arbejderbørn mulighed for ”en lille Tid at kunne føle sig som 

Børn, fri for Bekymringer med Hensyn til Maden og det ofte 

strenge Pligtarbejdes Tryk.”8 Feriekolonierne blev tillige støt-

tet af Børnehjælpsdagen, som årligt blev afholdt fra 1904.9 

Københavns Kommunelærerforenings feriekolonier udvikle-

de sig fra i 1900 at udsende 50 drenge med tilsammen 700 

forplejningsdage over få år til en betydelig virksomhed, som 

byggede på storstilede private indsamlinger og godgøren-

hed, men som tillige blev støttet af kommunen.10

I begyndelsen benyttede man højskoler, forsamlingshuse 

og lignende til kolonier, men efterhånden fik man erhvervet 

egne bygninger i form af for eksempel gamle herskabsboliger, 

større gårde, badehoteller, og pensionater. Især i 1930’erne 

ekspanderede kolonivirksomheden, da det var muligt at er-

hverve billige ejendomme.11 Med tiden fik man også egne 

nybyggede kolonier med hver deres særprægede historie, 

ofte beliggende i nogle af landets allersmukkeste rekreative 

områder – oftest tæt ved kysterne og badestrandene.12 

De københavnske lærere var oprindelig opdelt i to adskil-

te foreninger for henholdsvis lærere og lærerinder. Fra 1907 

etablerede lærerinderne feriekolonier for piger, tilmed i egen 

koloni. Lærerne fik først deres egen koloni i 1910.13 

Siden 1854 havde de københavnske lærere tillige haft en 

komité, der sendte skolebørn på ferie på landet. Ikke mindst 

skoleinspektør Chr. Østrup (1891-1981) gjorde i den forbin-

Københavns Kommunelærerforenings købekontrakt på Søholt fra 1917.
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delse en stor indsats i midten af 1900-tallet. Disse rejser blev 

i folkemunde kaldt ”Østrups Rejser”.14 I 1944 blev der såle-

des sendt 7.900 københavnske børn på landboferie. Disse 

ophold var ofte en stor succes, hvor der blev knyttet livs-

lange bånd mellem land og by.15 Men omkring 1960 ebbede 

denne ferieform ud på grund af de store strukturændringer 

i landbruget. De københavnske lærere sørgede også for, at 

provinsbørn kunne komme på ferieophold i hovedstaden, 

hvor Fregatten Jylland, da den lå dér, i en årrække blev an-

vendt som logiskib.16

De københavnske læreres initiativ blev en inspirationskil-

de i en række af landets andre store kommuner som Århus, 

Odense og Ålborg, som tog ideen op med tilsvarende ferie-

kolonier. Det samme gjorde forskellige filantropiske, huma-

nitære og religiøse foreninger og hjælpeorganisationer samt 

børneinstitutioner som børnehjem, fritidshjem og børneha-

ver. Kolonierne var organiseret vidt forskelligt og med mere 

eller mindre offentligt tilskud. 

KOLONIERNE PÅ MOLS OG EBELTOFTEGNEN –

BOGENSHOLMLEJREN

Den første sommerlejr i Ebeltoft-området var Bogensholm-

lejren i nærheden af Femmøller Strand, der blev etableret 

af FDF i Aarhus i 1907 som en teltlejr for 14 drenge. Men 

allerede året efter blev lejren forsynet med barakbygninger.17 

Siden har Bogensholmlejren udviklet sig til en betydelig som-

merlejr.

FERIEKOLONIEN PÅ SØHOLT

I 1917 begyndte Københavns Kommunelærerforening sin 

kolonivirksomhed i Ebeltoftområdet, da man erhvervede 

den lille herregård Søholt ved Fuglslev på et tidspunkt, hvor 

prisen på en herregård var helt i bund. Købsprisen lød på 

110.000 kr. for gården og de ca. 400 tdr. land. Handlen blev 

afsluttet den 30. marts 1917.18 Køberne på skødet var Kjar-

tan Andersen og Olaf Linck. 

Kommuneskolelærer Kjartan Andersen (1876-1941) – 

forfatteren Palle Laurings far – var leder og forretningsfører 

for København Lærerforenings kolonivirksomhed 1914-30. 

Han var pioner inden for kolonisagen og blev beskrevet som 

et stort organisationstalent med en stor gennemslagskraft. 

Også hans hustru lagde et betydeligt arbejde i kolonisagen.19 

Olaf Linck (1874-1958) var journalist på Berlingske Tidende 

og kendt som forfatter til en række ungdomsbøger og rejse-

skildringer. Han blev koloniens første leder.20 Desuden skrev 

han i forbindelse med indvielsen af kolonien i 1917 Ferieko-

loniernes Sang med musik af komponisten Fini Henriques 
Kjartan Andersen (1876-1941) og hustru – forfatteren Palle Laurings 
forældre – som var dybt engageret i feriekolonisagen.
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(1867-1940).21 I artikler roste Olaf Linck stedets beliggenhed 

i høje toner: ”Søholt” ligger ved Stubbe Sø, ikke langt fra 

Ebeltoft. Til Gaaarden hører ca. 400 (Tdr.) Land Ager, Eng og 

Tørvemose, gennemskaarne af Vandløb samt Skov og Lyng-

bakker – kort sagt et Terræn, der vil være et Eventyrrige for 

fattige Børn fra den graa Storby. Søen gaar lige ind til Gaard-

ens Have, og Vejen ud til Strandbadene i Ebeltoft Vig og 

Kattegat er kun forholdsvis en halv Mil og tre Fjerdingvej. Der 

er saaledes rige muligheder for styrkende Dagsudflugter.”22

Straks efter overtagelsen gik man i gang med ombyg-

ning af gården, og ambitionsniveauet fejlede ikke noget.23 

Olaf Linck oplyste, at ”Det er Meningen efterhaanden som 

den gamle Herregaards Bygninger bliver fyldt med Feriebørn 

at bygge Træbarakker i Lyngbakkerne for en Udvidelse af 

Kolonien.”24

Omkring begyndelsen af juli 1917 kom kolonien i gang, 

hvilket blev omtalt i Ebeltoft Avis: ”Det 1. Hold københavnske 

Feriedrenge fra Sommerkolonien paa Søholt aflagde igaar 

under ledelse af Forstanderen Hr. Olaf Linck og 2 køben-

havnske Kommunelærere et Besøg her i Ebeltoft, hvor bl.a. 

Museet paa det gamle Raadhus blev taget i Øjesyn. Børnene 

opvartedes med Chokolade i Hotel Vigens’s Have.”25

Den 26. juli 1917 kl. 15 indbød man desuden i avisen 

alle interesserede til et idrætsstævne, hvor de københavnske 

drenge skulle demonstrere deres færdigheder i blandt andet 

fodbold, smidighedsøvelser, stafetløb, terrænløb, højde- og 

længdespring samt spydkastning.26 

I løbet af en del år viste det sig imidlertid for vanskeligt for 

lærerforeningen at istandsætte og drive Søholt hvilket skete 

ved forpagtning, som skulle gøre kolonien udgiftsneutral. 

Derfor afhændede man gården igen allerede i 1927. 27

KOLONIERNE PÅ AHL – KØBENHAVNERKOLONIEN 

PÅ AHLHAGE

Efter at have afhændet Søholt etablerede Københavns Læ-

rerforening sig i stedet ved Ahl, kun få kilometer syd for Ebel-

toft, hvor man ved gavebrev af den 12. december 1927, som 

i 1929 blev tinglæst som skøde, fik overdraget en 14.700 m2 

grund vederlagsfrit af kommunen. Man forpligtede sig dog til 

at bebygge grunden med bygninger til en feriekoloni inden 

for et år. Ejendommen måtte desuden ikke uden byrådets 

godkendelse anvendes til andet formål end koloni.28

Grunden, man fik overdraget, lå i et tidligere, sandet 

hedeområde, som fra 1886 var blevet udlagt til kommunal 

plantage under medvirken af Hedeselskabet.29 De marginale 

Forfatter og journalist på Berlingske 
Tidende, Olaf Linck (1874-1958), 
stod sammen med Kjartan Andersen 
bag købet af herregården Søholt til 
feriekoloni, hvis første leder han var.  

Feriekoloniernes Sang med 
tekst af Olaf Linck og musik 
af Fini Henriques, som blev 
skrevet til indvielsen af Søholt 
som feriekoloni.

Københavnerdreng på ”Anegården” på Ebeltoft Mark. De københavnske 
drenge blev udover at blive sendt på feriekoloni også sendte på bonde-
gårdsferie. Foto begyndelsen af 1940’erne.
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sandjorder på Ahl havde på det tidspunkt ikke nogen større 

værdi, men skulle med tiden udvikle sig til et betydeligt som-

merhusområde, som ikke mindst blev erhvervet af byens 

egne borgere.

På stedet blev der i 1928 opført en helt ny kolonibyg-

ning. Byggestilen var ”en slags norrøn højenloftsstil, der var 

moderne omkring århundredestiftet, især blandt højskolefolk 

og kunstnere”30 og med udsmykninger med runeindskrifter 

udført af koloniens kreative leder V. Bendix Hansen. Kolonien 

blev renoveret i 1970’erne.31

ÅRHUSKOLONIEN

Ahl skulle snart vise sig at blive et populært sted for ferie-

kolonier. I 1935 oprettede også Århus Lærerforening en 

svagbørnskoloni på Ahl tæt ved københavnerkolonien. 

Idéen med en koloni opstod i 1931, og de følgende år ud-

sendte byens lærere og lærerinder børn til en svagbørnsko-

loni i Bogensholmlejren. I 1932 blev der udsendt 55 piger i 

10-14-årsalderen, som alle led af underernæring, kirtelsyge, 

blegsot, nervesvækkelse m.v.32 Ebeltoft Byråd stillede i 1933 

en grund på Ahl på 4 tdr. land til rådighed som gave.33 Kolo-

nibygningen blev tegnet af stadsarkitekt Fr. Draiby fra Århus 

og kunne indvies den 18. maj 1935.34 Samme år kunne de 

første 56 drenge udsendes til Ahl.35 I dag har kolonibygnin-

gen status af bevaringsværdig bygning.

Lærerforeningerne fik fra 1932 bevilling til driften af bio-

grafen Kosmorama – Århus’ første biograf – på Store Torv, 

som skulle være med til at finansiere kolonivirksomheden.36 

Driften af kolonien blev finansieret med 1/3 fra lærerne og 2/3 

fra kommunen, og man kunne årligt udsende to drenge- og 

et pigehold. 

Besættelsen gav uregelmæssigheder i kolonidriften som 

Københavnerkolonien på Ahl, som blev opført 1928. 
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følge af usikre rejseforhold og forsyningsituationen.37 I 1940 

blev kolonien aflyst, og i 1944 blev den beslaglagt af besæt-

telsesmagten. Siden husede den tyske flygtninge, hvilket i 

øvrigt gjaldt alle de tre daværende kolonier på Ahl. Der findes 

erindringer fra tyskere, der som børn var interneret i Århus-

kolonien, og så tilbage på tiden på Ahl med stor taknemlig-

hed. 38

Fra 1962 blev de to århusianske lærerforeninger sam-

mensluttet, og kolonien ændrede status fra svagbørnskoloni 

til sommerkoloni.39

I 1979 overgik kolonien til at blive en selvejende institu-

tion. Desuden blev Kosmorama-biografen i 1985 afhændet, 

og provenuet fra salget indgik i Ahlfonden, som blev oprettet 

samme år.40 I 1998 udgjorde virksomheden fem hold med 48 

elever fra 3.-6. klasse, som blev udsendt i 12 dage. Prisen 

var ca. 1 mio. kr., hvoraf ca. 600.000 kr. kom fra Ahlfonden 

og resten fra Århus Kommune.41

LYNGBY-TÅRBÆKKOLONIEN

I 1936 oprettede også Lyngby-Taarbæk Kommunelærerfor-

ening en koloni ved Ahl.42 Kommunens lærere havde i 1934 

nedsat et udvalg, som skulle arbejde for at få oprettet en 

feriekoloni for børn fra kommunens skoler. Til trods for kom-

munens beliggenhed uden for storbyen var der også et be-

hov for, at børnene kom hjemmefra til sol og strand i ferien.

Lærerne iværksatte herefter indsamlinger gennem for-

skellige initiativer. Derefter gik man i gang med at finde et 

passende sted i landet til kolonien. Valget faldt på Ahl, hvor 

Ebeltoft Byråd forærede lærerforeningen en grund på hen 

Lyngby-Tårbækkolonien på Ahl, som blev opført 1936.

Århuskolonien på Ahl, som blev opført 1935, set fra luften. Foto 1961.
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ved 12.000 m2.43 Lyngby-Taarbæk sogneråd betalte for op-

førelsen af kolonibygningen, mens lærerforeningen påtog sig 

driften. Indvielsen fandt sted den 1. juli 1936, hvorefter ko-

lonien straks blev taget i brug. Den første sommer blev der 

udsendt fem hold med i alt 276 elever, både drenge og piger. 

Fra 1953 kom der også lejrskole på stedet.44 I 1972 blev 

kolonien udvidet og moderniseret. 

Efterhånden blev det for stor en økonomisk belastning for 

lærerne at drive kommunens kolonier ved frivilligt og uløn-

net arbejde, hvorfor kolonivirksomheden fra 1972 overgik til 

kommunen. Omkring 2000 var interessen for kommunens 

kolonier dalende, ligesom nedskæringerne gjorde det van-

skeligt at drive dem, hvorfor blandt andet kolonien på Ahl 

blev bortforpagtet fra 2001. Fra 2009 ophørte kolonivirk-

somheden. Kolonien på Ahl kom herefter i privat eje, dog 

således at den fortsat bruges til ferie- og kursusformål.

SILKEBORGLEJREN

I 1948 fik også Silkeborg Kommunes lærere, som de sid-

ste, koloni på Ahl.45 Idéen var opstået allerede i 1942, og 

Silkeborglærernes Feriekoloni blev stiftet med det formål at 

skaffe midler til bygningen af en koloni. I de følgende år blev 

der sendt børn på ophold forskellige steder blandt andet på 

Lyngby-Taarbækkolonien på Ahl. 

Allerede i 1944 fik man stillet en grund på Ahl til rådighed 

af Ebeltoft Byråd Overdragelsen af grunden blev tinglæst 

den 17. november 1945, men besættelsen gjorde det ikke 

muligt at få byggeriet realiseret på dette tidspunkt, ligesom 

man havde vanskeligheder med at skaffe midlerne hertil.46 

I 1946 skænkede Silkeborg by 35.000 kr. til formålet i for-

bindelse med byens 100 års jubilæum. Fra 1947 har man 

afholdt en Børnehjælpsdag i Silkeborg til støtte for koloniop-

holdene, hvori de enkelte skoler deltog. 

Silkeborglejren på Ahl, som blev opført 1948, set fra luften. Foto 1961.
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Herefter købte man for 20.000 kr. to tyskerbarakker til ko-

lonien, hvoraf den ene – en officersbarak – kom fra det tyske 

hovedkvarter ved Silkeborg Bad. Kolonien blev indviet den 

30. juni, og samtidig kom det første hold børn. Hvert år har 

man kunnet udsende et pige- og et drengehold. Fra 1968 

har man fast haft blandede hold.47 Få år efter ibrugtagningen 

blev kolonien også anvendt til lejrskole for byens skoler og 

siden også til foreninger og lignende. Kolonien ledes af en 

bestyrelse valgt af byens lærere, mens selve driften er over-

gået til Silkeborg Kommune.

I 1988 gennemgik kolonien en gennemgribende moder-

nisering. Blandt andet fik man 16 firemandsværelser og for-

bedrede køkkenfacilliteter. 

ANDRE KOLONIER PÅ MOLS – KONGSLEJREN

Foruden den tidligere omtalte Bogensholmlejr og kolonierne 

på Ahl opstod der også andre kolonier og ferielejre rundt i 

Molsområdet. Siden 1928 har Chr. IX’s Børnehjem i Århus 

haft sommerlejren Kongslejren ved Begtrup Vig på Mols, 

hvor hjemmets børn kunne nyde ferien i seks uger. I 1948 

blev lejren udvidet med materialer fra tyskerbarakker, og i 

1967 blev lejren igen renoveret.48

MARSELISHYTTEN

Forældreforeningen til støtte for Marselisborg Gymnasium i 

Århus ejede og drev i en årrække en hytte – Marselishytten – 

nær Molskroen ved Femmøller Strand, som var blevet skæn-

ket foreningen i slutningen 30’erne, for at eleverne kunne 

afholde lejrskole og ekskursioner hér. Hytten blev afhændet 

igen omkring 1965.49

FUGLSØLEJREN

I 1934 erhvervede De danske Gymnastikforeninger den mili-

tære øvelseslejr ved Fuglsø, der var blevet oprettet af drago-

nerne som en teltlejr i 1899, men siden udbygget med træ-

barakker på det 4 tdr. land store område.50 Lejren, som tillige 

kom til at fungere som vandrerhjem, bestod af 15 bygninger, 

som alle på nær én var af træ, blev indrettet til 350 gæster. 

I 1969 blev lejren ændret til Fuglsøcentret efter omfattende 

ombygninger. Lejren har i mange år tillige fungeret som et 

populært lejrskolested med kort afstand til en lang række af 

områdets seværdigheder som f.eks. Kalø Slotsruin, Thors-

ager Rundkirke, Ryes Skanser, Trehøje og Poskær Stenhus. 

HVIDOVRE KOMMUNES KOLONIER – DRAGSMUR 

OG SKØDSHOVED

I 1943 blev foreningen Hvidovre Skolers Feriekolonier stiftet 

af kommunens lærere efter inspiration fra de københavnske 

lærere, da man skønnede, at også en omegnskommune 

som Hvidovre havde behov for, at børnene kunne komme 

væk fra byen om sommeren. 51

Omkring 1947 fik man mulighed for at købe Dragsmur 

Strandhotel på Helgenæs for 30.000 kr. Desuden købte man 

et tilstødende areal på 6.500 m2. Den 22. juni 1948 ankom 

det første hold feriebørn med skib fra Århus til Kongsgård, 

hvorfra turen fortsatte til fods. Det første år blev der udsendt 

fire hold med hver 51 børn i 12 dage. De mange deltagere 

betød, at børnene måtte ligge i treetages køjer. 

I 1952 overtog Hvidovre Kommune desuden Skødshoved 
Fuglsølejren, som oprindelig var en militær øvelseslejr, blev i 1934 
erhvervet af De danske Gymnastikforeninger.
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Strandhotel, som efter udvidelse med to sovesale til hver 40 

børn blev overdraget Hvidovre Skolers Feriekolonier. 

Fra 1974 overgik kolonivirksomheden fra lærerne til Hvid-

ovre Kommune. Samtidig var man nødsaget til at opgive ko-

lonierne ved Dragsmur og Skødshoved, da de ikke længere 

levede op til brandmyndighedernes krav.

I kolonibygningen ved Dragsmur åbnede i 1977 restau-

ranten Galejen, og Skødshoved Badehotel blev nedrevet. I 

stedet blev en helt ny, velindrettet kolonibygning opført på 

grunden. Kolonien har plads til 68 personer fordelt på 20 

værelser med eget bad og toilet. Kolonien, som beløb sig til 

en samlet pris på 4.5 mio. kr., kunne indvies den 16. marts 

1977 og er stadig i brug.52 

SVAMPEDAM

I Århus gik Ny Munkegades Skole i spidsen for lejrskolear-

bejdet, idet skolen allerede i 1935 gennemførte en lejrskole 

på Bogensholmlejren. Og de følgende år var der lejrskoler 

forskellige andre steder. I 1947 skænkede skolens forældre-

kreds en 7 tdr. land stor grund i Femmøller til skolen i jubi-

læumsgave, og med støtte fra kommunen blev der erhvervet 

et par tidligere militærbarakker. Det blev til Svampedamlej-

ren, der kunne indvies den 4. maj 1952. Lejren blev fra 1954 

drevet som en selvejende institution og var i de følgende år 

Århus Kommunes faste lejrskolested.53 Men Ahl og Fuglsø 

blev også anvendt som lejrskolesteder.54

Udsendelse af feriebørn blev også en væsentlig opgave 

for den selvejende humanitære organisation, Børnenes Kon-

tor i Århus, som var stiftet den 2. marts 1944, og blandt 

andet blev drevet af midler fra pølsevogne i Århus, tog sig 

også af ubemidlede børns beklædning. Børnenes Kontor 

anvendte i en årrække tillige Svampedamlejren til deres ko-

lonivirksomhed.55 Lejren er nu nedrevet.

De mange feriekolonier i Ebeltoft- og Molsområdet har 

nu i hen ved hundrede år været rammen om storbybørns 

ferieophold og er det stadig. Her kunne børnene i et ene-

stående, reaktivt miljø ved kysten komme til hægterne og 

genvinde sundhed samt høste mange gode barndomsmin-

der. Koloniernes historie giver tillige et godt indblik i børns 

sociale vilkår og trivsel i løbet af 1900-tallet, hvor samfundet 

gennemgik en gennemgribende udvikling fra det tidlige in-

dustrisamfund til velfærdssamfundet. Herom kan der læses 

nærmere andet steds i denne årbog. 

Dragsmur Strandhotel som fra omkring 1948 til 1974 dannede ramme om Hvidovre Skolers Feriekolonier. 
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RESUMÉ

I første halvdel af 1900-tallet blev der etableret et stort antal 

feriekolonier på Ahl og Mols. Kolonibørnene kom til at danne 

en slags fortrop i forhold til arbejderbefolkningens ferie- og 

fritidsvaner. Men det sociale liv på kolonierne har gennem de 

sidste hundrede år undergået store ændringer i takt med den 

gennemgribende udvikling, samfundet har gennemløbet fra 

agrarsamfund til industri- og velfærdssamfund. 

Københavnerdrenge foran kolonien på Ahlhage med deres antageligt hjemmelavede trommer. 
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Af Jakob Vedsted

Allerede tidligt kom turismen til Ebeltoft og Mols. Området 

fik i første halvdel af 1900-tallet tillige en særlig gruppe af 

feriegæster – nemlig kolonibørn – idet der blev etableret en 

række feriekolonier på især Ahl og Mols, hvilket er beskrevet 

nærmere andet steds i årbogen.

Kolonierne, som blev oprettet for at afhjælpe den betyde-

lige sociale nød, der opstod i kølvandet på industrialiseringen 

i storbyerne – især København, har nu i henved hundrede år 

været rammen om storbybørns ferieophold. 

I det følgende skal der berettes mere generelt om det so-

ciale liv i tilknytning til kolonierne, og hvorledes det har under-

gået ændringer i takt med den gennemgribende udvikling, 

samfundet har gennemgået fra agrarsamfund til industri- og 

velfærdssamfund i løbet af 1900-tallet. Kolonibørnene kom 

i den forbindelse til at danne en slags fortrop med hensyn til 

arbejderbefolkningens ferie- og fritidsvaner, idet arbejdernes 

lovpligtige ret til ferie først blev opnået så sent som i 1938.

Beskrivelserne af koloniforholdene i det følgende er først 

og fremmest hentet fra de lokale kolonier, men er tillige sup-

pleret med oplysninger fra landets øvrige kolonier, da forhol-

dene gennemgående har været meget ens.

FERIEKOLONIER, SVAGBØRNSKOLONIER OG 

LEJRSKOLER

Da de københavnske feriekolonier opstod i 1899, var det 

som traditionelle feriekolonier for børn, der ellers ikke havde 

mulighed for ferieophold. Men fra 1918 og indtil 1988 drev 

de københavnske lærerforeninger desuden såkaldte svag-

børnskolonier sideløbende med feriekolonierne for særligt 

udsatte grupper af børn.1 Faktisk var det Københavns Læ-

rerforenings køb af herregården Søholt ved Ebeltoft, der gav 

idéen hertil, da man syntes, at den store bygning kunne gøre 

gavn en større del af året.2

Svagbørnskolonierne foregik i selve skoletiden i forsom-

meren i seks uger fra begyndelsen af maj og i seks uger i 

sensommeren fra midten af august. Og for at komme med 

på svagbørnskoloni skulle der anbefaling til fra såvel lærer 

som skolelæge.3 Opholdet blev kombineret med nogle få ti-

mers undervisning i især dansk og regning, så børnene ikke 

mistede for megen skolegang. 

Ofte kom børnene fra så ringe forhold, at de ikke engang 

havde tøj m.m. at få med på svagbørnskolonien. Deltagelse 

i svagbørnskolonien krævede nemlig to stykker af hver be-

klædningsgenstand. Børnene måtte derfor først ekviperes af 

Børnenes Kontor med tøj og andet, der lyste langt væk af 

institution, men ”det var vi jo så mange, der fik dengang, så 

det tænkte man ikke så meget over,” som en af drengene si-

den har fortalt.4 Med til udstyret hørte der en overgang også 

et par turistsko.5

Med skoleloven fra 1937 opstod der desuden mulighed for 

afholdelse af lejrskoler, hvor skolearbejdet kombineres med 

opgaver og rapportskrivning med relation til områdets natur 

og kultur. En opgave, som kolonierne glimrende kunne kom-

bineres med. Mols med sin megen natur og mange sevær-

digheder var et yderst populært lejrskolested, hvortil der blev 

udarbejdet såvel trykt som utrykt undervisningsmateriale.6 

 I det følgende vil der kun undtagelsesvis blive skelnet 

På feriekoloni 
– generobringen af det tabte barndomsland

Københavnerdrenge på kolonien på Ahlhage ved skolearbejdet, som var 
obligatorisk på svagbørnskolonierne. Foto 1962. 
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mellem feriekolonierne og svagbørnskolonierne. Den væ-

sentligste forskel bestod i det noget længere ophold og den 

begrænsede skolepligt på svagbørnskolonierne. Stedet, læ-

rerne, maden og det sociale liv var ellers stort set det sam-

me. Den anvendte litteratur og kilderne bruger ligeledes i vid 

udstrækning disse begreber i flæng.

DRENGE- OG PIGEKOLONIER

Kolonierne var i begyndelsen kønsopdelte, ligesom tilfældet 

også var det med lærerforeningerne. Det fortælles i øvrigt, at 

der var forskel på pigerne og drengene på kolonien. Pigerne 

var ofte langt vanskeligere at beskæftige end drengene, da 

de mere var vant til stille sysler, som håndarbejde.7 En teks-

tilfabrikant i Århus stillede således store poser med tøjrester 

til rådighed for pigerne på Århuskolonien.8 

I 1960’erne fusionerede de forskellige lærerforeninger, 

og kolonierne blev efterhånden blandede med både piger 

og drenge. Silkeborgkolonien på Ahl fik fra 1968 blandede 

hold.9 I 1967 blev også de to københavnske lærerforeninger 

fusioneret.10 Tilsammen rådede de to københavnske forenin-

ger ved fusionen over 59 kolonibygninger, som siden blev 

reduceret til 30 efter en betydelig omorganisering og mo-

dernisering fra omkring 1970 og de følgende 30 år.11 Tiden 

var løbet fra mange af kolonierne, især de sanitære forhold 

med lokum og koldt vand i blikvaskefade gik ikke længere. 

Ligeledes blev de fælles sovesale, som egnede sig dårligt til 

de blandede kolonier, afløst af som regel firemandsværelser. 

Også køkkenfacilliterne kneb det meget med. Mange steder 

er kolonivirksomheden desuden i en årrække blevet kombi-

neret med en betydelig udlejningsvirksomhed.

LIVET I KOLONIERNE 

– KONTINUITET OG TRADITIONER

Kolonierne var som hovedregel opbygget omkring en fast 

personkreds i form af lærere og økonomaer, der nærmest 

havde kolonilivet i blodet, og havde tilknytning til den samme 

koloni i en ofte meget lang årrække.12 Der er således adskil-

lige eksempler på lærere, der var aktive i kolonisagen i både 

20 og 30 – ja sågar 40 år. Der er også eksempler på koloni-

lærere, som selv havde været kolonibørn.13 

For lærerne kunne arbejdet i kolonierne, som var ulønnet, 

tidligere også være en kærkommen lejlighed til at supplere 

deres sparsomme løn med kost og logi for hele familien i 

sommerperioden.14 Men der var naturligvis også mange læ-

rere, der ikke orkede skolebørn i ferien.15

En af de meget fremtrædende koloniledere var lærer ved 

Haderslevgades Skole på Vesterbro i København, V. Bendix 

Hansen (1885-1954), som var med på Søholt fra begyndel-

sen i 1917 og siden leder af Københavnerkolonien på Ahl, 

godt hjulpet af sin hustru.16 Og kolonien var dengang noget 

enestående, har en gammel Ahldreng fortalt.17 Bendix Han-

sen havde selv en drengs fantasi og virketrang og var dren-

genes anfører i lejrlivet.18 Han blev betegnet som en ener 

med en fin pædagogik. ”Han var desuden et kreativt talent, 

der kunne synge og male og komponere, og disse aktiviteter 

forenede han på fin måde med det daglige arbejde, hvor det 

gav drengene gode oplevelser.”19 

V. Bendix Hansen (1885-1954), som var leder af Københavnerkolonien 
på Ahl, og hans hustru var pionerer inden for kolonisagen.
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Bendix Hansens mange Ahlsange, som ”Nu står solen 

over bjergene i Molboland”, udgav han i håndskrevne sang-

hæfter. Desuden skrev han en række dramatiske skuespil 

med historiske og nationale emner – gerne fra egnen – og 

med fantasifulde titler som ”Vagn Ingmarssøns Hævn” og 

”Gæsterne paa Djursholm”, der blev opført som friluftsspil 

for lokalbefolkningen.20 

Ved deres 50-års jubilæum i 1945 skrev Københavns 

Kommunelærerforening:

”Men hvad var Kolonierne uden gode Ledere paa de en-

kelte Bosteder. I Hundredtal af Lærere har gennem Aarene 

øvet en god Indsats paa Kolonierne. Hvad hjalp det med nok 

saa ypperlig Administration, om ikke Manden paa Stedet var 

den rette? Derfor falder ikke den ringeste Fortjeneste paa de 

mange, der tog det daglige Slid rundt om, hvor københavn-

ske Drenge hentede Helse for Sind og Legeme. De mange 

Navne kan ikke nævnes her.” 

”Én føler man dog trang til at fremdrage: Kommunelærer 

V. Bendix Hansen, der Aar efter Aar rejser ud, naar Træerne 

løves, for at muntre et Hold Københavnerdrenge paa Alhage. 

Hvem der glæder sig mest, Børnene eller Læreren, er vis 

vanskeligt at sige. Derimod er det ikke vanskeligt at fastslaa, 

at Bendix Hansen med sit Drengesind og sin danske Tone 

er Typen paa den ideelle Kolonileder. I 1943 var det 25 Aar 

siden, Bendix Hansen var paa Koloni for første Gang. Men 

lige frisk og oplagt drager baade han og hans Hustru ud til 

Svagbørnskolonien, naar Foraaret melder sig.” 21 

Men også rigtig mange af børnene kom igen år efter år. I 

1998 var mellem en tredjedel og halvdelen af de århusianske 

børn, der søgte ophold på Ahl således gengangere.22 Der 

er tilmed eksempler på, at de samme familier er kommet på 

samme koloni i flere generationer.23

Kolonierne kom med de mange lærere og elever, som var 

gengangere, til at bygge på en høj grad af kontinuitet, tradi-

tioner og fælles minder.24 Om Århuskolonien på Ahl hed det 

således i 2000: ”selv om meget naturligvis er forandret de 

seneste 65 somre, er der endnu mere, der stadig er, som det 

var, da stedet blev startet som svagbørnskoloni.”25

AKTIVITETER

Der blev gjort rigtig meget for at gøre opholdet i kolonien til 

en oplevelse for børnene. Der var masser af lege med hytter 

og huler i træerne, lejrbål og historiske spil med indianere el-

ler riddere. Historier og et godt sovesalsgys hørte også med 

til kolonien. Der var friluftsliv med vandreture, badning, fiskeri 

Flaghejsningen er en fast tradition på kolonierne. Hér på Silkeborglej-
ren på Ahl omkring 1950. 
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og ekskursioner til seværdigheder. Der blev arrangeret tur-

neringer og konkurrencer i spil og idræt med blandt andet 

boldspil, natløb, terrænløb og olympiader mellem en række 

kolonier.26 På Ahl var der således tradition for at afholde fod-

boldturneringer mellem de fire kolonier fra København, År-

hus, Silkeborg og Lyngby-Taarbæk.27 Der blev også spillet 

foldboldkamp mod Ebeltoft Idrætsforening.28 Underholdning 

med sange og musik, teater og film fra Statens Filmcentral 

og siden fjernsyn var også en del af kolonien, ligesom der var 

diskotek på blandt andet Københavnerkolonien og Århusko-

lonien. Flaghejsning var ligeledes en fast tradition.

På kolonierne havde man naturligvis også en bank med 

daglige åbningstider, hvor børnene kunne få deres lomme-

penge udbetalt i småportioner. På Ahl gik turen så før i tiden 

til områdets kiosk – Magdas Minimarked.29

Tidsånden er i dag præget af en større individualisering 

med oplevelser og selviscenesættelse, zapperkultur og 

sociale medier i fokus. Nyeste skud på stammen er derfor 

temakolonier, som kom til omkring 1990. Her kan børnene 

målrette kolonien efter deres interesser, f.eks. afmagring, 

teater, dyr, billedkunst, musik, idræt, sejlerkoloni og natur, 

som det også kendes fra efterskoleområdet.30 Kolonierne 

har således bevæget sig fra fokus på social omsorg til de 

gode oplevelser. 

 Men alle de mange aktiviteter kan også blive for meget 

af det gode. Børnene har også behov ”for at få lov til stille 

og roligt at beskæftige sig selv uden stress, pres og jag.”31 

Eller som en lille kolonidreng udtalte: ”Hvornår har vi egentlig 

fri?”32 

PÆDAGOGIKKEN

Kolonierne blev tidligere i vid udstrækning drevet med orden, 

disciplin, pligter og læring i højsædet. Skolens opgave var 

først og fremmest at uddanne kvalificeret arbejdskraft. Men 

også med stor frihed til leg, ligesom kolonierne meget tidligt 

fik en betydelig vægtning af det rekreative og en sund livstil 

i form af badning, friluftsliv og sund ernæring. Kolonierne 

– ikke mindst svagbørnkolonierne – kunne i første halvdel 

af 1900-tallet godt have et noget militant kassernepræg, li-

gesom friluftslivet i øvrigt, under påvirkning af blandt andet 

gymnastikpædagogen Niels Bukh fra Ollerup.33 Ligeledes 

var der på kolonierne ofte ”en meget stærk drengekultur,” 

hvor ”de stærke trynede de små.”34 ”Men det var også en 

god tid, og vi har det med hinanden i dag akkurat som gamle 

soldaterkammerater.”35 

Pædagogikken blev med skoleloven i 1938 mere præget 

af psykologi og hensyn til børnenes personlige udvikling, li-

gesom der blev indført skolepsykologiske tiltag med obser-

servationskolonier.36 Skolens formål blev nu udover at give 

nyttige kundskaber ”at fremme og udvikle Børnenes Anlæg 

og Evner, at styrke deres Karakter og give dem nyttige Kund-

skaber.”37 

Med ungdomsoprøret og 68-generationen, som betød et 

opgør med traditioner og autoriteter, ændrede pædagogik-

ken sig væsentligt. Herefter spillede frihed, kreativitet, so-

cialisering gennem fælleskabet, solidaritet og det kollektive i 

form af gruppearbejde en afgørende rolle i forbindelse med 

kolonierne, der nu betegnes som ”et vigtigt og værdifuldt 

pædagogisk redskab.”38 Kolonien blev en slags udvidet stor-

Kolonidrenge på Københavnerkolonien på Ahl opstillet til parade 
under V. Bendix Hansens ledelse. Foto omkring 1950.

Københavnerdrenge på Ahl fordriver tiden med kortspil. Foto 1962.
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familie.39 I dag er ”fortidens disciplinerede og sundhedsfikse-

rede lejre forvandlet til børnetempler”40 

DISCIPLIN OG PLIGTER

Pligter, disciplin, orden og faste reglementer hørte tidligere 

til hverdagen på kolonierne. Det var pligter som opvask og 

kartoffelskrælning samt klare ordensregler om oprydning, 

sengeredning, fejning, sengetider og bordskik. Brevskrivning 

var også obligatorisk. Holdet af ”guldgravere” – tømning af 

lokummet – var før i tiden også en fast bestanddel af kolo-

nilivet, og tømningen skulle ske hver aften.41 Der var faste 

dagsplaner, og der blev fra koloniledelsen udarbejdet hånd-

bøger over koloniarbejdet, som nøje beskrev rammerne.42

På vore dages kolonier er det stadig vigtigt med pligter 

som oprydning, fejning og inddeling i bordhold med bord-

vagter, og det at lære at blive ansvarlige og bidrage til fælles-

skabet.43 Derimod er madlavningen og køkkenarbejdet i dag 

overtaget af køkkenpersonale. 

Man får det klare indtryk, at kolonilivet tidligere som ho-

vedregel foregik i stor fred og fordragelighed. Læreren skulle 

jo også have ferie.44 Men selvfølgelig kunne der også fore-

komme disciplinære sager med overtrædelser af reglemen-

tet med druk og tyverier for eksempel.45 ”Det var ikke Vorher-

res bedste børn – vi tog alle rødderne med”, som en lærer 

udtalte.46 Men mange af disse udviste i øvrigt andre sider og 

kvaliteter, når de slap bort fra skolearbejdet og alt det, de 

ikke kunne klare. 

I 1968 knuste en halv snes drenge fra Århuskolonien, som 

blev betegnet som adfærdsvanskelige, hundrede ruder og 

øvede hærværk i den nært ved liggende Københavnerko-

loni.47 Og i 1982 satte en lille dreng i vrede ild til svagbørns-

kolonigården på Thorø, som brændte ned til grunden.48

Hjemvé forekom også, og børn måtte sendes hjem. Det 

skete også, at enkelte stak af fra Århuskolonien og forsøgte 

at tage tilbage til Århus.49 Andre græd derimod ligefrem, når 

de skulle hjem.50

”BØRN AF SOL OG SOMMER”

Bag hele kolonisagen lå der lige fra begyndelsen en grund-

læggende idé om, at sol, strand og natur var godt for stor-

bybørnene under parolen: ”En sund krop i et sundt legeme.” 

Naturen selv var den store læge.51 Det var derfor vigtigt, at 

børnene kom væk fra baggårdene og ud i den friske sunde 

natur – ukendte begreber for mange storbybørn. Kolonierne 

Silkeborgpiger på Ahl optræder med udklædningsleg 
omkring 1950. 

Drenge fra Århuskolonien med dyr. Foto 1970.
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var ofte børnenes første møde med landet og naturen. Må-

ske var det første gang, de overhovedet var uden for stor-

byen. Det var nogle af de samme grønne holdninger om fri-

luftsliv, sund livsstil, det enkle liv og det at åbne sanserne 

for den storeslåede natur, som også prægede blandt andet 

folkehøjskolerne, spejderbevægelsen og vandrelauget. Det 

er således ingen tilfældighed, at kolonierne altid har ligget i 

landets skønneste egne tæt ved kysten.

Noget af det, der i særlig grad blev lagt vægt på, var, at 

børnene fik sund og ernæringsmæssig rigtig kost. For langt 

de fleste forarmede storbybørn var maden på kolonierne, 

som var god dansk mad, der som regel blevet lavet af en 

økonoma, ofte langt bedre, end hvad de var vant til.52 Det 

var ”godt at være ude i frisk luft, og maden var super. Men 

”vi skulle dog også drikke komælk, vi skulle jo tage på, det 

var en knap så god oplevelse.”53 Svagbørnskoloniernes idé 

var jo netop at få de underernærede børn fedet op. Statens 

Husholdningsråd udgav endda pjecer med madplaner spe-

cielt for kolonierne.54 

Vægten var da også fast inventar på svagbørnskolonien, 

så man kunne følge børnenes udvikling fra start til slut.55 Der 

blev ligefrem ført protokol over de enkelte børn vækst. I 1935 

tog de første 56 drenge på Århuskolonien på Ahl sammen-

lagt 95,6 kg på eller 1,7 kg i gennemsnit. Største vægtfor-

øgelse var på fire kg.56

GENEROBRINGEN AF DET TABTE 

BARNDOMSLAND

Koloniopholdet betød for drengen, at han ikke blot ”er le-

gemlig og aandelig kommet i den ligevægt, som god og re-

gelmæssig Levemaade i Forbindelse med sunde Omgivelser 

skaber hos ethvert Menneske; men han har tillige erobret en 

hel ny Verden.”57 

Af erindringsstoffet fra kolonierne får man det klare ind-

tryk, at opholdene for rigtig mange af børnene var en positiv 

oplevelse, som ofte satte et dybt præg, og opholdene be-

tegnes af flere som nogle af de bedste stunder i deres el-

lers ofte barske barndom.58 Desuden var børnene ”nok mere 

taknemlige i gamle dage, hvor de ikke var så godt vant.”59 

Vibeke Fraenkel har blandt andet berettet om, hvilke vidun-

derlige oplevelser hendes far, som var barn i det københavn-

ske arbejdermiljø i 20’erne, havde på Ahlkolonien. Erindrin-

ger han igen og igen vendte tilbage til. For ”det man oplever 

i barndommen, med alle sanser åbne, er noget, som sætter 

varige og uudslettelige spor.” 60 

”Både lærere og elev elsker deres koloni”, og kolonien 

kom ofte til at betyde lige så meget for læreren som eleven.61 

Gamle københavnerdrenge fra Ahlhage lavede ligefrem en 

forening, hvis medlemmer jævnligt besøgte kolonien.62 Også 

Silkeborgpiger på Ahl ved vandpumpen omkring 1950. Tidligere var de 
sanitære forhold på kolonierne ret primitive. 

Sund ernæring spiller en væsentlig rolle på kolonierne. Hér de dækkede 
spiseborde på Silkeborglejren omkring 1950.
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Århuskolonien gæstes hver sommer af gamle lærere og ele-

ver, ligesom mange borgere i Silkeborg stadig har kontakt til 

Silkeborglejren.63

Man får dog i erindringsstoffet det indtryk, at nogle af 

svagbørnskolonierne ikke havde noget alt for godt ry og 

mere har mindet om opdragelsesanstalter. Blandt andet er 

der skrevet særdeles kritiske ting om Thorø ved Assens. Her 

blev drengene udstyret med ens overalls med et nr. Der fin-

des således en beretning om, hvorledes dårlige oplevelser 

under svagbørnsopholdet på Thorø har forfulgt et barn re-

sten af livet.64

Kolonien var en mulighed for børn for en stund til at få lov 

til at være børn – et frirum, hvor de kunne komme lidt væk fra 

forældrene. Sådan var det, da kolonierne opstod, og sådan 

er det stadig, hvor det siges, at ”en sommerkoloni er en ene-

stående chance for at generobre det tabte barndomsland, 

med den mulighed for selvorganisering, som børns liv er så 

fattigt på i dag, hvor tilværelsen for mange allerede er ske-

malagt fra vuggestuealderen.”65

Venskabet og fællesskabet er vigtigt på kolonien. ”Vi får 

mange nye venner, alle er venner med hinanden, men nogen 

har også en bedste ven” og ”selv piger og drenge kan lege 

med hinanden.”66 Med de blandede hold med 10 til 13-årige 

giver det også anledning til flirt og kæresteri mellem pigerne 

og drengene.67 Indvandrerbørnene er ligeledes glade for ko-

loniopholdet, da de ofte bor i boligkvarterer, hvor de ikke 

leger med danske børn til daglig.68 

STEDET OG DETS BETYDNING

Stedet i sig selv kom også til at spille en stor rolle for de man-

ge børn, der kom igen år efter år. De fik en stedbundethed 

og en slags ejerskab og glæde ved et kendt og trygt miljø. 

Forfatteren Palle Lauring, der om nogen havde kolonierne 

tæt inde på livet, da faderen var leder af den københavn-

ske kolonivirksomhed, har rammende udtrykt, hvad kolonien 

kom til at betyde for ham: ”Jeg fik ”mit eget land”. Jeg me-

ner stadig, at for børn er det en stor ting at komme på ferie 

samme sted hvert år. Andre kan være uenige med mig, men 

for mig var det en gave, at jeg som dreng hvert år kom til det 

sommerland, som jeg kendte, og som jeg blev stadig mere 

fortrolig med. Voksne kan ture rundt og opleve mangfoldige 

steder og lande. Børn skal lige, nogenlunde grundigt, op-

dage denne verden.”69

Silkeborglejren er i øvrigt speciel derved, at lige siden op-

rettelsen i 1948 ”har stort set alle, der har haft deres barn-

dom i Silkeborg, oplevet at være på Ahl Hage, enten på fe-

riekoloni eller lejrskole.” Og med gode minder.70

Ikke blot miljøernes særpræg, men også de mange ofte 

spændende kolonibygninger, som udgør en kulturarv, rum-

mede et pædagogisk incitament.71 Kolonibygningerne kan 

således tolkes ud fra et arkitektursociologisk synspunkt med 

hensyn til, ”hvordan skiftende tiders syn på den gode barn-

dom er blevet formidlet og forhandlet i arkitekturen”72

Der er således ”noget militærforlægning over lejrskoler og 

koloniers indretning, selv den dag i dag. Og det er på sin vis 

Sol og strand var væsentligt i forhold til 
kolonierne. Hér er det Silkeborgpiger, der 
bader ved Ahl omkring 1950. 
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også en del af charmen ved stederne, fordi det er udtryk for, 

at dagligdagens funktioner og bylivets kompleksitet er skruet 

ned til det nødvendigste.”73

KOLONIERNE OG LOKALSAMFUNDET

Der er ingen tvivl om, at der gennem tiderne har eksisteret en 

god symbiose mellem kolonierne og lokalsamfundet rundt 

om i landet. Flere steder var lokalbefolkningen i koloniernes 

barndom desuden særdeles aktive med at yde støtte til drif-

ten for eksempel med naturalier eller ved at stille lokaler eller 

andet til rådighed.74 

I Ebeltoft- og Molsområdet er det ligeledes indtrykket, at 

forholdet til kolonierne altid har været særdeles godt. Det 

er således ingen tilfældighed, at kommunen stillede gratis 

grunde til rådighed for kolonierne på Ahl. Men udsigten til en 

vis omsætning og beskæftigelse for de erhvervsdrivende har 

naturligvis tillige spillet en vis rolle. 

Kolonierne forsøgte lige fra starten også at inddrage lo-

kalbefolkningen i livet på kolonien ved at invitere dem som 

gæster til teaterforestillinger, underholdning, idrætsturnerin-

ger og lignende.75 Den mangeårige, legendariske leder af 

københavnerkolonien, V. Bendix Hansen, var således højt 

respekteret i byen og tænkte og følte sig som ebeltofter.76 

Flere af kolonidrengene holdt desuden meget af at kom-

me dagligt på de nærliggende gårde, hvor de også tog del 

i arbejdet.

Men der er da også eksempler på, at der har været bal-

lade med den lokale ungdom, som i 1977 terroriserede ko-

lonierne på Ahl.77 

KOLONIERNES VÆRDIGRUNDLAG OG 

SAMFUNDSUDVIKLINGEN

Koloniernes historie er en interessant tidsrejse, som på bed-

ste vis illustrerer de sidste mere end hundrede års generelle 

samfundsudvikling, fra det begyndende industrisamfund til 

velfærdssamfundet, og viser hvordan de har tilpassset sig 

Silkeborgpiger hygger sig i klitterne ved Ahl omkring 1950. 
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udviklingen, i et tydeligt parallelforløb med voksenverdenen. 

Kolonierne giver ikke mindst et dybtgående indblik i ændrin-

gerne i børns sociale vilkår og trivsel, skiftende tiders syn 

på pædagogik, psykologi og socialisering samt udviklingen i 

arbejdernes og lønmodtagernes fritids- og ferievaner. 

Ferie var i koloniernes barndom et næsten ukendt be-

greb for den brede befolkning, og mest forbeholdt borger-

skabet, kunstnere og folk fra liberale erhverv. I 1891 havde 

arbejderne dog opnået søndagsfri, hvilket betød en vækst i 

kolonihaver, og i 1919 blev otte timers arbejdsdagen indført. 

Med tiden begyndte man også at overnatte i kolonihaven om 

sommeren.78 Rigtig mange arbejdere havde en agrar bag-

grund, og kolonihaven blev en slags tilbage til naturen – ”en 

sammenknytning af by og land” – som en slags modreaktion 

mod maskinerne og tidens teknologi.79

Idealerne for feriekolonierne var hentet fra det bedre bor-

gerskabs landliggerkultur. Lærerne og koloniforeningerne så 

at sige ”italesatte og iscenesatte opholdene i beretninger, 

fotografier, digte og andet.” Og deres ”fremstillinger af byen 

rummede tillige en form for civilisationskritik”. Landet og na-

turen var derimod et sted, ”hvor børnene kunne genfinde de 

værdier, der var tabt i takt med urbanisering og industriel 

udvikling.”80 Der er ingen tvivl om, at værdigrundlaget og 

dannelsesidealerne for kolonierne i sit udgangspunkt havde 

dybe rødder i grundtvigianismen, seminarierne og højskole-

bevægelsen og med stærke bindinger til det agrare samfund 

samt stærke undertoner af fædrelandskærlighed.81 Kolonier-

ne udsprang således ikke af arbejderklassen selv, men var 

iscenesat af lærerne og det filantropiske borgerskab. Kolo-

nibørnene blev så at sige en fortrop i forhold til arbejderklas-

sens kommende ferie- og fritidskultur. 

1930’erne var en udpræget reformperiode, hvor det gen-

nem lovgivningen blev forsøgt at afhjælpe nogle af indu-

strisamfundets værste sociale skadevirkninger med blandt 

andet sociallovgivningen i 1933, skolereformen i 1937 og 

Ferieloven i 1938. 

Industrialiseringens tiltagende rationaliseringer og forøge-

de arbejdstempo gjorde ferie ønskeligt og rimeligt for arbej-

derne ”som et Middel til at opfriske og styrke Arbejdskraften 

hos den enkelte, bevare og forøge den almene Sundhed, 

sikre Arbejdsglæde og øge saavel den enkelte Arbejders 

som hele Samfundets Produktionsevne.”82 Først med Ferie-

loven i 1938 fik alle arbejdere ret til to ugers ferie med løn. 

På en gang fik omkring en halv mio. arbejdere nu ferie for 

første gang.83 Da arbejderne fik ferie, overtog de i meget høj 

grad borgerskabets ferie- og fritidsidealer. Man ville væk fra 

maskinerne og ud i den fri natur, hvorfor cykel- og teltferie og 

vandreture kom på mode. Ligeledes blev friluftsaktiviter som 

idræt og badeliv med kropskultur og solbadning særdeles 

populært i 30’ernes fritidskultur. Her var det tempo og kon-

kurrence, der var i foksus. Også seksualiteten blev friere.84 

Men fritidslivet var også en stedbunden aktivitet.85

Efter besættelsestiden, hvor kolonierne stod noget i dva-

le, begyndte velfærdssamfundet i 50’erne så småt at tage 

form.86 Antallet af københavnske skolebørn, som årligt kom 

på koloni, toppede i midten af 50´erne med de store årgan-

ge, hvor mere end 10.000, hvilket svarede til ca. 10 % af det 

samlede antal skolebørn, kom på koloni.87

Samfundsudviklingen tog især fart fra ”de glade 60’ere” 

med høj vækst og noget nær fuld beskæftigelse. I samme 

periode var børnene på vej til at udvikle sig til institutionsbørn 

med børnehaver og fritidsordninger, da begge forældre i vid 

udstrækning nu blev udearbejdende. Velfærdssamfundet be-

tød øget ferie- og fritid, ligesom lønmodtagerne i stigende 

grad fik råd til en lang række velfærdsgoder, så som cam-

pingvogn, sommerhus og charterferie.

I samme periode skete der en tilbagegang for kolonierne. 

Årsagerne hertil var flere. Dels den voksende sociale velfærd. 

Dels et kraftigt fald i børnetallet i København, da folk i sti-

gende grad flyttede til omegnskommunerne.88 Flere forældre 

fik ligeledes råd til selv at tage børnene med på ferie, hvis 

de da ikke ligefrem anbragte dem på koloni, mens de selv 
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rejste. Desuden blev koloniopholdet nu ikke kun for de mest 

udsatte, men ”et aktivitetstilbud man kunne tage imod eller 

lade være.”89

I de seneste årtier har vi fået et langt mere komplekst sam-

fund med blandt andet globalisering og informationsteknologi. 

Velværdsamfundet har desuden været præget af forskellige 

økonomiske kriser med justeringer og opbremsning, ofte med 

væsentlige nedskæringer til følge. Ligeledes er de traditionelle 

familiemønstre i opbrud med faldende fødselstal til følge. 

Men velfærdssamfundet har på ingen måde afskaffet hel-

bredsmæssige og sociale problemer, som stadig er aktuelle 

med mange allergiske, overvægtige og mobbede børn samt 

børn fra splittede og kriseramte familier, der som følge af 

bl.a. misbrug, skilsmisser og dårlig økonomi ikke har over-

skud eller råd til ferie. Integration er et andet betydeligt, nytil-

kommet samfundsproblem. 

Kolonierne lever fortsat, og behovet er i høj grad stadig til 

stede, omend måske i nye former. Børnene har stadig brug 

for et fristed med nære ting som socialt samvær, rekreation, 

fred og ro, i en tid hvor mange er stressede og overmættede 

med alt for mange indtryk i en verden, der til stadighed æn-

drer sig i hastigt tempo. 

Fra 1990’erne har interessen for kolonierne således igen 

oplevet en vis opblomstring efter nogle sløje år. Men i sam-

me periode har Københavns Kommune beskåret tilskuddet 

til kolonierne, som fortsat drives af lærerforeningen, fra 24 

til 8 mio.90 Endvidere nedlagde halvdelen af de københavn-

ske omegnskommuner deres kolonier.91 Fra 1992 indførte 

Københavns Kommune tilmed brugerbetaling for koloniop-

hold.92 I 1998 kom ca. 3.000 københavnske skolebørn på 

koloni, hvilket var ca. 13 % af det samlede antal skolebørn. 

Det var rekord, men samtidig fik hver fjerde ansøger til kolo-

nierne afslag.93

Den århusianske Ahl Fonds overordnende mål for koloni-

virksomheden må generelt siges at være godt dækkende for 

kolonierne i dag:

Socialt samvær som bygger på fællesskab, oplevelser og 

nye venskaber.

Et kulturelt møde på tværs af nationaliteter.

Sund kost: friske råvarer, frugt og grønt.

Friluftsaktiviteter, ekskursioner og sport.

Et kreativt samvær hvor børnenes ideer er i centrum.

Et samvær hvor de voksne er synlige, aktive og nærvæ-

rende.94
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RESUMÉ

I 1800-tallet begyndte samfundet at rette øjnene mod de fat-

tige børn og deres ofte hårrejsende livsbetingelser. Blandt de 

mest udsatte var plejebørnene. Mange var børn af fattige, 

ugifte mødre og kom i pleje hos familier, der betragtede dem 

som en ekstra indtægtskilde. I 1888 førte kommunen for før-

ste gang tilsyn med familierne, og i tilsynsprotokollerne møder 

man både børnene, deres forældre og plejefamilierne. 

Der findes så vidt vides ingen billeder af de randrusianske plejebørn fra 
1888. De fleste kom fra sociale kår, hvor det var utænkeligt at bruge 
penge på at gå til fotografen. Det tidligste kendte billede af et plejebarn 
fra Randers er fra omkring år 1900. Om den anonyme dreng står der 
bag på billedet: ”plejebarn til soldaten Peder Pedersen”.
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Af Lene Sørensen

Hvis børn udsættes for svigt eller mishandles, diskuteres det 

ofte i dag, om det offentlige har svigtet? Indtil begyndelsen 

af 1700-tallet var det spørgsmål simpelt at besvare, for da 

var det udelukkende forældrene og deres slægt, der havde 

ansvaret for børnene. Tog familien sig ikke af barnet, var det 

overladt til sig selv eller til eventuel godgørenhed fra kirken 

og privatpersoner. Der var ingen lovgivning, der beskæfti-

gede sig med børn, der stod uden familiens beskyttelse.

 I fattigloven fra 1708 møder man i lovgivningen for første 

gang, hvad man i dag ville kalde udsatte børn. Med loven 

blev det en pligt for fattigvæsenet at tage sig af forældreløse 

og af børn, hvis forældre fik fattighjælp. Det er begrænset 

i hvor høj grad, lovens bogstav blev ført ud i livet i løbet af 

1700-tallet. Hensigten med loven var klar, men i lokalsam-

fundene var interessen i at bruge penge på børnene mindre. 

Det var først i løbet af 1800-tallet, at myndighederne i højere 

grad tog opgaven på sig. Men hvad skulle fattigvæsenet stil-

le op med børnene? En del børn fandt husly på fattiggårde 

og arbejdsanstalter, selvom der var en udbredt modstand 

mod, at børnene skulle leve under samme tag som for ek-

sempel alkoholikere, tidligere straffede eller sindslidende. I 

første halvdel af 1800-tallet begyndte idéer om opdragel-

sesanstalter og børnehjem at vinde frem, men gennem hele 

1800-tallet blev langt størstedelen af børnene anbragt i pri-

vate plejefamilier – eller i plejehjem, som man kaldte det i 

samtiden.

Det var ikke kun fattigvæsenet, der anbragte børn i pleje. 

Størstedelen af plejebørnene var anbragt i pleje af deres 

egen familie, i tilfælde hvor familien ikke kunne eller ønskede 

at have barnet hos sig. Der var meget ofte tale om børn af 

ugifte mødre. Forholdene i plejefamilierne var ofte dårlige, for 

ikke at sige kummerlige. Langt størstedelen af plejefamilierne 

kæmpede selv for at opretholde tilværelsen, og plejebørnene 

var en mulighed for at tjene lidt ekstra. Ikke at plejelønnen 

på nogen måde var fyrstelig, tvært imod. På landet sendte 

fattigvæsenet for eksempel ofte børnene i offentlig licitation: 

Den familie, der var villig til at acceptere den mindste pleje-

løn, blev plejefamilie. Heller ikke hvis barnet blev sat i privat 

pleje, var plejelønnen stor. Det siger sig selv, at en ugift tjene-

stepige ikke kunne betale meget for plejen af sit barn. Fordi 

plejefamilierne så børnene som en ekstra indtægt, gjaldt det 

selvfølgelig om at holde udgifterne til børnene nede og sørge 

for at få noget arbejdskraft ud af dem. Generelt var forhol-

dene i plejefamilierne som nævnt dårlige, men der har været 

stor forskel fra familie til familie. Nogle familier har behandlet 

børnene så godt som muligt, men i andre familier er børnene 

givetvis blevet betragtet som tyende, og der er blevet sparet 

på alt fra mad og tøj til lægebesøg.1

BØRNESAGEN

I løbet af 1800-tallet voksede en form for folkebevægelse 

frem, som man i samtiden kaldte ”børnesagen”. Børnesagen 

dækkede alle bestræbelser, såvel private som offentlige, på 

at forbedre børns livsbetingelser. Børnesagen bestod især 

af et væld af meget forskellige filantropiske foreninger, der 

arbejdede for at forbedre fattige børns vilkår. Der var for-

eninger, der bespiste mødre og børn, foreninger, der drev 

børnehaver, børnehospitaler, børneasyler, vuggestuer og 

opdragelsesanstalter. Foreninger mod børns fængsling og 

foreninger for faldne piger. Desuden var der en stor mængde 

såkaldte plejehjemsforeninger, der organiserede anbringelse 

af børn i private plejefamilier, og som forsøgte at opretholde 

en vis standard blandt familierne.

At der var så stor folkelig opbakning til børnesagen, hang 

sammen med flere forhold. For det første var man begyndt 

at ændre syn på de børn og unge, der hutlede sig igennem 

tilværelsen på samfundets bund. Man begyndte at betragte 

dem som uforskyldte i deres egen ulykke og derfor som 

individer, der kunne hjælpes eller reddes fra et liv i fortsat 

elendighed. Og der var nok at redde børnene fra. Når de 

Da de tilsynsførende 
damer kom på besøg
Om plejebørn og deres vilkår i 1880’ernes Randers
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borgere i byerne, der støttede børnesagen, kikkede ud af 

deres vinduer, så de et samfund i en hastig – og for mange 

skræmmende – forandring. Industrialiseringen og den mas-

sive tilstrømning af arbejdskraft til byerne medførte sociale 

problemer som fattigdom, elendige boliger, alkoholisme, 

prostitution og opløste familier, forhold der alle kunne føre 

børnene ud i lediggang, tiggeri og kriminalitet. Børnehjælps-

folkene ønskede at hjælpe børnene, men også at frelse sam-

fundet fra den kaos og uorden, som de fattige børns dårlige 

livsbetingelser bidrog til.2

Også i Randers vandt børnesagen fodfæste. Blandt andet 

blev Randers Børneasyl på privat initiativ oprettet i 1840. Der 

var tale om en daginstitution for ”Børn, som deres Forældres 

Hverv ikke noksom tillod dem at drage behørig Omsorg for”. 

Bag asylet stod en gruppe af byens borgere. At der var tale 

om et privat initiativ, blev understreget af, at byrådet i første 

omgang afviste at støtte asylet. I stedet bidrog private og 

Sparekassen for Randers By og Omegn, ligesom der blev af-

holdt dilletantforestilling i Klubben Harmonien, som indbragte 

150 rigsdaler. Ved udgangen af 1840 var der 66 børn i asylet, 

hvoraf 12 var børn af daglejere, 10 af skomagere, 9 af enker, 

5 af snedkere og 4 ”af Militære”. Der var tale om familier, hvor 

konen også var nødt til at arbejde uden for hjemmet, for at 

familien kunne overleve økonomisk. Gennem årene var der 

også andre private initiativer i Randers. For eksempel blev 

der i 1888 åbnet en børneklinik for ubemidlede på Hobrovej.3 

DE TILSYNSFØRENDE DAMER

Selvom børnesagen var drevet af privat initiativ, arbejdede 

mange af børnesagens foreninger målrettet på at få det of-

fentlige til at overtage dele af arbejdet. Siden en ny fattiglov i 

1803 havde stadfæstet fattigvæsenets 100 år gamle ansvar 

for de forældreløse og børnene af fattighjælpsmodtagere, 

havde det offentliges forpligtigelser i forhold til børnene ikke 

ændret sig. Men fra 1880’erne blev en række love vedtaget 

i Rigsdagen, som gav de offentlige myndigheder et ansvar 

for børns opvækst. Blandt andet blev der i 1888 vedtaget 

en lov, der pålagde kommunerne at føre tilsyn med alle ple-

jebørn i private hjem – ikke kun med de børn, som fattigvæ-

senet selv havde anbragt i plejefamilier, men også det store 

flertal af børn, der var blevet placeret i en plejefamilie gen-

nem en plejehjemsforening eller privat.4

At loven om tilsyn med plejefamilier blev vedtaget skyld-

tes i høj grad den randrusianske byfoged Emil Jürgensen. 

Plejebørnenes ofte kummerlige vilkår var kun én blandt bør-

nesagens mange sager, og den havde ikke den store bevå-

genhed blandt Rigsdagens politikere. Det skyldtes blandet 

andet, at den gruppe mennesker, der talte plejebørnenes 

sag, manglede en person, der med pondus kunne bringe 

sagen frem i offentligheden. Denne person blev Emil Jürgen-

sen. Som dommer i Randers havde han set en sammen-

hæng mellem kriminalitet og dårlig opvækst og mente, at 

skulle den tiltagende kriminalitet bremses, måtte de fattige 

børns vilkår forbedres. Og gruppen af plejebørn bestod i høj 

grad netop af nogle af de allermest udsatte børn i samfun-

Byfoged i Randers Emil Jürgensen gjorde sig til talsmand for pleje-
børnene og vandt gehør for sine synspunkter i landets toneangivende 
kredse.
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det, nemlig børn født uden for ægteskab. I en række artikler 

i dagblade og på offentlige møder gjorde Emil Jürgensen sig 

til plejebørnenes talsmand. Han havde gennemslagskraft, og 

det lykkedes ham at få en gruppe på omkring 70 prominente 

borgere fra både provinsen og især hovedstaden til at ar-

bejde for sagen. I 1884 udarbejdede denne gruppe af private 

borgere et lovudkast, som de sendte til Justitsministeriet. 

Da der grundlæggende lod til at være stemning for tankerne 

bag lovforslaget i Rigsdagen, blev der arbejdet videre med 

det. Uenigheder med hensyn til den konkrete udformning af 

loven betød dog, at det kom til at tage fire år, inden” Lov om 

tilsyn til plejebørn af 20. april 1888” endelig blev vedtaget. 

Af bemærkningerne til loven fremgår det, at man i Justitsmi-

nisteriet så tilsynet med plejebørnene som den ”vigtigste af 

de Foranstaltninger, som tilsigte at forbedre de uægte Børns 

Stilling i Samfundet.” Det fremgår også af bemærkningerne, 

at man mente, at de ofte kummerlige plejeforhold ”inde-

holder en ikke ringe Fare for Samfundet, ligesom det er en 

Ulykke for de mange Børn, for hvem Plejeforældrene skulle 

træde i Forældrenes Sted”.5

Det var kommunerne, der fik opgaven med at føre tilsyn 

med plejebørnene. I Randers blev der nedsat et udvalg be-

stående af byrådsmedlem købmand Boysen, overretssag-

fører Buhl og læge Neergaard. Deres første opgave blev at 

finde ud af, hvem plejefamilierne og plejebørnene overhove-

det var. Eftersom der aldrig tidligere var blevet ført tilsyn med 

børnene, var der ingen, der anede, hvor mange plejebørn, 

der var i Randers, og hvor de boede. Derfor efterlyste udval-

get plejefamilier i annoncer i byens tre aviser. Det gav hen-

vendelser om 52 børn. Der udover henviste fattigvæsenet til 

yderligere syv børn. Endelig gennemgik udvalget byens fire 

rodebøger6, hvor de fandt frem til yderligere 33 plejebørn, 

hvis plejeforældre ikke selv havde henvendt sig. På den måde 

landede antallet af plejebørn i Randers i 1888 på 92 børn, 

og arbejdet med at opsøge familierne og føre tilsyn kunne 

gå i gang. Udvalget antog 12 damer fra byens borgerskab 

– blandt andet overretssagfører Buhls hustru, Charlotte –  

til at føre tilsynet. Alle de oplysninger, de tilsynsførende da-

mer fik under besøgene hos plejefamilierne, blev ført til pro-

tokols. Protokollen er fascinerende læsning, da man her kan 

møde nogle af de børn og voksne, der ellers var for fattige 

og ubetydelige til at efterlade sig spor af deres tilværelse.7

BØRN AF TJENESTEPIGER OG 

FOLK PÅ FATTIGHJÆLP

Det første barn, man møder i protokollen, er 7-årige Agnes 

Albertine Johanne Petersen. Hun var sat i pleje af Randers 

Fattigvæsen hos skrædder Schulder i Adelgade, der fik 72 

kr. om året for at have pigen boende. Hun var kommet i pleje 

hos skrædderen seks år gammel og boede hos familien i 4 

år, indtil fattigvæsenet satte hende i pleje på landet i stedet 

Onsdag den 18. juli 1888 efterlystes plejebørn og plejefamilier via an-
noncer i byens tre dagblade, her Randers Amtsavis. Fordi der aldrig var 
blevet ført tilsyn med plejefamilierne før, var der ingen der anede, hvor 
mange der var, og hvor de boede.
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for. Hvorfor vides ikke. I 1888 blev der som sagt registreret 

92 plejebørn i Randers. Der var tale om 40 drenge og 52 

piger i alderen 0 til 13. Når børnene fyldte 14 og blev konfir-

meret, skulle kommunen nemlig ikke længere føre tilsyn med 

børnene, selvom de eventuelt blev boende hos plejefamilien. 

Men størstedelen af børnene kom ud at tjene eller i lære efter 

konfirmationen, og flyttede derfor fra plejefamilien.

I protokollen står der, hvem der har sat barnet i pleje. 

Det gør det muligt at finde ud af en smule om børnenes 

baggrund. Målet med ”Lov om tilsyn med plejebørn” havde, 

som nævnt, været at forbedre de uægte børns vilkår, og 36 

af plejebørnene i Randers var da også med sikkerhed født 

uden for ægteskab og sat i pleje af enten deres ugifte mor 

(31 børn), deres ugifte forældre (tre børn) eller Fødselsstiftel-

sen i København (to børn).8 Det er muligt, at flere af børnene 

er født uden for ægteskab, selvom det ikke kan læses ud af 

protokollen. For eksempel kan nogle af de børn, fattigvæse-

net satte i pleje, være børn af ugifte. En af de ugifte mødre, 

der måtte sætte sit barn i pleje, var Nille Marie Andersen fra 

Randers. Hun satte i 1887 sin 1-årige datter Ane i pleje hos 

en arbejdsmand. Hun var blevet gravid ved et uheld. Det 

samme var tilfældet for pigen Elisa Fischer fra Randers. Hun 

havde fået barn med den 26-årige maler Frederik Carl Al-

brecht fra Randers. Frederik Carl Albrecht var ugift og boede 

hos sine forældre. Elise og Carl Frederik blev ikke gift. Men 

han anerkendte faderskabet, og siden han optræder i pro-

tokollen, har han sandsynligvis været med til at betale pleje-

lønnen for sin søn, Frederik, der blev sat i pleje som spæd.9

Fattigvæsenet satte stort set lige så mange børn i pleje, 

som de ugifte forældre. 31 af de 92 plejebørn i 1888 er sat i 

pleje af fattigvæsenet, 26 af Randers Fattigvæsen, 4 af Kri-

strup og et enkelt af Aalborg Fattigvæsen. Nogle af disse 

børn har været forældreløse, andre er børn af forældre, som 

fattigvæsenet må have vurderet ikke kunne tage sig af bør-

nene for eksempel på grund af voldsom alkoholisme eller 

vedvarende ophold på fattiggården.

Der var også syv fædre, der satte deres børn i pleje. 

Årsagen til, at fædrene satte deres børn i pleje, kendes ikke, 

men der kan for eksempel være tale om enkemænd eller 

familier, hvor konen var så syg, at hun ikke kunne tage sig af 

husholdningen og børnene. Enkelte gifte forældrepar satte 

også deres børn i pleje. Et skuespillerpar satte deres søn i 

pleje, måske har de ikke kunnet tage sig af ham på grund 

af deres omrejsende arbejde. Et andet forældrepar har tilsy-

neladende været uhelbredeligt syge og satte deres to børn 

i pleje, inden de døde. Plejelønnen bestod af renterne af en 

mindre arv, børnene havde efter de afdøde forældre. Endelig 

var der et forældrepar, der satte deres datter Karen i pleje 

som 1-årig og emigrerede til Amerika, hvorefter datteren 

voksede op hos plejeforældrene. 

Man kunne forestille sig, at en tjenestepige, der havde 

fået et barn uden for ægteskab, kunne ønske sig at sætte 

barnet i pleje så langt væk, at hendes ulykke ikke var tydelig 

for omverdenen. Men sådan forholdt det sig tilsyneladende 

ikke med plejebørnene i Randers. 62 af de 92 plejebørn var 

født i Randers eller nærmeste opland. Yderligere 20 kom 

fra især Østjylland og det øvrige Jylland. Fire børn var født i 

København og et enkelt i Tyskland, mens der er fem børn i 

protokollerne, hvis fødselssted ikke er noteret. Man ved, at 

mange børn fra de større byer blev sat i pleje på landet, men 

ifølge oplysningerne om de randrusianske plejebørn lader 

det altså til, at hvis barnet ikke blev sendt på landet, så blev 

det oftest sat pleje i det område, hvor det var født.10

HJEM TIL FORÆLDRENE

Det fremgår tydeligt af protokollen, at det alt overvejende var 

helt små børn, der blev sat i pleje. 43 af børnene var enten 

nul eller et år, da de kom i pleje. Det falder godt i tråd med, at 

mange var børn af ugifte mødre, der måtte opgive at tage sig 

af barnet umiddelbart efter fødslen eller efter en relativ kort 

periode. Det havde været tilfældet med de to tidligere nævn-

te kvinder Nille Marie Andersen og Elisa Fischer fra Randers. 
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Men Nille Marie Andersen og Elisa Fischer adskilte sig på 

anden vis fra størstedelen af de forældre, der satte deres 

børn i pleje. De var nemlig i stand til efter henholdsvis 2 og 6 

år at tage deres børn til sig igen. Dette er ikke det generelle 

billede. Var man som barn først kommet i pleje, vendte man 

sandsynligvis ikke tilbage til sine forældre. Dette var tilfældet, 

hvad enten man kom i pleje som spæd eller som 11-årig. Det 

betød også, at mange børn tilbragte hele barndommen hos 

plejefamilien. Det er tilfældet for de 11 af børnene fra proto-

kollen, der var registreret hos deres plejefamilie i 14 år, altså 

fra de var spædbørn til konfirmationsalderen.

Kun 14 børn, opført i den randrusianske protokol, kom 

hjem til forældrene, og af disse måtte tre vende tilbage til 

plejefamilien igen. Halvdelen af børnene kom tilbage til de-

res familie, fordi enten moderen eller forældrene var blevet 

gift. Solstrålehistorien blandt disse er spædbarnet Laurits 

Christensen Johansen, der efter et år i pleje kommer hjem 

til ”Forældrene nu gift her i Byen”. I det mellemliggende år 

havde hans fader ”Smed Johansen fra Scandia” betalt den 

uden sammenligning højeste plejeløn på 208 kr. årligt. Almin-

deligvis blev plejelønnen betalt på årsbasis, men Johansen 

betalte i stedet ugentlige afdrag på 4 kr. i tydelig forhåbning 

om, at plejeforløbet ville blive kortvarigt.

Men ellers var der langt mellem solstrålehistorierne. De 

forældre, der satte deres børn i pleje, var som hovedregel 

udsatte såvel økonomisk som på anden vis. Og den om-

stændighed, at kun 14 forsøgte at få deres børn hjem igen, 

viser, at det tilsyneladende var en tilstand, der varede livet 

igennem. Et eksempel på at enkelte havde overskud til 

at forsøge at ændre deres livsbetingelser, ses dog også i 

protokollen. Efter fem år i pleje rejste de to søskende Olga 

Wilhelmina og Julie Frederikke Ring til Amerika, hvor deres 

ugifte mor havde bosat sig for at skabe sig et nyt liv. Det 

var moderen, der havde sat døtrene i pleje, men de sidste 

år inden pigernes afrejse, var det Randers Fattigvæsen, der 

havde betalt plejelønnen, så noget tyder på, at det også 

kunne være svært at klare dagen og vejen i den nye verden.

Den hyppigste årsag til, at kommunens tilsyn med bør-

nene ophørte, var, at de blev konfirmerede og dermed skulle 

kunne forsørge sig selv. Det var tilfældet for 38 af børnene. 

En anden hyppig årsag til, at børnene forsvinder fra protokol-

lens sider, er, at de er fraflyttet byen – enkelte sammen med 

plejefamilien, men de fleste af ukendt årsag, muligvis fordi 

de skulle til nye plejefamilier i andre byer. Det var tilfældet 

for 25 børn.

Charlotte Buhl var en af de damer, der blev udpeget til at føre tilsyn 
med plejefamilierne. Hun var hustru til overretssagfører Buhl, der sad i 
”Udvalg for Tilsyn med Plejebørn”.  Alle de tilsynsførende damer tilhørte 
byens bedre borgerskab.
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PLEJEFAMILIERNE

Det var børn fra samfundets bund, der kom i pleje, og ifølge 

samtidens bekymring for forholdene i familierne lader det til, 

at de ofte kom til plejefamilier, der var stort set lige så udsatte 

som deres egne familier. Dette bekræftes af plejebørnsproto-

kollen fra Randers, hvor plejeforældrenes stillingsbetegnelse 

og bopæl er noteret. De 92 børn er anbragt hos 74 forskel-

lige plejefamilier, der er fordelt på 25 forskellige stillingsbe-

tegnelser. Der er to grupper, der er markant større end alle 

andre grupper, nemlig arbejdsmændene (19) og enkerne 

(10). Det vil sige, at knap 40 % af alle plejeforældrene tilhørte 

disse to grupper. At arbejdsmænd og enker var blandt dem, 

der havde brug for en ekstra indtægt, ses også af, at da det 

i 1891 for første gang blev muligt at søge om alderdoms-

understøttelse, da var arbejdsmændene og enkerne også 

de to største enkeltgrupper. Desuden var der 22 faglærte 

håndværkere blandt plejefamilierne – deres fag spændte fra 

snedker og skrædder til stolemager og kobbersmed.11

Plejefamilierne boede for størstedelens vedkommende 

spredt over de mere ydmyge adresser i Randers som for 

eksempel Krumstræde (en familie), Nordrestræde (en familie) 

og Lille Voldgade (tre familier). Hovedstrøg som Storegade 

og Middelgade er helt fraværende i protokollen, mens to fa-

milier boede i Torvegade, der var byens fineste gade. En del 

af familierne boede også i nogle af den voksende industri-

bys nye boligområder, for eksempel havde fem af familierne 

adresse på Slotsengen, der i dag kaldes Tøjhushavekvarte-

ret, og hvor mange arbejdere fra Scandia boede. Endelig bo-

ede cirka 10 familier på byens markjorder, det vil sige uden 

for selve byen. 

Blandt plejefamilierne er der en gruppe, der skiller sig ud. 

Det drejer sig om otte familier, der er fritaget fra tilsyn. Ud 

fra deres stillingsbetegnelser må der være tale om de otte 

mest velstillede – eller i samtidens øjne mest respektable – 

plejefamilier, nemlig en symaskinefabrikant, en bryggeriejer, 

en politibetjent, en købmand, en bankassistent, en læge, en 

herredsfuldmægtig og en kammerjunker. Umiddelbart kunne 

man tro, at det udelukkende var på grund af deres sociale 

position, at disse otte blev fritaget fra at skulle have de til-

synsførende damer på inspektion i deres hjem. Dog forhol-

der det sig sådan, at alle otte havde børnene hos sig uden 

at få betaling for det, og af Lov om Tilsyn med Plejebørn 

fremgår det netop, at ”Ingen maa mod Betaling have noget 

Barn under forannævnte Alder hos sig som Plejebarn, uden 

dertil at have erhvervet Kommuneraadets Tillladelse”, men 

at ”Kommunerådet kan fritage Plejeforældre for tilsyn under 

saadanne Forhold, hvor Hensynets til Fortjeneste eller Er-

hverv skjønnes at ligge uden for Bevæggrunden til Plejefor-

holdet.” Og det var tilfældet her, blandt andet hedder det om 

politibetjenten, at han ”har taget Barnet til sig som sit eget”

Ud over de otte var der yderligere syv familier, der ikke 

modtog plejeløn for at have børnene boende. Disse syv fami-

lier var alle under tilsyn, og ser man nærmere på dem, viser 

det sig, at der alligevel var social slagside i hvem, der blev fri-

taget fra tilsyn. Deres erhverv var nemlig enker (to), arbejds-

mand, træhandler, værtshusholder, tømrer og skrædder. De 

tilsynsførende damer har ment, at der ikke var belæg for at 

fritage de socialt dårligere stillede familier for tilsyn, selvom 

om det for eksempel også om træhandleren hedder, at han 

”har taget Barnet til sig som sit eget”. Ser man på de børn, 

som de velstillede familier har taget til sig, taler alt for, at de 

kommer fra samme sociale baggrund som deres plejefami-

lier, da fire af børnene er beslægtede med deres plejefamilier, 

og to er børn af købmænd i andre byer.

FORHOLDENE I PLEJEFAMILIERNE

Det var som sagt på baggrund af sine erfaringer som byfoged 

i Randers, at Emil Jürgensen havde gjort sig til talsmand for 

et skærpet tilsyn med forholdene i plejefamilierne. Set i det 

lys er det bemærkelsesværdigt, at de tilsynsførende damer 

på deres besøg hos familierne i Randers kun fandt få forhold 

så kritisable, at de mente, der skulle gribes ind. Blandt de 92 
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børn, der blev registreret i 1888, blev der kun grebet ind over 

for plejefamilierne i tre tilfælde. Om arbejdsmands Chresten 

Nielsens hjem i Nordregrave noterede den tilsynsførende, fru 

Hansen, ”Hjemmet meget urenligt, Forholdene forbedres”. 

Og forholdene blev åbenbart acceptable, for plejedatteren 

Ane Mathilde Christensen blev boende hos familien, indtil 

hun af ukendt årsag flyttede til Hornbæk og derfor udgik af 

tilsynet. Værre stod det til hos madam Petersen, en frasepa-

reret kone, der boede på Mariagervej og havde den to-årige 

Ella Gudrun i pleje. Den tilsynsførende, fru Martens, fik note-

ret ”Plejemoderen forfalden” i protokollen, og efter to år mi-

stede madam Petersen sin plejetilladelse. Men værst har det 

utvivlsomt stået til hos arbejdsmands Christian Christensens 

enke, der boede i Lergravsfaldene 212. Hun havde fire børn i 

pleje og blev nægtet plejetilladelse, efter at først den tilsyns-

førende fru Møller og derefter hele Udvalget for Tilsyn med 

Plejebørn havde været på besøg i hjemmet. Efter besøget 

rettede udvalget straks henvendelse til Randers Fattigudvalg 

med en anmodning ”at Børnene tages bort fra nuværende 

Plejemoder og anbringes andetsteds.”12

Hvad, der var galt hjemme hos enken, fremgår ikke. Må-

ske har boligen været for dårlig, måske har enken været dybt 

alkoholiseret, syg eller har mishandlet børnene. Enken har 

sandsynligvis været en af de plejeforældre for hvem, pleje-

lønnen har været den eneste motivation til at tage børnene 

til sig. Da børnene blev fjernet, mistede hun da også en ind-

tægt på 336 kr. årligt.

 At det ikke er blevet ført til protokols, hvad der var galt 

hjemme hos enken, mens det noteres, at der er urenligt hos 

arbejdsmand Nielsen i Nordregrave hænger blandt andet 

sammen med, at de tilsynsførende damer og ”Udvalget for 

Tilsyn med Plejebørn” ikke havde nogen som helst retnings-

linjer at gå efter, når de var på besøg hos plejefamilierne. I 

bemærkningerne til ”Lov om Tilsyn med Plejebørn” står der 

Størstedelen af plejebørnene 
i Randers boede hos familier i 
byens ydmyge gader. Her ses 
Skinderstræde, Lille Rosen- 
gaard samt et baggårdsparti 
fra Møllegade. I 1888 boede 
der to plejefamilier i Møllegade.
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direkte ”Nærmere Regler for hvorledes Tilsynet skal føres, 

kan ikke gives, idet det ganske må være afhængigt af de 

særlige Omstændigheder ”. Det var altså fuldstændig op til 

det lokale tilsyn at vurdere, om børnenes forhold var accep-

table. Og måske er det her, at en af grundene til det lave 

antal indgreb i Randers skal søges? Det kan tænkes, at de 

tilsynsførende damer og udvalget ganske enkelt havde en 

højere tærskel for, hvilke forhold de fandt acceptable, end 

byfoged Jürgensen. Imod dette taler dog, at Emil Jürgensen, 

de tilsynsførende damer og udvalgsmedlemmerne alle 

tilhørte den samme sociale gruppe og i et vist omfang må 

have delt værdier og livssyn. Derfor kan de få indgreb un-

dre. På trods af de få indgreb over for familierne, er der dog 

næppe nogen grund til at formode, at plejebørnene i Ran-

ders generelt har haft bedre forhold end i andre købstæder 

rundt omkring i landet.

PÅ VEJ MOD BEDRE FORHOLD

Loven om tilsyn med plejefamilier og de andre børnelove, der 

blev vedtaget i 1880’erne, skulle vise sig på mange måder 

at blive en parentes i lovgivningen om børns vilkår. Man kan 

også sige, at lovene blev startskuddet til et mere intensivt 

arbejde med børnenes forhold fra lovgivernes side. Allerede 

i 1892 blev der nedsat en kommission, der skulle komme 

med forslag til en nyordning af hele børneområdet. Resul-

tatet af kommissionens arbejde blev Børneloven af 1905. 

I kølvandet på Børneloven af 1905 fik børnesagen endnu 

mere vind i sejlene både nationalt og lokalt. I Randers blev 

byens første børnehjem, Christiansborg Børnehjem, oprettet 

i 1905, ligesom den første randrusianske børnehjælpsdag 

blev afholdt i 1905. I begyndelsen af 1900-tallet kom der 

stadig mere lovgivning, der beskyttede børnene på forskellig 

vis, men det skulle stadig tage mange årtier, inden forhol-

dene for samfundets udsatte børn for alvor blev forbedret.13
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RESUMÉ

Artiklen fortæller historien om fire unge randrusianske mænd, 

der i forbindelse med krigen i 1864 drog til Sønderjylland for 

at slås for fædrelandet. Udover at fortælle om deres baggrund 

hjemme i Randers, berettes der om mændenes blodige oplevel-

ser på slagmarkerne nord for Dannevirke, ved Dybbølskanser-

ne og på Als. Fælles for de fire randrusianere i artiklen var, at 

ingen af dem ville komme til at gense hjembyen, men i stedet 

fandt deres endeligt fjernt fra Randers og deres familier. 

Mindetavle i Skt. Mortens Kirke for de faldne 
soldater fra Randers i krigene 1848 og 1864. 
Tavlen blev i 1870 sat op på foranledning af 
Vaabenbrødrene i Randers. Kun navnene på to 
af hovedpersonerne i denne artikel, Just Berg 
og Carl Frederik Lobeck, er nævnt.
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Af Anders Have Espersen

2014 er 150-året for krigen i 1864. Mange tusinde danske, 

prøjsiske og østrigske soldater mistede livet i forbindelse 

med krigens blodige slag. Blandt dem var fire unge randru-

sianske mænd. Alle var de meget langt hjemmefra, og alle 

kæmpede de en håbløs kamp mod overmagten. Her er hi-

storien om farversvenden Lobeck, jøden Berg, familiefaren 

Neydig og købmandssønnen Schmidt fra Randers.

MOBILISERING

Den 13. november 1863 vedtog det danske rigsråd den så-

kaldte Novemberforfatning, der betød, at Danmark og her-

tugdømmet Slesvig fik fælles forfatning. Kort tid efter blev 

forfatningen underskrevet af den nye konge, Christian den 

9. Den skæbnesvangre beslutning om at indlemme det tysk-

sindede Slesvig i det danske kongerige gav den stærke prøj-

siske kansler Otto von Bismarck mulighed for at iværksætte 

den krig, han gennem længere tid havde ønsket. Krigen 

skulle dels afprøve, hvor stærk den prøjsiske hær var, dels 

vise at Prøjsen var den mest magtfulde blandt de mange 

tyske stater. Efter flere fejlslagne internationale forsøg på at 

undgå krig, begyndte det danske monarki i 1863 at mobili-

sere sine tropper, deriblandt en række unge mænd fra Ran-

ders og omegn. Mobiliseringen gjaldt danske og slesvigske 

mænd mellem 22 og 30 år og foregik fra slutningen af okto-

ber og frem til midten af januar.1 I løbet af oktober, november 

og december blev de første værnepligtige infanterisoldater 

fra Randers indkaldt. Af en annonce i Randers Amtsavis fra 

den 24. november 1863 fremgik det, at for de ”..indkaldte 

Soldater, der skulle møde i Fredericia, vil Dampskibet Walde-

mar foretage en Ekstratour og afgaae fra Aarhus Fredagen 

den 27de November, Morgen Kl. 5”. Sandsynligvis blev også 

denne artikels fire hovedpersoner indkaldt i denne periode, 

og som de øvrige menige, der skulle sendes til Fredericia og 

udstyres, inden de drog videre mod Slesvig, måtte de ligele-

des ty til egen pungepund for at komme ned og slås for de-

res land, eftersom sejlturen kostede to rigsdaler per person. 2 

FIRE RANDRUSIANERE DRAGER I KRIG

Den ældste af de fire var Carl Christian August Neydig, der 

blev født i Nyborg i 1834 og var 29 år gammel, da han blev 

indkaldt som menig nummer 495 til 19. infanteriregiments 

første kompagni. Carl Christian Neydig var kommet til Ran-

ders fra Fyn for at arbejde som snedkersvend. I Randers 

blev han i oktober 1857 gift i Sankt Mortens Kirke med 

den jævnaldrende københavnske pige Frandsine Caroline 

Busk. Det unge par har sandsynligvis følt sig tvunget af 

omstændighederne til at gifte sig, eftersom Frandsine var 

gravid i fjerde måned, og allerede den 13. februar 1858 kom 

datteren Ane Marie til verden.3 Siden blev parret også for-

ældre til en søn, der dog døde inden faderens indkaldelse. 

Carl Christian og Frandsine boede i årene efter brylluppet og 

frem til krigen i en lejlighed i Lille Møllestræde, der lå der, hvor 

Tinghuspladsen ligger i dag.4 Efter sin mands afrejse reage-

rede Frandsine, der alene med et lille barn pludselig stod 

uden forsørger, muligvis på en af de annoncer, der, efter den 

30. november 1863, tilbød de familier, ”hvis Forsørgere ere 

indkaldte til Tjeneste i Hæren (…)snarest at melde sig til en 

Dengang de drog af sted 
– og ikke kom tilbage
Fire randrusianske skæbner fra krigen i 1864

Meddelelse fra Randers Amtsavis den 24. november 1864, som gør 
indkaldte soldater opmærksom på dampskibet Waldemars afgang fra 
Aarhus til Fredericia tre dage senere. 
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af undertegnede Bestyrelses-Medlemmer for Haandværker-

foreningen, for at vi mulig kunne arbejde hen til Tilvejebrin-

gelsen af Midler, hvorved der kunne ydes en passende Un-

derstøttelse for disse Familier, saalænge Manden paa Grund 

af sin Værnepligt er fjernet fra Hjemmet.”5

Carl Frederik Lobeck blev født den 7. oktober 1839 i Ran-

ders. Han var navngivet efter sin far, der var indvandret fra 

Danzig i det Prøjsen, som sønnen siden skulle komme til at 

kæmpe imod. Faren ernærede sig som glarmester i Randers, 

hvor han i 1829 havde giftet sig med sadelmagerdatteren 

Andriette Lemme.6 Sønnen Carl Frederik voksede op i Hou-

meden som mellemste barn ud af en søskendeflok på syv. 

Den ældste bror, Johann, gik i farens fodspor som glarme-

ster, mens Carl Frederik og en ældre bror fik lærlingepladser 

som henholdsvis farver og bogbinder.7 Ved krigsudbruddet 

blev den ugifte 24 år gamle farversvend Carl Frederik Lobeck 

indkaldt som menig nummer 338 til 2. infanteriregiments 

sjette kompagni. Broren Johann drog ligeledes i krig som en 

del af 20. regiment.8

Som Carl Frederik Lobeck blev også Just Berg sendt af 

sted for at kæmpe mod sin fars fædreland. Faren Moritz Berg 

var købmand, og som lille dreng var han i 1810 indvandret 

fra området Lissa i Prøjsen til Danmark, hvor han blev tildelt 

indfødsret i 1852.9 Familien Berg, der udover Just, inklude-

rede moren Amalie, som var født i Hamburg, samt otte andre 

børn, var medlemmer af det store mosaiske trossamfund i 

Randers. Moritz Berg drev en kolonial- og produktforret-

ning på hjørnet af Nygade og det nuværende Helenestræde 

i Randers.10 Det var et velstående hjem, Just voksede op 

i. Allerede før han blev født, i 1834, da faren endnu var i 

begyndelsen af 30’erne, rådede familien Berg således over 

fem tjenestefolk.11 Alle Just Bergs brødre arbejdede i løbet af 

deres liv i farens forretning, enten som kommisser eller som 

handelslærlinge. Man må derfor antage, at også den 25-åri-

ge ungkarl Just var beskæftiget i branchen og i forretningen, 

da han efter krigsudbruddet i 1863 blev indkaldt som menig 

nummer 473 til 9. infanteriregiments tredje kompagni.12 Re-

gimentet var en del af 8. brigade, der hovedsageligt bestod 

Carl Frederik Lobecks barn-
domshjem i Houmeden 17. 
Huset blev opført i 1831. 
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af soldater fra det nord, midt- og vestjyske område. 

Andreas Casper Schmidt kom til verden i 1839 som søn 

af den yderst velhavende købmand Rasmus Schmidt og 

dennes hustru Frederikke Beyer. Købmandsgården i Ve-

stergrave var utvivlsomt et privilegeret sted at vokse op for 

Andreas. Ved hans fødsel havde familien Schmidt således 

ikke færre end ni tjenestefolk til sin rådighed. Da Andreas var 

19 år gammel, døde faren, og moren Frederikke førte med 

hjælp fra sine børn derefter den store købmandsgård vide-

re.13 Selvom Andreas ifølge folketællingen i 1860 ikke delte 

adresse med resten af familien, er det stadig nærliggende at 

tro, at også han var en del af købmandsforretningens drift. 

Dette var sandsynligvis også tilfældet, da han i slutningen af 

1863 blev indkaldt til 5. infanteriregiments femte kompagni. 

De fire unge randrusianske soldater mødte hver deres sørge-

lige skæbne på de sønderjyske slagmarker i det første halvår 

af 1864. Som menige soldater i den danske hær drog de af 

sted i den gængse uniform, ”der bestod af mørkegrå våben-

frakker, uanseelige felthuer, sammenrullede kapper omkring 

deres sælskindstornystre og umoderne forladerifler over 

skulderen”.14 Vinteren 1863/1864 var kold og absolut ikke 

rar at komme igennem iført den danske soldaterbeklædning. 

Hjemme i Randers havde en komité, der særligt bestod af 

borgerskabets kvinder, som i mange andre byer, forsøgt at 

hjælpe de frysende bysbørn og iværksat en privat indsam-

ling af uldtøj ”til Fordeling mellem vore trængende menige 

Soldater i Felten”.15 På denne måde var håbet, at soldaterne 

kunne klare sig gennem den hårde vinterfrost. 

TILBAGETOG FRA DANNEVIRKE – JUST BERG

Den jødiske købmandssøn Just Berg befandt sig i begyn-

delsen af februar sammen med resten af 9. infanteriregiment 

Baggården til Nygade 2 og 4 i Randers. På adressen drev den fra Prøjsen indvandrede købmand Moritz Berg en kolonialforretning, og her voksede 
sønnen Just Berg op. 



M
us

eu
m

 Ø
st

jy
lla

nd
  

|  
Å

rb
og

 2
01

3

76

ved fæstningen Dannevirke i Slesvig. Her stod han ved sin 

post og forsøgte at holde varmen i uniform og hjemligt rand-

rusiansk uldtøj, mens han som en del af de omtrent 38.000 

danske soldater havde taget opstilling for at afvente det 

forestående angreb sydfra. Den 31. januar havde to højtstå-

ende prøjsiske officerer givet den danske ledelse et ultima-

tum. Enten skulle de danske tropper frivilligt rømme Slesvig, 

eller de ville blive kastet ud med magt. Det sidste indebar 

blandt andet et samlet østrigsk-prøjsisk angreb på Danne-

virke. Selvom den ledende danske general ved fæstningen, 

de Meza, var klar over, at man stod over for en massiv over-

magt, var han af de ledende politikere i København tvunget 

til at stå fast, indtil selve hærens eksistens var på spil. Det 

var den efter fem dages prøjsiske angreb, og om aftenen 

den 4. februar blev det besluttet i al hast, og uden at fjen-

den ville opdage det, at trække samtlige danske soldater 

bort fra fæstningen og mod nord.16 Dagen forinden havde 

der været heftige kampe ved nogle af Dannevirkes forposter. 

9. regiment deltog blandt andet i slaget ved Kongshøj, og 

det er sandsynligt, at Just Berg fra Nygade i Randers var 

en del af kampene. Han kunne i den forbindelse se tre sol-

dater fra hjemegnen falde for fjendens kugler. Peter Schulz 

fra Kristrup, Niels Christian Jensen fra Dalbyneder og Peter 

Christensen fra Bjergby havde fundet deres endeligt, da 9. 

regiment trak sig tilbage til området Bustrup ved Dannevirke. 

De var her blevet beordret til at foretage et modangreb mod 

de forfølgende styrker. Sammen med en af regimentets kap-

tajner blev de kort efter begravet på Haddeby Kirkegård.17 

Just Berg var sammen med sit regiment en del af bag-

troppen i det samlede danske tilbagetog fra Dannevirke, 

som først blev observeret af fjenden klokken et natten til den 

6. februar. Sammen med resten af de små fyrretusind sol-

dater kæmpede Just sig gennem sne, storm og voldsom 

kulde i forsøget på at komme nordpå. Efter rømningen af 

Sårede danske soldater fra krigen i 1864. Soldaterne er iført de meniges gængse uniform på den tid. 
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fæstningen var blevet opdaget, sendte østrigerne en del af 

deres husarrytteri ud efter danskerne. Rytteriet angreb bag-

troppen og Just ved 10-tiden om formiddagen ved byen 

Helligbæk midtvejs mellem Slesvig og Flensborg. For at 

sikre tilbagetoget blev 8. brigade derefter beordret til at gå 

i kampstilling ved den nærliggende Stenderup Skov og blo-

kere forfølgerne, mens resten af hæren søgte mod sikkerhe-

den i Flensborg. De følgende tre-fire timer blev 8. brigades 

regimenter skiftevis angrebet med artilleri og husarer og der-

for udsat for voldsomt pres. Klokken 14 blev det besluttet, 

at de havde fået nok, og de blev derfor afløst af 7. brigade, 

hvorefter 8. brigade kunne fortsætte deres snetunge march 

nordpå. Just Berg lader dog til af uvisse årsager at være 

blevet hængende bagude sammen med afløserne, der hur-

tigt søgte mod området omkring Bilskov og Bilskov kro. Her 

kom danskerne igen under voldsom beskydning af granatild. 

Kroen blev hen under aften besat af østrigerne, og de dan-

ske forsvarere trak sig tilbage til området umiddelbart nord 

for den besatte kro, inden de, da natten var faldet på, i ly af 

mørket drog nordpå.18 Også Just Berg fandt vej til Flensborg. 

Skæbnen ville dog, at det blot var for at blive stedt til hvile 

på byens kirkegård, hvor han blev begravet den 12. februar. 

Just faldt således i kampene ved Bilskov, sandsynligvis i for-

bindelse med et af de mange dødbringende bajonetangreb, 

som de danske infanterisoldater med deres gammeldags vå-

ben blev beordret ud i for at standse fjendens fremrykning.19 

I alt blev 53 danskere dræbt og 157 sårede i forbindelse 

med kampene den 6. februar.20 Hjemme i Randers skulle der 

gå en hel måned før Moritz og Amalie Berg fik viden om 

sønnens skæbne, og først den 8. marts kunne man i Ran-

ders Amtsavis læse følgende: Fraværende Slægt og Venner 

bringer vi hermed det Sorgens Budskab, at vor elskede Søn 

Just ikke er mere. Først i disse Dage erholdt vi Vished om 

hans Skjæbne. Som Menig i 9de Infanteri- Regiment faldt 

han under Træfningen ved Bilskov den 6te Februar, og fandt 

en hæderlig Død i Kampen for Fædrelandet.21

I SKANSERNE VED DYBBØL 

– CARL FREDERIK LOBECK

Glarmestersønnen og farversvenden, dansk-prøjseren Carl 

Frederik Lobeck, var efter tilbagetoget fra Dannevirke med 

sit 2. infanteriregiment rykket ind i skanserne ved Dybbøl på 

Als. Herfra deltog han sandsynligvis i de mange forpostfægt-

ninger, der i marts måned fandt sted i terrænet foran skan-

serne. På et tidspunkt forfremmedes Carl Frederik til midler-

tidig korporal, og det var med denne betegnelse på sig, han 

den 15. marts kunne observere, at prøjserne begyndte at 

beskyde Dybbølstillingen. Prøjserne havde planlagt en land-

gang på Als den 2. april. Herved ville de kunne angribe de 

danske styrker ved Dybbøl bagfra og på den måde undgå 

et blodigt stormløb på skanserne. Dårligt vejr betød dog, at 

planerne blev opgivet, og i stedet påbegyndtes et massivt 

Portræt af Carl Frederik Lobecks far, glarmester C.F. Lobeck, hvis søn 
døde i kamp mod det land, som faren havde forladt for at søge lykken 
i Danmark.
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og ubarmhjertigt bombardement af Dybbøl og Sønderborg.22 

De følgende seksten dage regnede granaterne ned over de 

danske tropper i skanserne. Den 4. april var med sine 2704 

granataffyringer ingen undtagelse, men for Carl Frederik Lo-

beck fra Randers blev lige præcis den dag hans sidste.23 

Sammen med en menig fra hans kompagni ved navn Hans 

Georg Frederik Meyer faldt han enten ved et af de mange 

granatnedslag, eller da prøjserne klokken 3 om natten gjorde 

et forsøg på at storme skanserne.24 Begge blev begravet 

på Sønderborg Kirkegård den 7. april.25 Blot få dage senere 

modtog familien Lobeck i Houmeden 17 den sørgelige ny-

hed om sønnens død og kunne derefter indrykke følgende 

i Randers Amtsavis: ”Med dyb smerte bringes herved det 

Sorgens Budskab, at vor kjære elskede Søn, Farversvend 

Carl Frederik Lobeck, Korporal ved 2det Infanteri-Regiment, 

kun 24 ½ Aar gammel, er falden ved Dybbøl i Kampen for 

Fædrelandet. Dette bekjendtgøres for deltagende Slægt og 

Venner af hans dybtsørgende Forældre og Sødskende. Ran-

ders den 11te April 1864. A.E. Lobeck f. Lemme. C.F. Lo-

beck. Glarmester.”

PÅ SLAGTEBÆNKEN – CARL CHRISTIAN NEYDIG

Familiefaren Carl Christian Neydig var som Just Berg en af 

de 3000 soldater i 8. brigade. Han var en del af 20. regi-

ment og havde med sit kompagni ligesom Berg været med 

i tilbagetrækningen fra Dannevirke. I modsætning til bys-

barnet Just var det lykkedes Carl Christian at undslippe de 

østrigske husarregimenters angreb på retræten, og sammen 

med sit regiment deltog han nu i bevogtningen af Frederi-

cia. Den 8. marts blev forposterne uden for byen angrebet 

af prøjsiske tropper, og de danske soldater kom hurtigt på 

tilbagetog. Blandt andet blev hele regimentets 1. kompagni 

afskåret, omringet og taget til fange.26 Carl Christian blev ef-

ter alt at dømme kort tid efter en del af det reorganiserede 

1. kompagni, der sammen med resten af 8. brigade frem til 

den 10. april befandt sig i Fredericia. Selvom byen blev udsat 

for jævnlige bombardementer, var det dog fredeligt i forhold 

til det sted, hvor brigaden derefter blev kommanderet hen. 

Den 11. april satte brigaden, og deriblandt snedkersvenden 

Carl Christian fra Randers, fod i Hørup Hav på Als, hvorefter 

den marcherede til sin indkvartering på den sønderjyske ø. 

Den hjerteskærende dødsannonce der i Randers Amtsavis den 20. juni 1864 fortalte, at Frandsine Neydig endelig havde fået vished om sin mands 
skæbne på skanserne ved Dybbøl.
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Herfra kunne den afvente at blive sendt til den belejrede og 

igennem adskillige dage sønderbombede Dybbølfæstning. 

Den 14. april klokken 16 marcherede 8. brigade mod Dyb-

bøl, hvor dens to regimenter indtog en reservestilling ved 

Dybbøl Mølle.27 

Om morgenen den 18. april igangsattes det længe ven-

tede prøjsiske angreb på fæstningen, og 10.000 fjendtlige 

soldater væltede frem mod de danske forsvarere. Klokken 

10.30 rykkede 8. brigade lettere forsinket frem mod skan-

serne for at deltage i kampen i et storstilet modangreb. Carl 

Christian Neydig og 20. regiment befandt sig på højre fløj i 

angrebet, der overraskede de prøjsiske soldater og jog en 

stor del af dem på flugt. Da regimentet kom op på skan-

serne, blev det dog udsat for en voldsom beskydning, der 

kostede det 300 mand. Samtidig blev hele 8. brigade mødt 

af et prøjsisk modangreb bestående af 27.000 mand, der 

sendte det, der var tilbage af brigadens soldater, på et de-

sperat tilbagetog.28 På et tidspunkt i løbet af 20. regiments 

deltagelse i det siden højt berømmede modangreb blev Carl 

Christian Neydig skudt i hovedet og, da kampene havde lagt 

sig, hårdt såret slæbt i fangenskab. Han blev sendt på et la-

zaret i den lille landsby Blans mellem Sønderborg og Aaben-

raa, hvor han døde dagen efter. Chancerne for at overleve 

var minimale. De mange danske og tyske soldater, som blev 

indlagt på krigens lazaretter, blev i langt de fleste tilfælde 

passet af andre værnepligtige, der agerede sygepassere og 

ikke havde særlige forudsætninger for at hjælpe de sårede.29 

Carl Christian blev begravet den 20. april på den nærlig-

gende Ullerup Kirkegård. I kirkebogen står den 29-årige far, 

ægtemand og snedker fra Lille Møllestræde i Randers anført 

i begravelseslisterne side om side med en soldat fra Pots-

dam ved Berlin og en soldat fra Polen, to af dem han mødte 

på den kampplads, der siden blev kendt som ”Slagtebænk 

Dybbøl”.30 De tre soldater var blot en lille del af de omtrent 

641 personer, der døde i kampen om fæstningen den 18. 

april.31En af dem, der overlevede slaget ved Dybbøl, var Carl 

Frederik Lobecks bror Johann, der kæmpede sammen med 

Carl Christian Neydig i det 20. infanteriregiment. 

Først to måneder senere fik Frandsine og lille Ane Marie 

i Randers besked om deres ægtemand og fars triste død, 

og i Randers Amtsavis kunne man den 20. juni 1864 læse 

følgende linjer: ”Den 19de April afgik ved Døden paa Lazaret-

tet i Blanz i Sundeved min kjære dyrebare Mand, Carl Chri-

stian Neydig, efter at han blev meget haardt saaret i Hovedet 

den 18. April ved Dybbøl. En Søn modtager ham hisset og 

en Datter begræder med mig Tabet af en kjærlig Mand og 

Fader”. Randers, den 20de Juni 1864. Sine Neydig, født 

Busk.32

SLAGET PÅ ALS – ANDREAS CASPER SCHMIDT

Efter at den prøjsiske hær havde erobret Dybbølskansen 

den 18. april, var de danske styrker flygtet til Als. Blandt de 

12.000 soldater på øen var randrusianeren Andreas Casper 

Schmidt fra Vestergrave. Som menig i 5. regiment havde An-

dreas været forskånet for de hårdeste kampe på Dybbøl, 

og regimentet havde nu i mere end tre måneder afventet 

fjendens angreb på den nærliggende ø.33 Angrebet kom ved 

to-tiden natten til den 29. juni, hvor det lykkedes prøjserne at 

landsætte tropper på halvøen Kær på det nordvestlige Als. 

Mens der blev udkæmpet hårde kampe i nattens mørke, sad 

Andreas og 5. regiment stadig i Sønderborg og ventede på 

en ordre til at rykke frem i et modangreb. Ordren kom klok-

ken 16.00, hvorefter man marcherede mod den lille landsby 

Kær, hvor de værste kampe fandt sted. Mens regimentet 

bevægede sig nordpå, stødte de ind i 18. regiment, der var 

på tilbagetog efter at have oplevet store tab i netop denne 

landsby.34 Blandt de faldne var de to randrusianere, den 22- 

årige snedkersøn Carl Christian Jørgensen og Nicolai Berg, 

hvis far var slagtermester i Østergrave. Begge havde delta-

get i det første, natlige forsvar af Als, og begge blev efter 

kampene begravet i fællesgrave på øen.35 Andreas Casper 

Schmidt var en del af regimentets 5. kompagni, der befandt 
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sig i første linje, da danskerne bevægede sig fra Sønderborg 

frem mod Kær. På vej mod Kær blev 5. regiment, hvis mod-

angreb blev anset for den sidste mulighed, hvis ikke Sønder-

borg og resten af Als skulle ligge åben for prøjserne, mødt af 

en stor del af invasionsstyrken, og på grund af heftige kampe 

nåede det aldrig videre, inden det blev besluttet, at slaget 

om Als var tabt. Alle danske styrker blev derefter beordret på 

tilbagetog og til at trække sig tilbage til Kegnæs, hvorfra de 

ville blive sejlet i sikkerhed på Fyn.36 Så langt nåede Andreas 

Casper Schmidt ikke. Købmandssønnen fra Randers blev 

hårdt såret under kampene mellem Sønderborg og lands-

byen Kær, og som det var tilfældet for Carl Frederik Lobeck, 

blev han taget til fange og overført til et tysk lazaret i det 

erobrede Sønderborg. Her blev han behandlet i lidt over tre 

uger, inden han den 21. juli døde af sine sår. Andreas blev 

stedt til hvile allerede dagen efter på Sønderborg Kirkegård. 

Fem dage senere kunne hans mor, enken Frederikke, ind-

rykke følgende i Amtsavisen: ”Fra Sønderborg har jeg mod-

taget den sørgelige Efterretning, at min kjære yngste Søn, 

Andreas Schmidt, er død af det Saar, han erholdt i Kampen 

paa Als den 29. juni. Dette meddeles deeltagende Venner 

og Bekjendte. Randers, den 26. Juli, 1864. Frederikke Sch-

midt. f. Beyer.”. 37 I alt mistede Andreas Casper Schmidts 5. 

regiment 597 mand, der enten blev dræbt, såret eller taget 

til fange i slaget om Als.38 Dagen efter de blodige kampe 

oplevede de fire soldaters efterladte familier ligeledes krigen 

på nærmeste hold. Den 30. april 1864 nåede de prøjsiske 

tropper frem til Randers, som de holdt besat indtil til den 18. 

november.

EPILOG – DE EFTERLADTE

Just Bergs familie fortsatte i årene efter krigen med at drive 

deres produkthandel i Nygade 2. Af folketællingen fra 1870 

fremgår det, at faren Moritz Berg, selvom han endnu stod 

opført som ejer af bygningen, havde overladt forretningen 

til to af Just Bergs brødre, Michael og Wilhelm, der i sam-

arbejde med en købmand fra Helsingør drev forretningen 

videre.39 Carl Christian Neydigs enke Frandsine forlod efter 

alt at dømme Randers sammen med datteren Ane Marie. 

Hun er ikke at finde i byens folketælling for 1870, og det er 

nærliggende at antage, at hun flyttede tilbage til sin familie i 

København. To år efter sønnens død i skanserne ved DybbøI 

døde Carl Frederik Lobecks mor Andriette i hjemmet Hou-

meden 17.40 Omtrent på samme tid blev Carl Frederik Lo-

becks storebror Johann David, der i modsætning til broren 

var vendt levende hjem fra krigen og kampene ved Dybbøl, 

i midten af 1860’erne, en del af farens glarmesterforretning, 

som han siden helt overtog. Enkemanden C.F. Lobeck fra 

Danzig i Prøjsen blev derefter frem til sin død i 1880’erne 

forsørget af sin søn.41 Andreas Casper Schmidts mor, Frede-

rikke, afhændede med tiden den købmandsforretning i Ve-

stergrave, som hun sammen med sine børn havde videreført 

efter Rasmus Schmidts død.42 Hvad der efterfølgende skete 

med enken Frederikke Schmidt, melder hverken folketællin-

ger eller kirkebøger fra Randers noget om.

I 1870 opsatte veteranforeningen Vaabenbrødrene i Ran-

ders en mindetavle i Skt. Mortens Kirke for de faldne rand-

rusianere i krigene 1848-49 og 1864. Blandt de otte navne 

fra sidstnævnte krig finder man Just Berg og Carl Frederik 

Lobeck. Derimod er Andreas Caspar Schmidt ikke nævnt 

trods det, at han var født og havde levet hele sit korte liv i 

Randers, mens Carl Christian Neydigs fynske baggrund og 

opvækst betyder, at hans navn heller ikke kan ses på tavlen. 
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RESUMÉ

I Museum Østjyllands samling befinder der sig to fine gamle 

dåbsfade fra 1600- og 1700-tallet. Dåbsfadene, der stammer 

fra henholdsvis Kristrup Kirke og Laurbjerg Kirke, er rigt orna-

menterede med religiøse motiver og symboler, og rummer hid-

til ukendte historier om blandt andre Henriette de Lichtenberg 

og Christiane Barbara Rantzau fra Bistrup Gods. 

Her er fortællingen om »Spejderne med vindrueklasen« gengivet på 
et kalkmaleri i Bellinge kirke på Fyn. Maleriet er fremstillet af Ebbe 
Olsen og Simon Petersen i 1496. 
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Af Hanne Schaumburg Sørensen 

I 2008 fik det daværende Kulturhistorisk Museum Randers 

en henvendelse fra sognepræst Lisbeth Damgren Højen i 

Kristrup Kirke. Sognepræsten havde på kirkeloftet fundet 

et gammelt dåbsfad i messing, som hun meget gerne 

ville vide noget mere om. Museet blev meget glad for 

denne henvendelse, for vendte man dåbsfadet om, 

dukkede et gammelt museumsnummer op: 1743. 

Det viste sig, at dåbsfadet for præcis 100 år siden 

– i 1908 – var blevet indlemmet i museets samling. I 

museets indkomstprotokol, hvor alle indkomne gen-

stande blev registreret, står der: ”1 ornamenteret Bæk-

ken til en Døbefont. Depositumsbevis udstedt 10 Juni 

1908 til Kirken i Kristrup”. Samme år,som dåbsfadet var 

blevet en del af museets samling, blev det igen uddeponeret 

til Kristrup Kirke. Både indleveringen og uddeponeringen af 

dåbsfadet har antagelig fundet sted i forbindelse med den 

omfattende restaurering af Kristrup Kirke i 1908. Fadet har 

sandsynligvis indtil da været en del af kirkens oprindelige 

inventar. Fadet er ét af fire dåbsfade, der findes i Museums 

Østjyllands samlinger. En ganske anden type fra Laurbjerg 

Kirke i tin vil blive undersøgt senere i artiklen. 

IMPORTERET FRA NEDERLANDENE

Dåbsfadet, der har en diameter på 64,5 cm, er af messing 

og er – typisk for sin tid – fremstillet i Nederlandene i be-

gyndelsen eller midten af 1600-tallet. Det tyder det tynde, 

lidt blikagtige messing på. På de nederlandske fade lagde 

man ligeledes ofte en jernring ind yderst i fanen (kanten) af 

fadet for styrke det. En sådan jernring findes på dåbsfadet 

fra Kristrup Kirke. Mange af dåbsfadene i de danske kirker i 

1500- og 1600-tallet var fremstillet i Tyskland eller i Neder-

landene af såkaldte beckenmachere eller beckenschlägere. 

De tyske fade blev presset i facon af kraftige messingpla-

der, mens de nederlandske blev drevet op i hånden af tynde 

messingplader.1 De mange år, dåbsfadet har på bagen, for-

nægter sig ikke. Der er revner i fanen, flere huller er forsøgt 

lappet ganske uskønt med tin, ligesom messingen er stærkt 

korroderet. 

DÅBENS RITUALER

Dåbsfade blev først almindelige i Skandinavien i slutningen 

af 1500-tallet. På det tidspunkt begyndte man at gå væk 

fra at neddykke det afklædte dåbsbarn i døbefontens vand 

og gik i stedet over til at overøse barnet med vand. Når et 

barn bliver døbt, bliver det teologisk set optaget i Guds Rige 

og verdsligt set i den kristne menighed, derfor var – og er 

– dåbens ritualer af stor vigtighed, og det er grunden til, at 

Jeg døber dig i…

Beretningen om ”Spejderne med vindrueklasen”, der ses på dåbsfadet 
fra Kristrup Kirke, er hentet fra Det gamle Testamente. 
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fadene ofte er fornemme. Fadene kunne være fremstillede i 

messing, sølv, kobber eller tin, alt efter giverens pengepung.2 

SPEJDERNE MED VINDRUEKLASEN

Fadet fra Kristrup er rigt ornamenteret med blandt andet 

druer og vinstokke i bunden og på fanen. Motivet på bun-

den af fadet af to skæggede mænd i 1600-tals dragter med 

vandrestokke, der bærer på en stor hjerteformet vindrue-

klase, er hentet fra Det gamle Testamente, 4. Mosebog ka-

pitel 13 vers 23-24. Versene omhandler Moses’ rejse med 

israelitterne til Det forjættede Land og udsendelsen af 12 

spejdere (spioner) ind i landet: ”...at de spejdere, der var 

udsendt for at udforske det hellige land, skar en vinklase 

af, da de vendte tilbage, og den bar de på en bærestang; 

og efter at have overskredet Jordan, førte de den med til 

et vidnesbyrd om frugtbarheden i det land.” Det skal tolkes 

således: At hvis mennesket vil ind i Himmeriget (Det forjæt-

tede Land), bør det først døbes (krydse floden Jordan). Den 

hjerteformede drueklase, der bæres af spejderne Josua og 

Kaleb, symboliserer tillige, at Jesus døde på korset for at 

sone menneskenes synder. Bærestangen er tværbjælken 

i korset, og drueklasen, som hænger ned herfra, er Jesus 

legeme. Jesus er druerne, som blev ”presset” for at frelse 

menneskeheden. Jesus baner på denne måde vejen for, at 

mennesket kan komme i Himmeriget.3 Motivet forekommer 

yderst sjældent i dansk kalkmaleri, men er ofte anvendt på 

de nederlandske fade.4 

ET HÅNDVASKEFAD

Den stærkt religiøse symbolik til trods har sådanne fade ofte 

været anvendt i hjemmet som håndvaskefade, inden de blev 

givet til kirkerne som dåbsfade. I en tid, hvor en stærk kri-

sten tro var et vigtigt holdepunkt i livet, var indbo med reli-

giøse motiver meget almindelige. Da man endnu i 1500-tallet 

spiste med fingrene, var det i velstillede hjem almindeligt at 

skylle sine hænder i et vandfad og herefter tørre dem i over-

dugen. Da bordskikken ændrede sig i slutningen af 1500-tal-

let, og man begyndte at anvende gafler og servietter, var det 

oplagt at forære de umoderne håndvaskefade til kirkerne, 

hvor dåbsritualet samtidigt var under forandring. Desværre 

ved vi ikke hvem, der forærede fadet til Kristrup Kirke. 

ET DÅBSFAD I TIN

En nyere og helt anden type dåbsfad i museets samlinger er 

et ottekantet tinfad fra Laurbjerg Kirke. På fadets fane står 

der ”LAARBJERG KJERCKE og ANNO 1702”. Det tyder på, 

at fadet altid har været tænkt som et dåbsfad. På fanen er 

der tillige afbilledet et spejlmonogram – CR – under en gre-

vekrone. Fabrikationsmærket på fanen fortæller, at det 32 

cm brede fad er fremstillet i Danmark, nærmere betegnet 

i Aarhus af tinstøber Søren Sørensen, der fik borgerskab i 

1699.5 Selve dåbsfadet er støbt, mens dekorationen af bul-

ker er opdrevne, og teksten er indgraveret. Selvom der er 

bevaret en del dåbsfade i tin, har de aldrig været så alminde-

lige som fadene i messing. De ældste dåbsfade i tin i Skan-

dinavien stammer fra 1600-tallet.6 

DÅBENS OG OPSTANDELSENS TAL

At dåbsfadet er ottekantet er ikke en tilfældighed. Ottetal-

let er dåbens og opstandelsens tal, og ottetallet indgår i en 

række bibelske fortællinger, hvor de symboliserer dåben og 

opstandelsen. I fortællingen om Noahs ark, hvor der var otte 

mennesker om bord, er beretningen et symbol på dåben og 

på kirken. Tallet otte går også igen i fortællingen om Jordens 

skabelse. Det tog Gud seks dage at skabe verden, den sy-

vende dag var hviledag, mens den ottende dag symboliserer 

evigheden og genfødslen. Genfødslen går gennem dåben.7 

Døbefonte er derfor også ofte ottekantede. 

FRØKEN HENRIETTE DE LICHTENBERG

Fadet var en gave til Randers Museum fra frøken Henriette 

de Lichtenberg (1840-1913), da hun rejse fra Randers til Kø-
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benhavn for at bosætte sig hos sin mor i sommeren 1893. I 

forbindelse med afrejsen forærede hun tre genstande til mu-

seet. Genstande, der havde været i slægten de Lichtenbergs 

og stamhuset Bidstrups eje: Dåbsfadet fra 1708, et timeglas 

i træ og glas og en kirkenøgle i jern. Alle genstande fra Laur-

bjerg kirke.

 Henriette de Lichtenberg var niece til jægermester Hans 

Henrik de Lichtenberg på Bistrup Gods. Hendes far, Carl 

Gerhard de Lichtenberg, var kun tredje søn, og han måtte 

derfor tage til takke med det noget mindre gods, Hessel, på 

Djursland, da arven skulle fordeles. Det var her, Henriette de 

Lichtenberg voksede op med sine syv søskende. Grevekro-

nen, spejlmonogrammet og årstallet antyder dog, at dåbs-

fadet ikke altid har været i familien de Lichtenbergs eje, og i 

1708 var slægten da heller ikke flyttet til egnen endnu, men 

befandt sig i Horsens by. 

I 1708 arvede Christiane Barbara Rantzau (1683-1747) 

Bistrup Gods fra sin far generalløjtnant John Rantzau (1650-

1708) til Bramminge og Frydendal. Staks herefter overdrog 

hun godset til sin mand greve og oberst Verner Parsberg 

(1747-1719) til Eskjær. Det Parsbergske våbenskjold bærer 

netop en grevekrone, ligesom årstallet og monogrammet 

(CR) passer, så mon ikke det er i forbindelse med overta-

gelse af godset, at Christiane Barbara Rantzau har skænket 

dåbsfadet til Laurbjerg Kirke? Christiane Barbara Rantzaus 

tre børn var alle døbt før 1708, så det må have været de 

lokale sognebørn, der har fået glæde af dåbsfadet. 8 

 I dag bliver det genfundne dåbsfad fra Kristrup Kirke sik-

kert opbevaret på museets magasin, mens dåbsfadet fra 

Laurbjerg Kirke kan beundres i museets faste udstilling i Kul-

turhuset i Randers.
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RESUMÉ

Tegneren Søren Abildgaard, der i anden halvdel af 1700-tal-

let havde til opgave at rejse rundt i Danmark for at tegne og 

beskrive nationale monumenter, besøgte Røndeegnen i 1770. 

Abildgaards dagbøger fra rejserne har for størstedelens ved-

kommende hidtil kun været tilgængelige i de håndskrevne ori-

ginaler på Nationalmuseet. Dagbøgerne er dog et væsentligt 

kildemateriale, som indeholder megen viden om lokale forhold 

for næsten 250 år siden, og som det derfor nok er værd at læse 

nærmere i.

Kalø Slotsruin efter ældre stik. 
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Af Jakob Vedsted

”De higer og søger i gamle Bøger, i oplukte Høie med spei-

dende Øie”. Således indleder digteren Adam Oehlenschlä-

ger (1779-1850) sit berømte digt ”Guldhornene” fra 1802. 

Digtet, som blev skrevet som en reaktion på det store guld-

hornstyveri samme år, indledte her i landet den åndsretning, 

der har fået betegnelsen romantikken.

Men dele af digtets indhold beretter nok så rammende 

om de forudgående århundreders udforskning af oldtiden og 

historien, der prægede renæssancen og oplysningstiden i 

1600- og 1700-tallet, som var store lærdomsårhundreder, 

hvor en række videnskabelige discipliner for alvor udvikle-

des. Det gælder blandt andet mange historiske og antik-

variske discipliner som arkæologi, heraldik, numismatik, 

genealogi, ikonografi, topografi og arkivforskning. Blandt 

tidens markante frontfigurer på dette område var Ole Worm 

(1588-1654) med sine præsteindberetninger1, Peder Han-

sen Resen (1625-1688) med ”Atlas Danicus”2 og Erich Pon-

toppidan (1698-1763), som i 1763 påbegyndte udgivelsen af 

”Den danske Atlas”, som han dog ikke fik færdiggjort inden 

sin død året efter, men som blev videreført af andre.3 Fælles 

for dem var imidlertid, at de alle i meget vid udstrækning 

benyttede sig af meddelere, især præster. Dette var ligeledes 

tilfældet, da den kongeligt nedsatte Oldsagskommission, 

som blev grundlaget for Nationalmuseet, i 1807 påbegyndte 

sin registrerings- og indsamlingsvirksomhed.4

En anden af periodens helt store antikvariske pionerer var 

Søren Abildgaard (1718-1791).5 Han var født i Flekkefjord i 

Norge, hvor faderen var toldembedsmand. I 1737 blev han 

student i Kristiansand. Herefter studerede han en tid ved Kø-

benhavns Universitet, hvor han i særlig grad synes at have 

helliget sig naturvidenskabelige discipliner. Men ellers er det 

ikke meget, der vides om ham, før han i 1750’erne kom i 

kontakt med en anden af tidens store antikvariske person-

ligheder, Jacob Langebek. Dog må han i de unge år også 

Søren Abildgaards 
rejse til Røndeegnen 1770

under en eller anden form have uddannet sig som tegner og 

kunstner, idet han gav sig af med miniaturemalerier. I 1753 

og 1754 deltog han som tegner på gehejmearkivar Jacob 

Langebeks antikvariske rejser til Sverige og det baltiske om-

råde.

I 1755 blev Abildgaard efter ansøgning til kongen og med 

anbefaling fra Jacob Langebek ansat som ulønnet arkivteg-

nemester ved Gehejmearkivet. Men allerede året efter blev 

stillingen dog gjort lønnet med en årlig løn på 300 rigsdaler.6

Abildgaard fik nu til opgave under Jacob Langebeks tilsyn 

at berejse landet efter mere eller mindre bundne instrukser 

og optegne og beskrive nationale monumenter – ”monu-

menta patriæ” – som ”her og der maatte forefindes conser-

verede.”7 Desuden blev han udstyret med et kammerpas, 

hvilket gav ham fri befordring til lands og vands. 

Det var især kirkernes og herregårdenes gamle minder og 

monumenter i form af ligsten, epitafier og lignende, Abild-

Miniaturemaleri af arkivtegner Søren Abildgaard (1718-1791). 
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gaard fik til opgave at koncentrere sig om. Ikke mindst de 

personalhistoriske og heraldiske studier i form af de mange 

våbenskjolde fylder godt i optegnelserne. Men fortidsmin-

derne i form af blandt andet stendysser, voldsteder og rune-

sten blev også i mange tilfælde medtaget. 

Abildgaards virksomhed er nøje knyttet til Jacob Lange-

bek (1710-1775).8 Denne var en overordentlig flittig og bety-

delig indsamler, forsker og udgiver af historisk kildemateriale, 

omend hans grundighed vanskeliggjorde færdiggørelsen af 

flere af hans arbejder. Langebek var først amanuensis ved 

Det kongelige Bibliotek, og fra 1748 fik han posten som 

gehejmearkivar, i hvilken egenskab det var, han fik tilknyttet 

Abildgaard. Desuden var han stifter af ”Det kongelige danske 

Selskab for Fædrelandets Historie” i 1745. 

Abildgaards rejser kom til at strække sig over hele 21 år i 

perioden 1756-77 og foregik om sommeren. Vintermåneder-

ne blev så brugt til arbejdet med rentegningerne. Berejsningen 

kom til at dække hele landet med undtagelse af Bornholm. 

Resultatet af Abildgaards berejsning foreligger i form af 

omkring 900 efterladte rentegninger, hvoraf hovedparten er 

i tusch, mens kun enkelte er i farver. Samtlige tegninger er 

nu blevet udgivet i sin helhed i et særdeles fornemt katalog-

værk.9 Desuden befinder der sig på Nationalmuseet 2. afde-

lings arkiv syv bevarede dagbøger fra hans rejser i Jylland og 

seks fra rejserne til Fyn, Sjælland, Lolland, Falster og Møn. 

Selvom disse dagbøger gennem tiderne har været flittigt 

benyttet af kulturhistorikere, er de dog kun blevet publiceret 

fra Nordslesvig og Vejle Amt.10 

Egentlig var det antikvariske arbejde slet ikke Abildgaards 

hovedinteresse, men mere et levebrød end et kald. Hans 

egentlige interessefelt var landøkonomi og geologi. Det er 

da også inden for disse områder, han har bidraget med selv-

stændige publikationer. Således har han skrevet om Møns 

og Stevns Klinter. Desuden modtog han Landhusholdnings-

selskabets mindre guldmedalje i 1773 for en afhandling om 

mergel. Rundt om i dagbøgerne ses da også optegnelser 

om sådanne forhold.

Museumsdirektør M. Mackeprang karakteriserede ham 

i Dansk Biografisk Leksikon, som ”den første sagkyndige 

Antikvar, der gennemrejser Landet og Sogn for Sogn sø-

ger Oplysning om Mindesmærkerne, medens alle tidligere 

Underretninger om disse var indvundne ved Beretninger fra 

Præsterne af højst forskellig Værdi.” Det fortælles desuden, 

at hans ”fremragende Karaktertræk var Nøjsomhed og Flid. 

Efter tradition i Familien skal han til Tider have været sær og 

vanskelig” og ”ikke hørte til dem, der tog mødende Rejse-

genvordigheder med let Sind”.11 

Søren Abildgaards hovedberejsning af Århus Stift fandt 

sted i 1770, men blev suppleret i de følgende år med op-

lysninger fra området i forbindelse med hans berejsninger af 

Viborg og Ribe Stifter.12 

Abildgaards indsats fortjener stadig opmærksomhed, 

idet de rummer en lang række kulturhistoriske guldkorn, idet 

Gehejmearkivar Jacob Langebek (1710-1775). Stik af E.C.W. Eckers-
berg fra 1847 efter minaturemaleri af Søren Abildgaard fra 1751. Abild-
gaards minaturemaleri er det eneste eksisterende portræt af Langebek.
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mangt og meget af det, han tegnede og beskrev, siden er 

gået tabt eller blevet så slidt, at det ikke længere kan tydes. 

Desuden har mange kirker gennem årene gennemgået bety-

delige restaureringer, hvor meget er forandret. Hans opteg-

nelser giver ligeledes et godt supplement til periodens øvrige 

antikvariske værker. Men der er naturligsvis også meget, 

som man i dag ville synes, at Abildgaard burde have medta-

get. Det kan undre meget, at Abildgaards dagbogsoptegnel-

ser, som må betegnes som et særdeles vigtigt kildemateriale 

til tidligere tiders antikvarisk topografiske forhold – hvilket 

udgivelsen af kataloget over hans bevarede tegninger ligele-

des med tydelighed viser – ikke er blevet publiceret på tilsva-

rende vis som mange af periodens andre tilsvarende kilder. 

Da Abildgaards dagbøger, som befinder sig på Natio-

nalmusees arkiv, ikke er umiddelbar tilgængelige, ligesom 

læsbarheden af de håndskrevne optegnelser ligeledes vol-

der betydelige vanskeligheder, har jeg fundet det umagen 

værd at fortage det omfattende arbejde med at transskibere 

de dele, der dækker museets arbejdsområde på det sydlige 

Djursland. For at undgå, at artiklen imidlertid blot kommer 

til at fremstå som en ren kildeudgivelse, er Abildgaards op-

tegnelser i vid udstrækning suppleret med uddybende kom-

mentarer.

Abildgaards dagbøger er, som nævnt, ikke altid lige nem-

me at tyde, da de har kladdens karakter og rummer mange 

rettelser og overstregninger, hvilket har vanskeliggjort trans-

skriptionen. Ligeledes er ortografien og skrivemåden langt 

fra konsekvent med skiftende brug af store og små bogsta-

ver ved navneord og begyndelsesbogstaver samt brugen af 

forskellige forkortelser. Det er her dog valgt kun at foretage 

nogle yderst beskedne korrektioner i forhold til originaltek-

sten.13 I det følgende vil vi følge Abildgaard på hans rejse til 

Røndeegnen i 1770 – svarende til den tidligere Rønde Kom-

mune med de tre kirkesogne Thorsager, Bregnet og Feld-

balle – ud fra hans dagbogsoptegnelser. Hans ophold på 

Djursland må have fundet sted omkring juli måned, da det af 

dagbøgerne fremgår, at han var i Nimtofte den 15. juli og var 

kommet til Grenaa den 17. juli.14

THORSAGER

Kroemanden her i Torsager havde nogle gamle Pergaments 

Breve eller Skiøder, hvoriblandt et udstædet Skiøde p(aa) en 

Deel og Rettighed udi Skaresø Mark og Skov samt et Boe-

stæd, som kallis Skougaard, udstæd af 3 Brødre til en anden 

Mand Jens Michelsen p(aa) Kalffø A(nn)o 1498 paa Lisberg 

Herredsting, og begynder Brevet saaledes: Alle men these 

breff see eller hører lesse helsse vi Olluf Friiss høffuidzman 

paa Kalffø vebner, etc. Alle Seglene vare under Brevet, men 

der var Bue Mærker i dem alle undtagen det 1ste, som var 

beskadiget og fortrykt, saa man alene kunde see Hielmen, 

hvorpaa vare mange Standarder eller Spyd, men Vaabnet 

selv var ganske ukiendeligt.15

Torsager Kirke i Øster Lisberg Herred og i Kallø Amt.  

P (aa) Alterets Tavle er malet Rosenkrantz Vaaben til Nordre 

Side med Bogstaver med I.R.K.O. og til Syndre Side dette 

Thorsager Rundkirke – Jyllands eneste rundkirke. Illustration i Horace 
Marryats rejsebeskrivelse, London 1860. Efter Jørgen Rasnussen 1999. 
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D.L.G.D. (tegning af et våben her). I Choret over Stolene til 

Nordre Side en Tavle med denne inscription: Under denne 

hvelving liger begrafuen hederlig Mand Salig her Simon Pe-

dersen Skønning barnefød udi Hviding udi Synderlyng Her-

red, som var den første Evangelie Prediker udi disse Sogner, 

efter de fri Bisper, oc blef kaldet til det hellige predike Embede 

A(nn)o 1526 her udi Torsager oc Bregnet Sogner, oc tiente 

udi samme sit Embede troligen oc christeligen som en retsin-

dig Jesu Christi Tienere udi 44 Aar, og døde A(nn)o 1562 d 

4 Maii i sin Alders 64de Aar. Hans hustru Karen Terkilsdatter 

fød i Biødstrup i Bregnet Sogn, hun døde 1574. De havde 

tilsam(m)en 13 Børn. Her ligger oc hos dem begraffuit deres 

Søn hederlig oc vellærd Mand salige her Povel Simonsen, 

som blef kaldet til Predike Embede her i Torsager oc Breg-

net Sogner efter sin Faders Død A(nn)o 1562, hvilket han 

forestod udi 44 Aar, og døde A(nn)o 1604, 25 Februarii i sit 

Alders 64 Aar, hans hustru Marie Jensdatter, de havde tilho-

be i deris 41 Aars Egteskab 7 Børn. Povel Simonsens Enke 

Marene Jensdatter med sine Børn her Simon Povelsøn, Her 

Hans Povelsøn, Jacob Povelsøn, Peder Povelsen oc Marene 

Povelsdatter, lod bekoste denne Taffle i 1604.

Kirkens Bygning udsædvanlig (skitse af kirken). 

Beskrivelsen af Thorsager Kirke er ledsaget af en lille skit-

se af kirken. Det hører ellers absolut til sjældenhederne, at 

Abildgaard giver sig af med bygningshistorien. Dels var dette 

ikke oppe i tiden, og dels var det ikke en del af de mere eller 

mindre bundne emner, han skulle registrere. Men denne ene-

ste jyske rundkirke fik altså en betegnelse som usædvanlig. 

Det af Abildgaard omtalte inventar i Thorsager Kirke fin-

des ikke længere. Blandt andet har kirken 1877-78 været 

gennem en hårdhændet restaurering ved bygningsinspektør, 

professor Walther. Desuden er kirken blevet moderniseret i 

1950-52, hvor den fik et helt nyt inventar.16 

BREGNET

Bregnet i Østers Lisberg Herred.17 I Bregnet Kirke paa Alter 

Tavlen Jørgen Skeels og Dorthea Lungis Vaaben ellers er her 

aldeles intet mærkværdigt.

Den enligt beliggende Bregnet Kirke, som ligger i Kaløs 

umiddelbare nærhed, daterer sig i sin nuværende skikkelse 

til slutningen af 1400-tallet og erstattede en tidligere ro-

mansk kirke på stedet. Bygherren var Otte Nielsen Rosen-

krantz, som ejede Bjørnholm Gods i Tirstrup Sogn, og 1439-

79 var en betydningsfuld lensmand på Kalø.18 Samme Otte 

Nielsen Rosenkrantz stod ligeledes bag bygningen af to af 

Djurslands andre kirker, nemlig Marie Magdalene og Tirstrup.

Elisabeth Rosenkrantz (1657-1721), som var ejer af Møllerup Gods i 
Feldballe Sogn 1682-1721. 
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Den oprindelige altertavle var skænket kirken af Jørgen 

Skeel (1578-1631) og hans hustru Kirsten Lunge – og ikke 

som Albildgaard skriver Dortea Lunge. Jørgen Skeel, som 

ved et senere giftermål arvede Gammel Estrup, var en af 

sin tids betydningsfulde adelsmand, som i perioden 1607-27 

var lensmand på Kalø.19 

I 1872 gennemgik kirken – ligesom nabosognet Thors-

agers kirke – en gennemgribende restaurering af bygnings-

inspektør Walther. Kirken blev restaureret igen i 2006 og fik 

i den forbindelse ny altertavle af Arne Haugen Sørensen.20 

KALØ

Kalløe gamle Slot. 21 Det er beliggende i Stranden ved den 

saakaldede Kalløe Viig paa en halv Øe, som Mesten er rund-

agtig omtrent efter Gisning 2500 Skrit i Længde og i Breede, 

og kan paa samme græsses i gode Aaringer 30 til 40 Fæ 

Høveder, halv Øen er fra det faste Land beliggende omtrent 

2500 Skrit og hænger sammen med det faste Land ved en 

Lang Strimle af 6 a 7 al Breede, belagt med Steenbrok. Paa 

den sydvestlige Kant af halv Øen har det gamle Slot staaet, 

hvoraf Grundvolden og noget af Mur Fyldningen endnu er 

kiendelig, og synes at have bestaaet af 3 Fløje hvoraf endnu 

rudera staar omtrent 8 al oven Jorden, og af et Taarn staar 

endnu Muurfyldningen 18 al. over Jorden henved det nord-

vestlige Hjørne af Slots Murene, som ere omgivne med en 

tyk Mur tet mod Hav Siden paa Sydlig Kant. Har havt lige-

som en Laage, den af Slots Fløjene indesluttede Slots Plads 

er omtrent 150 Skrit i Brede og Længde, Murernes nærvæ-

rende Tykkelse er meest 1 al, men Taarn Muren er fulkom-

men 1½ til 2 al tyk. Er alt sammen bygget paa en ophøjet 

Plats, som efter Anseende har været omgivet med Volde og 

Grave. Det er forsøgt, at tem(m)elige store Coffardie Skibe 

kand ligge tet ved Slottet paa Sydlige Kant, hvor der er stor 

Dyb. Høiden af Jord Volden mod Havet er omtrent 18 til 20 

al høj over Vandet.

NB. Rønsteenen ligger ud paa Østlige Side imod Øen paa 

Kalø Slotsruin efter ældre stik. 
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en tør Grund midt i Vigen, er meget stor omtrent 5 a 6 al 

breed, ligger yderst paa Grunden mod Havet, er omgivet 

med andre Steene, og tiener samme Sælhundene til Leje og 

Hvile, formodentlig har Rønstenen sit Navn af Bondebyen 

Rønne, som ligger her mod Søe Kanten. (Beskrivelsen af 

Kalø er ledsaget af en skitse af Kalø halvøen).

Kalø, som kong Erik Menved lod opføre i forbindelse 

med et bondeoprør i 1313, var frem til enevælden i 1660 

lensmandssædet for Kalø Len, der omfattede det samlede 

Djursland.22 Her residerede nogle af den tids betydeligste 

adelsmænd som lensmænd, blandt andet flere af sælgten 

Rosenkrantz, som fra slutningen af 1500-tallet fik hoved-

sæde på Rosenholm.

I 1661 overlod Frederik III Kalø til sin søn, Ulrik Frederik 

Gyldenløve, som ejede den til 1670, hvorefter Kalø kom til-

bage til kronen. Gyldenløve fik imidlertid i 1672 tilladelse til at 

nedbryde borgen. Materialerne herfra blev i vid udstrækning 

udskibet til København, hvor de indgik i forbindelse med op-

førelsen af Gyldenløves palæ Charlottenborg.

Da Abildgaard besøgte Kalø i 1770, var der gået hun-

drede år siden nedbrydningen, og der må stadig have væ-

ret betydelige rester af borgen. I begyndelsen af 1900-tallet 

gennemgik Kalø en grundig undersøgelse og restaurering 

ved Nationalmuseets arkitekt C.M. Smidt (1872-1947).23 Et 

arbejde der i vid udstrækning blev lokalt støttet økonomisk. I 

dag fremstår Kalø, der er landets næststørste borgruin, kun 

overgået af Hammerhus, som en af Nationalpark Mols Bjer-

ges betydeligste attraktioner. 

FELDBALLE

Feldballe Kirke. 24 Paa Alter Tavlen, som er moderne staar 

denne Skrift: Anno 1607 d 5 Julii lod ærlig og Welbyrdig 

Mand Hertwig Kaas til Møllerup med sin kiere Frue, Frue 

Anna Juul denne tafle paa deris egen bekostning forferdige, 

og gaf den her til Feldballe Kirke. Gud velsigne dem her time-

lig og siden i Himmerig Amen. Til Nordre side staar disse Va-

aben H.K.F. – H.K.M. (tegning af to våben). Til Sydlige Side 

staar disse A.I. F. – A.I.M. (tegning af to våben).

Paa det øverste Mands Stolestade i Træ udskaaren AMF 

– AMM (tegning af to våben) lige over for p(aa) øverste Qvin-

destade FMF – FMM (tegning af to våben).

Hertviig Kaasis Grafsteen ligner den i Lyngbye over 

Steenberg (stor skitsetegning af gravstenen med mål og be-

skrivelser).

 Paa Alter Bordet staar en stor 2 greened Lysestage, p(aa) 

hver Arm hænger et lidet Vaaben Skilt, nemlig Gyldendstiern 

P.G.S. og Bilde Vaaben HB. Uden om Foden staar: ANNO 

1612. Juncker Hartwigh Kaas og Fru Anna Julf the Mollerup. 

Paa Herskabets Stolestade staaer Gyldenstiern, Rosen-

krantz og Skak Vaaben, det sidste er guul Lillie i rødt Felt og 

paa Hielmen en guul Lillie mellem 2de Røde Vessel Horn.

Paa Prædikestolen staar Hartwig Kaasis Møderne og Fæ-

derne, ligeledes Frue Anna Juuls Fædrene og Møderne.

Over Kor Dørren ind ad mod Kirken staar malet p(aa) 

Muren S: Fru Anne Kaassis Fæderne og Møderne oven til 

Nordre Side (tegning af fire våben). Oven til Sydlig Side S: 

Hartvig Billdis Fæderne og Møderne, som er Billde, Hvid, 

Ulefeld, Parsberg Vaabner. Neden under disse p(aa) Sydlig 

Side staar S: Hartvig Kaasis Fæderne og Møderne, s(om) er 

(tegning af fem våben). Vidre her under sees S. Predbiørn, 

Gyldenstierns fæderne og møderne, s(om) er Gyldenst:, Sti-

ern Jul og Stiern Jul igien (tegning af våben med tekst: blaat 

felt hvidgraa Figur). Atter her under staar S: Knud Gyldenst: 

Fæderne og Møderne, s(om) er Gyldenst: Billde, Stiern Jul, 

Kaas (tegning af et våben). Til Sydlig Side længs med 4 i hver 

Rad sees først Frue Anne Juls Fæderne og Møderne Skak-

tafle Friis, Lilie Jul (tegning af to våben med farveangivelse). 

Dernest Frue Hyllebore Billdes Fæderne og Møderne, s(om) 

er Skaktavle Friis, Gyldenst: (tegning af et våben), Billde. Ne-

derst staar Frue Elisabeth Rosenkrantzis Fæderne og Mø-

derne, s(om) er Dyrer Lunger med hvide Snabler i blaat Felt, 

Braher, og 2de Vaaben ere her udslættede.
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I Choret p(aa) Nordre Væg ved Siden af Alteret er opreist 

en graa Marmor med denne ophævede Skrift uden Stræg 

mellem Linnederne: HER ligger begrafvet Erlig oc Welbørdig/ 

Mand Hertviic KAAS til Møllerup, Erick Kaas/ oc Fru Anne 

Eriksdatters Søn til Qiælskovf, so(m)/ døde den 10 septemb 

Aar 1625 MED sin kierre/ Fru Erlig oc Welbørdig Fru Anne 

Jul, Axel/ Juls oc Fru Kiersten Lungis dater til/ Willestrup, 

som døde DEN … Aar 16 … / GVD gifve dem med alle GVDS 

udvolde en/ gledelig opstadelse PAA DEN Yderste dag./ Til 

højre længs nedp(aa) hans Side staar 8 Par Vaaben: (Teg-

ning af 16 våbenskjolde med div. forklaring). Paa hendes 

Side længs ned ligeledes 8 Par Vaaben (tegning af 16 våben-

skjolde med forklaringer). Oven over hans Hoved i en halv 

Runddeel p(aa) en smal Plat staar: Orme med Forrodnelse 

Elisabeth Rosenkrantz satte et markant præg på Feldballe Kirke, hvor hun i koret indrettede begravelser for sine to ægtemænd Knud Gyldenstierne 
og Joachim Schack. 

oc dette snefre stedt. Oven over hendes Hoved: Er os af gud 

gifvet for Werdsens herlighedt. I øverste Højre Hiørne staaer 

den Christelige Troes Sind Billed holdende Christus p(aa) 

Korset i Armen. I Øverste Venstre Hiørne Haabet staaende 

med Anker i Venstre Haand og en Due p(aa) Høire Haand. I 

nederste høire Hiørne Caritas med et spæd Barn p(aa) Ar-

men. I nederste Venstre Hiørne en Mand staaende bunden 

med en Lænke og Halsen og en Lænke om Venstre Haand. 

Steenen er 5 Fod 8½ Tome breed 7 Fod 4½ Tome lang.

Bag Alteret er her et Begravelse, hvor der paa østlige 

Væg staaer 3de Epitaphia, og ved et hvert af dem er 8 Par 

Vaaben, 4 Par til hver Side langs ned ad inscriptions Tavlen. 

Paa Inscriptions Tavlen til høire eller nordre Side staaer denne 

Skrift med smaa løbende latinske Bogstaver: I denne graf er 
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bevared/ den Jordiske Lefning af Høy=ædle og Velbaarne/ 

KNUD GYLDENSTIERNE/ Herre til Møllerup, Damsgaard, 

og Bogensholm/ Prædbiørn Gyldenstiernes, og Frue,/ Hyl-

leborg Bildes søn Fød d: 12 Julii 1652/ Som efter hand med 

Fliid og Frugt hafde/ Beseet den største og beste deel af 

Europa/ døde d: 6 Oct: 1683, i sit Alders 31 Aar og efter/ 

15 Ugers Ægteskab forlod sin Frue Elisabeth/ Rosenkrantz 

frugtsommelig med deris Datter/ Frue Hylleborg Gylden-sti-

erne. Hans dydefulde/ Lefned og Adfærd behagede alle og 

hans dyre=/ bare Siæl befalt saaledes Gud, at hand/ kastede 

med hannem fra Ondskab, derfor/ er hans Nafn i Ære, hans 

siæl i Glæde/ hans aske i hvile./ Til højre Side længs ned 

ved denne ovale inscript: Tavle disse 4 Par Vaaben (tegning 

af 8 våben med bemærkninger) til Venstre Side længs ned-

disse følgende: (Tegning af 8 våben med bemærkninger). 

Neden under staar i horisontal oval p(aa) sort Grund med 

guul 7 Spitset Stierne og derhos Nunqvam sine Splendore. 

Allerøverst oven over Inscriptions Tavlen staar Gyldenstiern 

Vaabnet.

Dernest følger det andet ligedannede Epitaphium, som 

og er det middelste, og har denne Skrift: Her giæmmis/ Den 

Jordiske Deel af/ Høiædle og Velbaarne/ Frue ELISABETH 

ROSENKRANTZ/ Frue til Rosenholm og Møllerup/ Hr. Erich 

Rosenkrantz og Frue Mette Rosenkrantz/ Deris Daatter Fød 

d: 2 Decembr: 1657./ Som begrof sin første Mand Knud 

Gyldenstiern/ Efter 15 Ugers Ægteskab og begræd ham i/ 

næsten 15 Aars Enchestand, var derefter gift/ Med Hr. Jo-

chim Schak i halffemte Aar/ Døde d: 2 Novb: 1721, i sit sid-

ste Enche=Sædis 22 Aar/ Efter at hun hafde ladet sin Troes 

Lys saa/ skinne, at hver saa i hende Kierlighed til/ Gud, hans 

Ord, hans huus, hans Tienere, en/ ugemeen Taalmodighed, 

stor Forstand over/ hendes Kiøn, Rætfærdighed oc Redelig-

hed/ Gave=Mildhed mod den Nødlidende og en/ Priisværdig 

Frimodighed i Døden/ hvorfor hendis Ihukommelse/ bliver 

altid i Velsignelse./ Oven over denne inscript: Tavle staar Ro-

senkrantz Vaabnet, og til Venstre Side disse 4 Par (tegning af 

Søren Abildgaards skitse af Hartvig Kaas’ (død 1625) og hustru Anne 
Juuls ligsten i Feldballe Kirke fra hans optegnelser. Abildgaard har ikke 
efterladt nogen rentegning af dette gravmæle. 
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8 våben med bemærkninger). Til høire disse 4 følgende Par 

(tegning af otte våben med bemærkninger). Nederst midt 

under staar en Blomster Krands og ved samme: Nunqvam 

sine Honore.

Det 3de i Ordenen og sidste til Sydlige Side af disse Epita-

phia, er danned ligesom de 2de forbemældte, og har denne 

Skrift: Neden under hviler i Herren/ Høyædle og velbaarne/ 

Her Jachim Schak/ Herre til Sneumgaard, Kierstrup og 

Bramslyche/ Ridder Kongl: Majest: General Major og Ampt=/ 

mand over Schanderborg og Aakier Ampter/ Hr. Otte Schak 

til Hytten og Fr. Dorethe von de Lyhe/ Deris Søn Fød Anno 

1628./ Efter trende Kiærlige Ægteskaber med/ Frue Sophie 

Schak, Frue Dorethe Sefeld og/ Frue Elisabeth Rosenkrantz/ 

Døde d: 21 Augusti Anno 1700/ mæt af Dage og ære med 

det berømmelige Nafn at/ hand i sin Krigstieneste var tro 

mod sin Konge/ Tapper mod sin Fiende, forstandig i sine 

Anslag/ og i sit Øvrigsheds Embede en elskere og fremmere/ 

af Rætfærdighed og en hadere af Vold, Uret/ og begiærlig-

hed, hvorfor hand skal staa/ i sin Deel paa Dagenis Ende./ 

Oven over inscriptions Tavlen staar dette Vaaben (tegning 

af et våben) men længs ned til højre Side staar disse 4 Par 

Vaaben (tegning af ottevåben med bemærkninger). Længs 

ind p(aa) Venstre Side disse 4 Par; som her følger (tegning 

af otte våben med bemærkninger). Disse 3de nest foranførte 

Epitaphia ere giorde af Træ.

Feldballe Kirke er i ganske særlig grad præget af sognets 

herregård – Møllerup – som tidligere ejede kirken. Altertavlen 

fra 1607, prædikestolen og lysestagerne er således skæn-

ket af ejerne Hartvig Kaas, som døde 1625, og hustru Anne 

Juul, hvis store ligesten ligeledes er opsat i kirken. 

Ellers er det i særlig grad Elisabeth Rosenkrantz (1657-

1721), der har indrettet kirken med begravelser og gravmin-

der for sig og sine to mænd.25 Elisabeth Rosenkrantz var en 

af tidens oplyste adelskvinder og tillige dybt religiøs, præget 

af tidens åndsretning, pietismen. Hun var født på Rosenholm 

som datter af Erik Rosenkrantz, og farfaderen var den lærde 

Holger Rosenkrantz. Hun voksede op på Gammel Estrup og 

blev i 1682 gift med Knud Gyldenstierne til Møllerup, som i 

anledning af giftermålet opførte helt nye bygninger på ste-

det. Gyldenstierne døde dog efter kun 15 ugers ægteskab 

efterladende Elsabeth gravid med datteren Hilleborg. I 1695 

indgik hun nyt ægteskab med general Joachim Schack til 

Sneumgård. Efter hans død i 1700 vendte hun tilbage til Møl-

lerup, hvor hun forblev til sin død i 1721.26 

I dag findes begravelserne efter Elisabeth Rosenkrantz og 

hendes to ægtemænd ikke længere i Feldballe Kirke, men 

hendes indretning sætter stadig sit præg på kirken.

 
GAMLE OPTEGNELSER GIVER NY VIDEN

Denne antikvariske rundtur på Røndeegnen med Søren 

Abildgaard i 1770 viser med al tydelighed, at de gamle antik-

varisk-topografiske optegnelser har meget at bidrage med til 

forståelsen af tidligere tiders forhold. Vores fysiske kulturarv 

ændrer sig til stadighed, hvilket ikke mindst gælder kirkerne, 

hvor generation efter generation har sat deres præg. Ikke 

mindst i de sidste 150 år har ændringerne været gennem-

gribende. Uden Abildgaards og lignende optegnelser fra 

16-1700-tallet ville vores viden om mange antikvariske for-

hold således være betydelig ringere.
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RESUMÉ

Tegneren Søren Abildgaard, der i anden halvdel af 1700-tal-

let havde til opgave at rejse rundt i Danmark for at tegne og 

beskrive nationale monumenter, besøgte Ebeltoft, Mols og det 

sydlige Djursland i 1770. Abildgaards dagbøger fra rejserne har 

for størstedelens vedkommende hidtil kun været tilgængelige i 

de håndskrevne originaler på Nationalmuseet. Dagbøgerne er 

dog et væsentligt kildemateriale, som indeholder megen viden 

om lokale forhold for næsten 250 år siden, og som det derfor 

nok er værd at læse nærmere i.

Prospekt efter Peder Hansens Resen fra 1600-tallets slutning. 
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Af Jakob Vedsted

På sine antikvariske rejser rundt i det danske land i sidste 

halvdel af 1700-tallet kom arkivtegneren Søren Abildgaard 

(1718-1791), hvis liv og virksomhed er mere indgående be-

skrevet andet steds i nærværende årbog, også til Ebeltoft, 

Mols og det sydlige Djursland i 1770. 

I det følgende tager vi med ham på hans antikvariske rejse 

– med uddybende kommentarer undervejs – til det område, 

der svarer til den tidligere Ebeltoft Kommune, bestående 

af Ebeltoft købstad og sognene i Mols Herred: Dråby, Agri, 

Egens, Knebel, Rolsø, Tved, Vistoft og Helgenæs samt sog-

nene Hyllested, Rosmus, Tirstrup og Fuglslev i Sdr. Djurs 

Herred. Agri og Helgenæs sogne er dog ikke blevet beskre-

vet af Søren Abildgaard. 

EBELTOFT

Ebeltoft, i Kirken er aldeles intet mærkværdigt.1

Byefogeden i Ebeltoft er Hr. Thomas Jacobsen Boserup, 

hans Søn Hr. Johan Ludvig Boserup constitueret Byeskriver, 

Hr. Loretz Ditlevsen Byefoget.

I Coret p(aa) Nordre Væg et Epitaphium med denne Skrift 

Anno 1620 lod erlig forstandig Mand Jens Heggelund Borg-

mester i Ebelltoft denne Tafle oprette till hans sin hustrue 

Birgitte Anders Datters oc deris Datters Karen Jensdatters 

ihukommelse i hans Alders 59 Aar hans hustrues 45 Aar og 

Datters 8 Aar, oc er hand i Herren hensoffed A(nn)o 1630, 

hans hustru døde 1650 og liger her neden begraffuen.

Bag Alteret en Steen i Muren med denne Skrift: her neden 

hviler Her Niels Pedersøn, som var Sogne Præst til Ebeltoft 

oc Draabye 40 Aar oc efter stor forfolgelse døde den 19 Jan: 

1653 i sin Alders 69 Aar med sin hustru Maren Hansdatter, 

som døde den 22 Martii 1658 i sin Alders 63 Aar, oc lefde i 

Ægteskab 38 Aar og aflede 3 Sønner oc 7 Døttre.

Østen for Ebeltoft paa en Høi Banke er 2de Høje tæt ved 

hinanden Skiæl Høje kaldet, hvilke tiene til Mærke for de Sei-

lende, s(om) skal ind i Ebeltoft Viig, da de skal have Raadstue 

Spiret mellem begge Højene i Sigte, for at finde det rette løb 

og Ankerbund ind i Vigen.

Paa den store Klokke i Kirke Taarnet staar Anno 1575: Sø-

ren Michelsen. Paa den 2den som hænger i Taarn=Glugget 

kunde Aarstallet ikke sees alene disse Navne Søren Bierge 

og Jens Bierge.

Synden fra Ebeltoft en halv Miils Vei mod Hav Kanten 

ere 2 eller flere Høje kaldede Svært Høje, hvor af tages Sort 

Jord, som kand bruges til Sort Mahler Sverte til Huuse.

I Æbeltofts Raadstue Archiv forvares et gl: pergamentes 

Exemplar p(aa) Latin af en Lov for Kiøbstæderne, meesten 

Søren Abildgaards rejse til 
Ebeltoft, Mols og det 
sydlige Djursland 1770

Præsten hr. Niels Pedersens og hustruen Maren Hansdatters epitafium, 
som indtil 1983 havde sin plads i Ebeltoft Kirkes kor. Niels Pedersen, der 
var præst i Ebeltoft i 40 år, døde i 1653 efter stor forfølgelse, som der 
stod på epitafiet, mens hustruen døde i 1658.
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forfattet efter Slesviges Stats Recht. Samme Exempl. er 

skrevet, som det synes før 1300. Den er af Horsens Borgere 

besørget udskreven og sent til Æbeltoft. Det begynder saa-

ledes (her følger en afskrift af den latinske tekst med indled-

ningen og § 1 og § 31).

Siden Abildgaards besøg i Ebeltoft Kirke i 1770 er en stor 

ligsten over Jens Hegelund og hustru, som blev begravet 

i kirken, kommet tilbage til kirken, hvor den er opsat i ind-

gangspartiet. Den blev i slutningen af 1800-tallet fundet med 

billedsiden nedad i en stampemølle ved Foldbroholm tæt ved 

Ebeltoft, som tidligere tilhørte Favergården i Ebeltoft. Ligste-

nen er sikkert kommet til stampemøllen i forbindelse med 

en offentlig auktion i 1823, der blev afholdt over 37 ligsten.2

Det omtalte epitafium over hr. Niels Pedersen, som var 

indmuret i koret, blev desværre nedtaget i forbindelse med 

en større restaurering af kirken i 1983, hvilket er yderst uhel-

digt, da hr. Niels Pedersen var en af byens interessante per-

sonligheder i 1600-tallet, og byens præst i hele 40 år.3 Han 

døde i 1653 efter stor forfølgelse, som der står på epitafiet, 

idet præsten lå i årelang strid med sine sognebørn. En strid 

der givetvis gik tilbage til hans udlæg for en lang række af 

borgernes skatter til fjenden i forbindelse med krigene i be-

gyndelsen af århundredet. Præsten, som var en stor penge-

puger og kom i besiddelse af hele 22 af byens ejendomme, 

blev af sognebørnene anklaget for embedsforsømmelser og 

meget andet. 

I beskrivelsen af Sværthøjene fornægter Abildgaards in-

teresse for geologi og de landøkonomiske forhold sig ikke. 

Det gamle pergament, Abildgaard fandt i rådstuearkivet 

i Ebeltoft og foretog en afskrift af, var et virkelig betydeligt 

arkivfund. 4 Det er nemlig det eneste bevarede eksemplar af 

Slesvig Stadsret, der i middelalderen dannede grundlaget for 

bystyret i mange danske købstæder blandet andet Århus, Vi-

borg og Horsens. Det fundne eksemplar, som fylder en halv 

snes sider og indeholder 91 paragraffer, er en afskrift af et ek-

semplar fra Horsens, som er tilsendt borgerne i Ebeltoft i for-

bindelse med fornyelsen af byens købstadsprivilegier i 1317. 

Dokumentet er siden overgået til Det kongelige Bibliotek.

HJELM

Hielm Øe beliggende i Søen omtrent 2 Miil fra Ebeltoft, 

men 1 Miil fra Elsegaard er henved ½ Miil i Omkreds, og 

falder temmelig Høi, hvorved den kan sees langt borte af 

de seilende, midt p(aa) er en given Plats, hvor kiendelige 

rudera endog oven Jorden kan sees.5 Manden der på 

På sin rejse til Ebeltoft fandt Abildgaard 
i rådstuearkivet denne afskrift af Slesvig 
Stadsret fra 1317. Dette vigtige arkivfund 
er det eneste bevarede eksemplar af 
Slesvig Stadsret. 

Ældre stik af Hjelm udført af Baagøe.
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Øen sagde, at han der havde optaget 200 store Muur- 

steen. Platzen, hvor Bygningen har staaet er omgivet 

med ligesom 3de høie Volde eller Skantzer, af hvilke 

een kaldes høi Castellet mod Vesten, Synden Castellet, 

Mellem Castellet. Holmen er begroet med smaa Skov, 

meest Linde. Tet inden for Skantzerne er 3de Brønde 

beliggende p(aa) Platzen ligesom i en Triangel, inden for 

Brøndene har der staaet en muret Bygning efter grun-

dens anseende har sammes Grundvold været en ligesi-

det Firkant, omtrent 30 Skrit i hver Side, der skal være 

erfaret, at der i Grunden er hule Kiældre. 

Lige over f(or) Hielm p(aa) det faste Land, i Nord Nord 

Vest fra Hielm ved Ranild Ladegaard i Elsegaard er ki-

endtegn til at have staaet en Bygning, som Beboerne 

i Egnen kalde Ranild Ladegaard, hvor der kiendelig ses 

at have været Volde og Grave i Omfang 160 Skrit det 

siunes ikke uliigt at her har været dobbelt Vold.

Abildgaard synes at have været den første antikvar, som 

har besøgt Hjelm for at besigtige Marsk Stigs borganlæg på 

øen og talt med opsynsmanden på stedet. Siden har arkæo-

logiske udgravninger foretaget af det daværende Ebeltoft 

Museum i 1999 og 2000 med al tydelighed kunnet bekræfte 

beskrivelsen af, at der forefandtes rester efter borgene på 

stedet.6

Voldstedet ved Rane Ladegård blev i 1894 undersøgt af 

amatørarkæolog, løjtnant J. Jensen fra Grenaa, som samme 

år også foretog de første undersøgelser på Hjelm. Stedet 

har også været tolket som en skanse fra englandskrigenes 

tid i begyndelsen af 1800-tallet. Men ud fra Abildgaards be-

skrivelse holder dette ikke, selvom voldstedet også godt kan 

have været anvendt til dette formål.7 

DRÅBY

Skiærsøe.8 Ejeren Hr. Obriste Wauverd. Over Porten ved La-

degaarden en Steen indsat med disse Vaab og denne Skrift 

FG -KK (tegning af to våben): VNIVS HOMINIS peccat/tvm 

deo molestivs est/ eiq(vm) majorem/dolorem/facit qvam ip-

sivs Ie/su Christi eruciatus/ atq(vm) mors.

Draaby Kirke i Mols Herred. Frem for Alteret ligger en stor 

Hvidagtig Marmor, som nedenfor denne inscription med op-

højet Skrift og temelig breed Stræg mellem Linnederne. Her 

ligger begraue(t) Erlig och Welbyrdigie mand/ Falk Gøie til 

Skersøe som døde An(n)o 1554 met ha(n)s hustru fru ydde 

ulfsta(n)d Hues siele gud haue… /

Oven over hans Hoved staaer 2de Vaaben (tegning af to 

våben). Dernedst læng ned disse 6 Vaaben Rosenkrantz, 

(tegning af fem våben). Paa hendes Side disse oven over 

Hovedet disse 2de (tegning af to våben) dernest længer ned 

Bille, (tegning af fem våben).

Et Epitaphium af hvid Marmor Epitaph. og zirater p(aa) 

bleg rødagtig Marmor Grund; og p(aa) sort Marmor Grund 

denne inscription. Herunder hviler Welædle og Welbyrdige 

Hans Benzon til Schiersøe, hans Kongl: May. Justiz og Can-

cellie Raad samt Landsdommer udi Nørre Jylland som salig 

i Herren Hen Sov A(nn)o 1704 d 23 Decembris i sit Alders 

54 Aar tillige med sin welædle og welbyrdige Frue Christina 

Søren Abildgaards tegning af ligstenen over Falk Gøye – død 1554 – og 
hustruen Ydde Ulfstand i Dråby Kirke. 
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Glud som salig i Herren hensov Anno 1724 d 11te Julii i sit 

Alders 56 Aar, udi samme deres Ægteskab som varede 21 

Aar 3 Maaneder og 5 Dage velsignede Gud dennem med 4 

Sønner Matthias Benzon, Christian Benzon, Johan Severin 

Benzon, Christian Benzon, og 2 Døttre Sophia Amalia Ben-

zon, Ide Christina Benzon, af hvilke de 2 første Sønner og 

den sidste Datter ere i Herren hensovede, Gud give dennem 

med alle Christne en glædelig opstandelse. (Tegning af to 

våben) Hvid Due i blaa Felt, blaa Klokker i guul Felt. Blaa 

Sparre i guul Felt røde Roser sort Oxe Hoved.

Paa Degnestolen stod udskaaren dette Waaben (tegning 

af et våben).

Ved Boeslom tet ved hinanden 12 gode Vældkilder.

Ligstenen over Falk Gøye, som døde 1544, og hustruen 

Ydde Ulfstand findes stadig i kirken og er opsat på korets 

nordvæg. Desuden er Abildgaards rentegning af denne lig-

sten bevaret i Nationalmuseets samlinger. Desuden findes 

en rentegning af bygningsindskriften fra Skærsø på bagsi-

den heraf. 9

Det fornemme Benzonske Epitafium, som bestod af 

gravplade for Hans Benzon, der var blevet adlet i 1679 og 

døde 1724, er desværre gået til, da det faldt ned og gik itu, 

da jernboltene rustede over.10 Desuden indrettede sønnen, 

Christian Benzon, som oprettede Skærsø som et stamhus 

og døde 1730, et gravkapel i nordsiden af kirken med et 

fornemt epitafium, som ligeledes er gået til. Døren til gravka-

pellet samt forskellige figurer af marmor og alabast er stadig 

bevaret i kirken, andre er deponeret på Museum Østjylland. 

Degnestolen, som bærer Århusbispen, Niels Clausen 

Skades våben, findes ligeledes stadig i kirken.11

De 12 kildevæld, Abildgaard omtaler i Boeslum, har an-

tagelig forbindelse med to kendte helligkilder ved denne 

landsby.12

EGENS

Egens Kirke i Mols Herred annex til Agri er den mindste Kir-

ke, ieg endnu har seet.13

Kirkegaarden ligeledes meget liden. Skriftestol og Prædi-

kestoel staar og i Choret p(aa) Gulvet ved Siderne af Alteret, 

p(aa) Prædikestolen er malet disse Vaaben (tegning af fire 

våben).

KNEBEL

Knebel Kirke og Sogn.14 Paa en Sølv forgyldt Kalk er neden 

under den Fodblad om Randen denne Skrift: DENNE CALK 

ÄHR GIORDH FOR DALLE REGIMENTET I STETIN DEN 12 

DECEMBRIS ANNO 1660. Neden under Randen af patellet 

læses i 2de linneder følgende: Anno 1676 d 31 Jiulii hafver 

Generalmajor Andreas Sandberg kiøbt denne Kalk och Disck 

af en partie, som fra det de Svenscke hafde taget ved Chri-

stianstad, hvilket hand nu till sit Regimente (ændret til Knebel 

K.) igien foreret hafver.15 

Strax uden for en Gaard i Knebel Bye Ost-Nordost belig-

gende for Byen er en anseelig Steen Dys kaldet Posekiær 

Steenhuus, samme er en rund Indhægning af omsatte store 

opreiste Steene som i Tallet er 24 dog er hist og her sat ind 

I Dråby Kirke har der i nordsiden 
tidligere været et gravkapel og for-
nemme epitafier med alabastfigurer fra 
1700-tallet for Benzon-slægten, som 
ejede Skærsø. Epitafierne er siden gået 
itu, men der findes stadig bevarede 
dele heraf i kirken samt deponeret på 
Museum Østjylland.
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imellem de store nogle faae mindre Steene, hvilke indhægne 

en rund Plads, hvis Diameter inden for Steenhægningen er 

22 alen, ved Nordostlige Kant er inden for Steenhægningen 

opreist et Steen Alter af 5 store opreiste Steene 2½ alen høje 

og neden 1½ a 3 alen brede men oven smallere, paa disse 

hviler en meget stor fladagtig Steen 16 alen lang og 4½ al 

bred 1½ al dyb. 

Ved Vestlig Side af Kirken sees den saa kaldede Knebel 

eller Tved Viig, hvis Munding er Vesten herfra, hvor derved et 

smalt Sund har Fællesskab med Kalløe Viig. Dette Sund for-

meres af 2de Land=Odder og Sand Revler af hvilke den ene 

gaaer i Nordvest fra et Øe=Hoved i Tved Sogn, og det andet 

i Sydost fra Roelse Næs, igennem disse Sand=Revler kniber 

og vriersig Havet fra Calløe=Viig og giør her en Viig fra lige-

som i en Oval hvis største diameter er fra Sønden til Norden 

eller fra Mundingen hen ved Roelse og til Tved, i Omkreds vel 

7 Fierding Vej, Gabet er henved en halv Fierdings Vej breed, 

og saa dyb at det største Orlog Skib kunde magelig gaae 

der igennem, og ligge i en meget god og rolig Vinter Havn. 

I denne Viig formenelig fornemmelig paa det saakalde Skiæl 

Rev, tages mangfoldige store blaa Musklinger, og undertiden 

nogle smaa Østers hæftede ved Musklingerne. Dette Rev 

gaar Østen fra det faste Land ved Skellerup ud i Nord Nord-

vest, og er det Ryg om Sommeren nesten tør og har paa 

begge Sider et mægtigt Dyb. Her i Vigen fanges og deilige 

feede Flyndre, Torsk Markrel og Hvillinger. Men Sælhundene, 

som indfinde sig her i stor Mængde ligesom og ved Kalløe 

Slot, foraarsager at Indbyggerne kiedes ved at fiske, thi de 

fordærve deres Garn. Knebel Viig skal i gl: Dage være kaldet 

Wirup Viig. Wirup er en liden Bye liggende p(aa) et høit sted 

i Wistoft Sogn.

Grundtægning af Posekiær Steen Dys, omkring Alteret er 

en mindre Indhægning af 20 smaa eller maadelige Steene 

foruden den større Steenhægning af store Steen. Aabning el-

ler Indgangen under den øverste store Offer Steen er i Nord-

Ost omtrent 2 a 3 al fra den yderste store Steenhægning. 

Knebel Kirke er opført og bygget p(aa) en liden Banke 

meest af Kampe Steen undtagen Hiørnerne, Vaaben Huuset 

og Gevælvten i Choret, som er af brændte Steen.

Paa Klokken staaer D Albertis Johannes I dem pronabis 

qvis contra nos. Arendt Kleiman. Pastor de Knebel. 1625.

Alteret er af C(a)tholsk Indretning, i Midten sidder 2de 

udhugne Billeder det eene forestillende Gud Fader, og det 

andet p(aa) høire Side Maria med Krone p(aa) Hovedet, i en 

afdeeling til Nordre Side staaer St. Jørgen og til Sydlig Side 

en Biskop, men alt meget beskadiget.

Paa Chorets nordlige Væg ved Foden af Alteret er et 

Epitaph. af Træ over Sogne Præsten Albert Jensen Præst til 

Knebel og Roelse Sogner i 57 Aar og Provst udi Mols i 9 Aar 

døde 1670 d 4de Martii i sit Alders 78 Aar. Hans 1ste Kone 

Magdalena Jensdatter fød i Knebel Præstegaard døde 1640 

d 17de Octobr, hans 2den Hustrue Elsebeth Christensdatter 

fød i Ørret i Hammerum Herred 1683.

Abildgaards beskrivelse og grundtegning af Poskær 

Stenhus er af ganske betydelig arkæologisk interesse, idet 

den bekræfter en antagelse om, at denne anseelige dysse, 

Opslag fra Abildgaards opteg-
nelser med grundtegning af 
den store runddysse Porskær 
Stenhus i Knebel Sogn.
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som anses for landets største runddysse, har haft en nu for-

svundet, indre randstenskæde af noget mindre sten.16

Ligeledes er det interessant, at Knebel Kirke endnu i slut-

ningen af 1700-tallet havde sit alter med figurer, der stammer 

fra den katolske tid. De nævnte figurer, som er fint udskåret, 

opbevares i dag på Museum Østjylland. De er via Teknisk 

Skole i Ebeltoft kommet til det daværende Ebeltoft Museum 

få år efter oprettelsen i 1909. Figurerne tolkes i dag som 

Gudfader, Jomfru Maria, Skt. Olav og en bispefigur, som an-

tagelig skal forestille Skt. Martin af Tours. Et næsten tilsva-

rende alter med figurer fandtes tillige i annekssognet Rolsø.17 

ROLSØ

Roelse Kirke er tildeels bygget af Kampesteen deels af Muur-

steen og gevælvt i Choret.18

Altertavlen er fra Catolske Tider og ligner den i Knebel har 

ellers intet mærkværdigt. 

Her er begravet Ritmester Jesper Wognsen, hvis Fahne 

endnu hænger over Alteret med inscription og Vaaben: Her 

under hviler den welædle og Welb. Herre Jesper Wognsen 

til Østergaard hans Kongl: Majsts til Dannemark og Norge 

velbestalter Ritmester til Ross fød paa hans Fæderne Gaard 

Steenhede her udi Jylland Anno 1619 d 2den Novembr og 

salig i Herren hensov paa Roelsegaard d 16 Januarii 1687, 

Gud give hannem med alle tro Christne en glædelig oc ære-

fuld opstandelse. I hans Vaaben Skilt er 3 Morian Hoveder 

i Triangel, bunden over Øjnene om Hovedet med et Guld 

Baand bag Nakken knyttet i Sløife, Feltet guult p(aa) Hielmen 

et røt Castel med 13 Taarne og ligesaa mange Standarder, 

hvis Stænger ere forgyldte men Flagene blaa.

Paa den Sydlige Side af Kirken ved Choret er en udbyg-

ning af Binding Værk, hvor der har været et aaben Begravel-

se, og neden under er et lukket Begravelse, men nu var dette 

lidet Capell ganske opfyldt med Kalk, at bruges til Kirkens 

høifornødne Reparation, udvendig i Muren af dette Capell og 

mod Gavlen var indsat en Steen 1 Fod 10 ¼ Tome breed og 

1 Fod 11 Tome lang paa hvilken oven i en Rad var udhugged 

disse 4 Vaaben (tegning af fire våben) og der nedenunder 

dette Bibel Sprog IEG hafver stridet den god/ … haabet/ … 

fremdeles er/ … bort/ … herren/ … skal/ 1648 Tim. 4.

Rolsø Kirke, som er en gammel middelalderkirke, blev i 

1908 nedrevet.19 I dag er kun våbenhuset bevaret som et lille 

kapel omgivet af den beskedne og ret forsømte kirkegård. 

Baggrunden for den kedelige historie, som tidligere rigsarki-

var Johan Hvidtfeldt har kaldt ”vandalisme overfor et histo-

risk mindesmærke”, var, at ejeren af den nært ved liggende 

Rolsøgård allerede i 1695 havde fået kongelig tillaldelse til 

nedrivning af landsbyen Rolsø med otte gårde og to huse 

for at tillægge jorderne til herregården.20 Siden fandt egnens 

beboere, at der var alt for langt ud til sognekirken på Rolsø 

Mark, som ligger nogle kilometer fra Vrinners, hvorfor der i 

1907 blev opført en ny kirke i denne by. 

Kirken havde ligesom også annekssognet Knebels kirke 

et alter fra katolsk tid med fire figurer. Figurerne, der tolkes 

Figur fra et tidligere katolsk alter i Knebel Kirke forestillende fra venstre Jomfru Maria, Gud Fader, Skt. Olav og bisp, muligvis Skt. Martin af Tours. 
Figurerne findes i Museum Østjyllands samlinger. 
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som Kristus med jordkloden i hænderne, Jomfru Maria, Skt. 

Laurentius og en bisp, som måske er Skt. Martin af Tours, 

er lidt mere plumpe end figurerne fra Knebel, men ellers 

ganske givet udført af den samme billedskærer. Disse fire 

figurer befinder sig i dag på Silkeborg Museum. Når det i 

dag er muligt med bestemthed at adskille de to sæt figurer, 

skyldes det den senere museumsdirektør fra Nationalmuseet 

Sophus Müllers beskrivelse af kirken fra 1877-78, som skete 

i forbindelse med, at han herredsberejste fortidsminderne på 

Mols.21 

 Interessant er også Abildgaards omtale af kirkens kalk-

kule, som viser hans store interesse for geologi og praktisk 

landøkonomi.

TVED

Tved. 22 Paa Altertavlen staar Anno 1594 lod E: og W: Mand 

Anders Sandberg till … / hans fru E: og W: fru Giertrud Krabe 

til Wedøe lod giøre oc giffue ten thafle till Thuede Kirke og 

Guds Ære for hindis hosbund oc børne liger her begraffuet 

her till stiede, Gud unde os saa her at leffue/ att vi kunde 

besidde den evige glæde ammen. Med begges malede Va-

aben.

Paa en Fahne Her under … Den sidste af denne stamme 

den højædle og velbaarne Herre nu salig hos Gud Anders 

Sandberg til Quelstrup hans Kongl: Maj: Velbestalter General 

Major og Obister til Hest fød paa Lundenæs 1620 den første 

Decembr oc kaldede Gud hannem her paa hans Fæderne 

Gaard Qvelstrup d 8 Septembr 1677 i sin alders 56 aar.

Paa det øverste Mands Stolestade AC - IHS (tegning af 

tre våben) paa Qvindestadet lige over for ER - IHS 1538 (teg-

ning to våben).

Her ved Tved Præstegaards Nordre Side er en behagelig 

Udsigt formedelst en Viig eller Fiord, som er omkring med 

fast land paa alle Kanter i omtrent 1½ Miiles Omkreds, hvor 

der lige midtveis Nord paa fra Præstegaarden at regne er 

en Munding eller Ind og Udløb imellem 2de mod hinanden 

udskydende Aadder af landet, hvor er 18 Favnes Dybde, i 

sam(m)e Indløb, s(om) dog ikke er over et Pistol Skud breed, 

men derhos ganske kort, der inden for i Vigen selv, s(om) 

kaldes Tveds eller Knebels Viig, er nesten overalt 12 eller i 

det ringeste nær ved Landgrundene 6 Favne fra den Syndre 

Side af landet omtrent en halv Fierding Vej østlig fra Præste-

gaarden udskyder en Grund udi Vigen lige i Nord omtrent 
1/16 Miil lang af 50 til 100 Skrit breed, hvilken Grund med 

lav Vande er ganske tør, saa at man kand gaae der ud paa 

og samle de blaagraae Muslinger, ved begge Sider tet ved 

samme Grund er dybt nedstikkende Vand p(aa) 5 til 6 Fav-

nes Dybde, altsaa her meget beqvem til Skib=Broe. Uden 

for bemældte Viges Munding er den bekiændte Kalløe Viig, 

som er beseglet. Ejerne af landet som indslutter denne Viig 

ere Iisgaards og Quelstrups Ejere samt Tveds Præstegaards 

og Jorders Grund.

Rolsø gamle middelalderlige 
kirke, som blev nedbrudt i 1908 
og erstattet i 1907 af den 
nyopførte kirke i Vrinners som 
sognekirke. 
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Iisgaard. Her en Nye Vaanings Bygning altsaa ingen Alder-

doms Levninger uden alene at her ganske tæt ved Gaardens 

Bygning ligger en høi rundagtig Høi, hvorpaa staar faae Lev-

ninger af oldgammel Muur opsat af udannelige Kampesteene 

og Fragmenta af Murursteene, det siges at her har staaet en 

Biskops Gaard s(om) efter Grundens Anseende har ikke væ-

ret meget vidtløftig, men alene været som et Castell.

Udvendig p(aa) Dørren af Vaaning Huuset staar malet 

Gersdorf og Osten Vaaben (tegning af et våben) rød Hue 

med Hermelins Slag og 3 Korn Ax i Toppen (tegning af et vå-

ben) blaa skraa Bølger i hvit Felt og en Guld Nøgle i rødt Felt.

Tved Kirke har i særlig grad haft tilknytning til sognets to 

herregårde Isgaard og Qvelstrup, som i lange perioder havde 

fælles ejere. En af de betydelige slægter, der har præget kir-

ken, er Sandbergslægten, som ejede Qvelstrup fra omkring 

1432 til 1692 og Isgaard fra 1544 til omkring 1664.23

VISTOFT

Wistoft H:S:24 Sogne Præsten Hr. Magister Bektrup foreviste 

mig en liden skreven Haandbog, som et Urskrift samlet og 

skreven og citeret til deels af Latinske og Franske Gudelige 

Skrifter ved Mariam Below 1630 /med hendes egen Haaand/ 

og har hun tillige p(aa) Titul Bladet skrivet dette: Sammen-

skreffuitt min kiære Datter F: Elizabeth Daae att bruge Sig 

Thill Trøst udi hendes bedrøffeulse. (Her følger en længere 

udredelse om nævnte bog).

Kampesteenen paa Wistoft Kirkegaard, s(om) siges at 

ligge over en Biskop er prismetisk danned 1 al 2 Tome breed 

i hver Side, men 5 Fod lang. Derpaa er ingen Figur eller in-

scription.

Den af Abildgaard omtalte præst var Erich Gørup Beg-

trup, som var særdeles lærd og har efterladt sig værdifulde 

topografiske optegnelser over sit sognekald og over Kalø 

Amt fra 1763, som blev anvendt i forbindelse med Pontop-

pidans ”Danske Atlas”, og som også i dag har stor lokalhi-

storisk interesse.25

HYLLESTED

Hyllested Kirke paa Skriftestolen, s(om) er antique er i Træ 

udskaaren dette Vaaben (tegning af et våben). 26

Paa Pulpituret eller Herskabs Stolestade er maled Aren-

felt, Marsvin, Ulfelt, Brocenhuus, Belov, Lange, Kaas, Ban-

ner eller Høg. Dette er Mogens Arenfelts til Rugaard og hans 

Frues Frue Else Bylovs Ahner. 

Ved Gratbierget er intet mærkværdigt. 

I kirken er der stadig bevaret forskellige dele fra pulpitur 

og den senmiddelalderlige præstestol.27

Det omtalte Gratbjerg er et højdepunkt i Hyllested Bjerge, 

som er beliggende 66 meter over havet og har været an-

vendt som trigonometrisk punkt i forbindelse med de tidlige 

kortopmålinger.

ROSMUS

Rosmos Kirke og Sogn.28 Den gamle Alter Kalk er omgiort.

I en Bondegaard findes rudera af en gammel Bygning, 

hvor ved der siges at skal have været en underjordisk Løn-

gang.

Romholtz Grav p(aa) Ørum Mark er omsat med temmelig 

store Steene. Ligeledes Kiempen Ros Grav ved Rosmos.

I Begravelset p(aa) Kister findes inscript. p(aa) en Messing 

Plade: Mogens Arenfeld til Ruugaard Kongl: Maj. Leensmand 

over Mariager Closter, Gouvernøer udi Flecheøe i Norge, si-

den Slots Herre over Hals Slot og Schivehuus Ampt, Kongl: 

Majs: Obist Lieutenant over Adelens Heste udi Jylland, som 

blev fød paa hans Fæderne Gaard A(nn)o 1604 d 13 Julii, 

døde der sam(m)ested 1671 d 4de Novembr 68 aar gam(m)el.

Paa en anden Kiste er p(aa) Blye Plade denne inscript. E. 

og W. Frue Else Bylov Mogens Arenfelds til Ruugaard, som 

var E: og W. Mands Jochum Bylows og Sl: Frue Else Gru-

bes Daatter til Engelsted, fød paa Friderichsborg 1611, d 2 

Novb., døde paa Rugaard d 16 May 1635 i sit Alders 24 Aar, 

der hun havde levet med sin hosbonde 2 Aar.

Paa en Anden Kiste staar p(aa) en Messing Plade: E: og 
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W: Frue, Sl. Frue Anne Marsvin Hans Axelsens til Rugaard, 

der de hafde levet tilsam(m)en udi 22 Aar, og Gud hafde 

begavet dem med 13 Børn af hvilke de 11 leve endnu efter 

Hende, de 2de er hos herren, og kaldede Gud almægtige 

hende paa Rugaard d 11te Decembr 1610 udi hendes Al-

ders 41 Aar. etc.

Paa Kalken staar Baron Iver Høgs og hans Frues Baro-

nesse Hille Trolles Vaaben.

I Rosmus Sogn findes en del fredede fortidsminder – såvel 

dysser som gravhøje – og tidligere har antallet været større.29 

Hvilken storstensgrav, som skulle være kæmpen Ros grav, 

er ikke til at afgøre i dag. 

Indtil reformationen var en betydelig del af sognet ejet af 

Øm Kloster, som havde fået det testamenteret af bisp Svend 

i 1183.30 Klosterets store interesse i sognet hænger sikkert 

sammen med de rige kalkforekomster hér, som var af stor 

vigtighed i forbindelse med kirkebyggeriet.

I følge Nationalmuseets sognebeskrivelse fra 1880’erne 

beretter sagnet desuden, at der tidligere boede munke i 

Rosmus. De skulle således have haft en gård vest for kir-

ken, hvorfra der gik en hemmelig løngang, som dog ikke gik 

til kirken, men var til brug for munkenes natlige udflugter. 

Rester af denne løngang omtales endnu i forbindelse med 

sognebeskrivelsen.

I 1579 mageskiftede Hans Axelsen Arenfeldt sig til jord i 

sognet med kongen. Disse besiddelser kom til at udgøre Ru-

gård Gods. 31 Arenfeldt opførte desuden Rugårds fornemme 

hovedbygning, og Rosmus Kirke, som hørte under godset, 

blev slægtens gravkirke.

Når baron Iver Høgs og hustru Hille Trolles våben fore-

findes på kirkens alterkalk, skyldes det, at de i 1681 opret-

tede baroniet Høgsholm i Tirstrup Sogn, som havde store 

besiddelser og kaldsretten til mere end en halv snes kirker 

på Djursland.32

TIRSTRUP

Tistrup Kirke.33 Paa Alter Tavlen Rosenkrantz eller Skak Tavle 

Friis Vaaben til høire Side og Tott Vaabenet til Venstre og Syd-

liger Side meget antiqve, ligesom og Alter Tavlen er gl: ca-

tholsk med forgylt Billet hugger Arbejd forestillende Christum 

p(aa) Korset er omgiven med Engle paa begge Sider og Gud 

Fader siddende til Højre Side; med Venstre Arm favnende 

den korsfeste Christum og med høire Haand holdende en 

Klode i Skiødet, i høire Fløi staar S: Johannis den døberes 

Billede og i Venstre S: Maria Magdalena (tegning af to våben). 

P(aa) den gl: Kalk eller Alter Bæggere er her tilgivet en 

Nye.

Paa Alter Klædet, s(om) er af rødt Fløjel staar A(nn)o 1725 

og Gyldenløves Vaaben og Holst Vaaben. 

I Choret hænger 5 gamle runde Tavler over nogle Rosen-

krantzer. Alle Tavlerne ere lige store og ligedannede, hver 

er diameter 22 Fod 10 Tomer, inscriptions Randen med sin 

Rugård, som 1682-1707 var 
ejet af den berygtede heksejæ-
ger Jørgen Arenfeldt. Efter stik 
af Richardt og Becker 1850.
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Indfatning er 5 Tome breed og lidet mere, men inscriptions 

Platten er 31/8 Tome breed den inderste snoede Kantning 

knapt en Tome den Yderste Kantning 11/8 Tome om den 

1ste staaer denne Skrift malet, og begynder oven i midt 

fra (med minuskelskrift): Anno d(o)m(ini) 1535 paske dagh 

død erligh welbyrdugh quin(d)e ffru metthe rosenkrantz h(r) 

erick banners h(usfru) begraue(t) hend(es) siell guds nade. 

Inde i Tavlen forestilles denne Frue Rosenkrants knælende 

med sam(m)en lagde Hænder for ved Hænde en hviid Sløife 

eller Baand hvori læses O evige gud forbarme tegh offver 

megh. For Hende er malet en gl. Mand siddende i en throne 

med Krone p(aa) Hovedet og en Due ved siden af Hovedet, 

samme holder frem for sig imod fruen Christum p(aa) Korset 

skal forestille Treenigheden. Neden for tæt ved Hende staar 

hendes Fædrene Vaaben Malet (tegning af et våben).

Den 2den Tavle har denne Skrift Anno d(o)m(ini) 1535, 

paa gotland lod h(r) henrick rosenkrats ridder till biørnholm 

gøre disse iiii (4) panel, till en synlig formalet, nedderfalld aff 

adam, oc opretelse ved x(crist)um forbar(m)e sey offer oss. 

Inden i Tavlen forestilles Syndefaldet og Menneskets Opreis-

ning ved Christum. Midt under staar disse Vaaben (tegning 

af to våben og 1535). Dette sidste Vaabens Figur er og malet 

i den Fasur (?), s(om) Christus holder triumpherende over 

Diævelen og Døden.

Den 3de Tavle har denne Skrift: Her otte nielson rosen-

krantz ridder aff biørnholm och hans husf(r)ve ffrw elsebe 

holgers dotter, som ligge begrave(n) i randers closter, gud 

ter(s) sielle nadelige beware. Indvendig p(aa) denne Tavle 

forestilles denne Herre i fuld Harnisk Knælende ind mod 

Christum i sin lidelses Begyndelse i Urtegaarden, og de so-

vende Discipler, midt neden p(aa) Tavlen 2de Vaaben nemlig 

Rosenkrantzes og dette (tegning af et våben) og imellem Va-

abene ligesom p(aa) den 2den Tavle 1535.

Den 4de Tavle har denne Skrift Ite(m) th(e)r nest H(r) erick 

ottess(en) rosenkrantz aff biørnholm oc hans husfr(u) fru sof-

fie Henriksdotter, so(m) ligge begraffe(t) i mariager meth tve(n)

de teres søn(n)er, H(r) holger oc H(r) iørgen gudt alle terre siell 

haffue. – Indvendig p(aa) Tavlen forestilles Christi Korsfæstel-

ses Historie og denne Herr Eric Rosenkrantz i fuld Harnisk 

knælende for den korsfæste Herre Christum midt norden 

p(aa) Tavlen staar hans og Frues Vaaben i og imellem dem 

ligesom p(aa) den 3de Tavle 1535. Hendes Vaaben er Gyl-

denstiern Vaaben gul stierne blaa Felt (tegning af et våben).

Den 5te Tavle har denne Skrift: Ite(m) th(e)n (to våben-

skjolde er anbragt oven i teksten) af biør(n)holm H(r) erik-

søn, H(r) niels erik rosekrantz, som ligger begraffe(t) i randers 

closter, m(eth) hans dotter iomf(ru) Karine oc ha(n)s husfr(u) 

fr(u) birrite Axels dotter er begraue(t) i skerne kirke g (ud) 

th(er)s siel ha 1535. Indvendig paa Tavlen forestilles denne 

bemældte Herre ligesom i en dunkel Purpur rød Kiortel el-

ler Slafrok knælende med sam(m)enlagde Hænder for den 

Herre Christum opstandende af Graven. Neden midt p(aa) 

Tavlen staar hans eget og hans Frues, nemlig hans ligesom 

de andre forbemældte Rosenkrantzers og hendes er Tott Va-

abnet mellem Vaabnene staar 1535 (tegning af et våben).

Paa Degnestolen er i Træ udskaaren dette Vaaben (teg-

ning af et våben).

P(aa) et Pulpitur i Choret forhen brugt til Herskabets Sto-

lestade staar malede Baron Iver Høgs Fæd: og M: som er 

Høg, Rantzov, Stiern Jul og Parsberg. Hans Frues Baro-

nesse Hille Trolles Fæd: og M:, som er Trolle, Lange, Ro-

senkrantz, Gyldenstierne. (tegning af to våben). Midt imellem 

disse staar Det Hr. Iver Høg af Kong Christian 5te givne Fri-

herlige Vaaben A(nn)o 1681 (tegning af et våben).

P(aa) øverste Mandsstolestade staar Hr. Christian Krab-

bes Fæd: og Møderne (tegning af to våben). Pa øverste 

Qvindestade Lisbet Høgs Fæderne og Møderne udskaaren i 

Træ 1592 (tegning af to våben).

Over Dørren paa Sydlig Side i Choret er indsat en Grav-

steen over Just Høg og Frue med denne ophævede Skrift 

neden p(aa) samme Steen, dog ingen Stræg mellem Lin-

nederne. HER liger begravit erlig oc velbørdig Mand Jost 
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Høg til Biør(n)holmb/ som døde Anno 1649 den 30 Julii oc 

hans kiere høstru erlig oc vel=/ børdig Frue Ane Randtzov 

af Randtzov, som døde Anno 1656(?) den 24 Novem/ Gud 

gifue dennom en glædelig oc erreful opstandelse. amen./ 

vor omgengelse er i himlen hveden vi oc saa VNE Frelseren 

iesum/ Christum. Længs ind paa hans Side staar disse 8 Par 

Vaaben. (tegning af 16 våben med enkelte navne). Længs 

ned p(aa) hendes Side staar disse 8 Par Vaaben (tegning af 

16 våben med enkelte navne).

I Choret frem for Alterets Knæfald ligger en gl: stor Mar-

mor Gravsteen af hviidagtig Marmor over Hr. Nicolaus erick 

Rosenkrantz med Hans Frue Birgitte og hans Datter. Inscrip-

tionen omkring Steenen med ophæved Munke Bogstaver er 

denne (teksten med munkeskrift er gengivet her). Neden paa 

Steenen under Billederne staaer disse Vaaben (tegning af to 

våben). 

Tirstrup Kirkes prægtige, forgyldte, sengotiske altertavle 

er udført af en af den tids fornemmeste billedskærere, Claus 

Berg, som stammede fra Lübeck, men havde sit værk-

sted i Odense. Altertavlen er skænket til kirken af Rosen-

krantzslægten. Hovedmotivet er den tronende Gudfader, 

som fremviser den korsfæstede søn i det, der kaldes en nå-

destolsfremstilling. Til siderne findes figurer af Skt. Johannes 

og Maria Magdalene.34

Kirken er i sin nuværende skikkelse opført i 1465 af Otte 

Nielsen Rosenkrantz, som ejede herregården Bjørnholm i 

sognet og tillige var lensmand på Kalø. Siden fik slægten sit 

sæde på Rosenholm.35

De fem runde, bemalede tavler, som Søren Abildgaard 

beskrev hængende i koret, og som anses for at være forlø-

bere for den følgende tids epitafier, har ikke længere deres 

plads i kirken. Tavlerne med de allegoriske, religiøse motiver 

omgivet af en lille tekst om de mindede personer blev udført 

på Gotland i 1535 til Henrik Rosenkrantz, som var lensmand 

dér. Tavlerne findes i dag på Frederiksborgmuseet og Ro-

senholm.36

Ligstenene over Niels Eriksen Rosenkrantz, som døde 

1516, og hustru Birgitte Tott og Just Høg, død 1649, og 

hustru Ane Rantzau, død 1656, findes stadig i Tirstrup Kirke. 

Søren Abildgaards rentegninger af stenene er ligeledes be-

varet.37

FUGLSLEV 

Fugellev Kirke.38 Hr. Etatz Raad Jørgen Arenfeldt Herre til 

Rugaard Hans Fæderne 16 Ahner (tegning af 16 våben med 

navne). Hans Møderne (tegning af 16 våben med navne), 

staar rundt om malede paa Paneels Værket bagerst i Choret 

hvor Alteret staar i midten, og er meget simpelt, har ingen Al-

ter Tavle, men alene den Korsfæstede Christum p(aa) Korset 

i Træ udskaaret, hvor hos staaer hans Moder og Johannes. 

(tegning af to våben samt initialerne SS.T.S. og C.W.H.)

P(aa) Messe Hegelen staaer Jørgen Arenfeldts og hans 

Frue Frue Ellen Christine Belof deres Vaaben og Navne, p(aa) 

Kalken staaer og deres Vaaben og Aar 1691. Belofs Vaaben 

er en sort flakt Ørn i hvidt Felt, Hielm Tegnet er 2de harni-

Søren Abildgaards 
tegning af ejeren af 
Bjørnholm Niels Eriksen 
Rosenkrantz’ – død 1516 
– og hustru Birgitte Totts 
ligsten i Tirstrup Kirke. 
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skede Arme holdende en sort flak Ørn mellem sig.

Paa skriftestolen, som af Billed snider Arbeidet og Løv-

værket sees, at være fra Catholske Tiider staar disse Vaaben 

udskaarne i Træ (tegning af to våben). Paa Degnestolen dette. 

Fuglslev Kirke hørte under Rugaard og var gravkirke for den 

berygtede heksejæger Jørgen Arenfeld, som i slutningen af 

1600-tallet førte flere sager om trolddom og heskeri. Panelet 

med hans aner er siden overført til Museet på Koldinghus.39 

Ifølge Nationalmuseets sognebeskrivelse fortæller sagnet, at 

Jørgen Arenfeldt fik sin begravelse i Fuglslev og ikke i Ros-

mus Kirke, hvor hans slægt ellers var gravlagt, da han lå i 

strid med de omkringboende præster og herremænd

Den anseelige præstestol fra omkring 1500, som bærer 

Århusbispen Niels Clausen Skades våben, findes stadig i kir-

ken.40

SØREN ABILDGAARD ER STADIG RELEVANT

Denne gennemgang af Søren Abildgaards dagbogsopteg-

nelser fra hans rejse til Ebeltoft, Mols og det sydlige Djurs-

land i 1770 viser med al tydlighed, at kendskabet til denne 

væsentlige antikvarisk topografiske kilde i høj grad fortjener 

at blive transskriberet og gjort almindelig kendt, idet den på 

en lang række punkter bibringer viden og supplerer andre 

kilder om for længst forsvundne antikvariske forhold. 
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RESUMÉ

I 2012 blev der fundet fire guldbrakteater på Stavnsager-bo-

pladsen. De er smykket med billeder, der kan tolkes i sam-

menhæng med dyrkelsen af Odin, og tre af dem har runeind-

skrifter. Sammenlignet med andre brakteater har brakteaterne 

fra Stavnsager og deres slægtninge fra Randers-området en 

selvstændig udformning, der vidner om et kreativt intellektuelt 

miljø. Måske er de skabt på Stavnsagerpladsen, og under alle 

omstændigheder er brakteaterne et tidligt vidnesbyrd om den 

høje status, Stavnsager fik i yngre jernalder.

Fig. 1. De fire brakteater fra Stavnsager.
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Af Morten Axboe

Stavnsager-bopladsen ved Moeskær i Hørning sogn er tidli-

gere blevet præsenteret for denne årbogs læsere.1 Gentag-

ne rekognosceringer med metaldetektor har givet rige fund 

fra et område på 100-150 ha. Der er lavet magnetometer-, 

modstands-, fosfat- og andre naturvidenskabelige undersø-

gelser på dele af området, mens de udgravninger, der hidtil 

har været, kun omfatter en brøkdel af pladsen.

 Som billedet tegner sig nu,2 starter Stavnsager i 400-tal-

let e.Kr. som en almindelig landbebyggelse. Nogle årtier inde 

i 500-tallet udvikler pladsen sig til også at omfatte en mar-

kedsplads; der kommer talrige grubehuse (nedgravede ar-

bejdshytter) og en stormandsgård med et meget langt hus. 

Også fundmaterialet ændrer sig: Der er spor af håndværks-

aktiviteter, i hvert fald tekstilfremstilling, bronzestøbning og 

smedning af jern, og der optræder genstande af høj kvalitet, 

der både signalerer stormænd og antyder religiøse aktivite-

ter. Fundene viser også, at Stavnsager må have haft betyd-

ning for en større omegn helt op til 1100-tallet. 

Der er tidligere fundet guld på Stavnsager, nemlig et stykke 

af en guldgubbe fra 500-tallet, et ornamenteret guldblik, en 

lille guldklump og et sammenrullet stykke af en guldring; gen-

stande, der både kan være betalingsmidler og råmateriale for 

guldsmede. Men i sommeren 2012 var der for alvor gevinst: 

Inden for få meter blev der fundet tre guldbrakteater, og en 

fjerde kom til nogen tid senere (fig. 1). Der er sikkert tale om 

et lille skattefund, der er blevet splittet ved markarbejde, og 

to af brakteaterne bærer da også spor af mødet med ploven.

GULDBRAKTEATER

Og hvad er så guldbrakteater for noget? Det er nogle små, 

runde hængesmykker, der er forsynet med en øsken og ud-

smykket med billeder. De blev skabt i Norden midt i 400-tal-

let og brugt et stykke ind i 500-tallet. Navnet ’brakteat’ er 

afledt af latin og betegner først og fremmest, at stykkerne er 

lavet af meget tyndt blik; så tyndt at forsidens billede kan ses 

i negativ udgave på bagsiden. Brakteaterne er nemlig præ-

get på et stempel, ligesom man præger mønter, og derfor 

kan man finde flere brakteater med præcis samme billede.

I alt kender vi nu over 1020 brakteater; de fleste fra Nor-

den, men også nogle fra England, Frankrig og Tyskland. 

Deres oprindelige forbilleder er senromerske mønter og kej-

sermedaljoner, men nordboerne omformede billederne på 

deres egen måde, og de har også haft deres egen mening 

om, hvad brakteaterne skulle forestille. Det har ikke været 

kejseren; han var langt væk og havde ingen magt i Norden.3

Selv om brakteaterne kan være ganske varierende i deres 

motiver, kan de alligevel samles i fire hovedtyper. De såkaldte 

A-brakteater er dem, der står nærmest de romerske mønt-

forbilleder. De viser hoved og overkrop af en mand, stærkt 

inspireret af mønternes kejserportrætter. B-brakteaterne vi-

ser et eller flere mennesker i hel figur, mens C-brakteaterne 

viser et stort mandshoved over et firbenet dyr. På nogle 

brakteater er det tydeligt, at der er tale om en hest, mens 

dyrene på andre kan være meget fantasifuldt tegnet med 

horn som en okse, skæg som en ged eller lange kløer på 

fødderne. Grundlæggende skal der sikkert være tale om en 

hest: På mange brakteater ser man både manke og hale 

på bedste hestevis og også tydelige hove, undertiden med 

hårduske, som en god jysk hest kan have det. På den an-

den side viser mange brakteater klart, at det ikke er en helt 

almindelig krikke, der vises. Både på A-, B- og C-brakteater 

kan hovedmotivet være suppleret med ekstra motiver: Andre 

dyr, fugle, små menneskeskikkelser, runeindskrifter og for-

skellige tegn og symboler, blandt andet hagekors. Endelig er 

der den store gruppe af D-brakteater, der forestiller et eller to 

meget stiliserede dyr – meget fantasifulde væsner med næb 

eller et stort åbent gab, slangeagtig krop og ben med lange 

tæer eller kløer. Her er der virkelig tale om fantasivæsner, og 

på nogle brakteater kan det være temmelig svært at forstå 

motivet.

Guldbrakteater fra Stavnsager
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Brakteaterne var altså hængesmykker, og da de var lavet 

af guld, har de også signaleret, at ejeren hørte til de for-

nemmeste kredse i samfundet. Når man ser på tolkningen af 

deres billeder, som vi kommer ind på nedenfor, og på rune-

indskrifterne på dem, så må man også tro, at de har skullet 

virke som ondtafværgende amuletter.

C-BRAKTEATERNE FRA STAVNSAGER

A- og B-brakteater er ikke så almindelige som C- og D-ty-

perne, så det kan ikke overraske, at det er de to sidstnævnte 

typer, der er fundet på Stavnsager, nærmere bestemt to af 

hver type. Lad os begynde med C-brakteaterne, som vi i alt 

kender over 435 eksemplarer af.

Den største C-brakteat (fig. 2) var revet og bøjet af ploven, 

da den blev fundet, men den er blevet rettet lidt ud af kon-

servatorerne. Den måler nu 39 mm i tværmål og vejer 5,33 

g. Det er kun den midterste del af brakteaten, der er præget 

med det egentlige brakteat-stempel; de aflange buer med 

indvendige perler og de små bukler helt ude ved randen er 

lavet for sig selv med særlige småstempler. Det prægede 

billede har yderst et bånd, der er fyldt med runer og som 

øverst afsluttes med to rovfuglehoveder, der er vendt mod 

hinanden. Runeindskriften kan ikke tolkes – det er faktisk 

ikke alle tegnene, der er rigtige runer – men man kan dog 

gennemskue, at den må være en forkludret udgave af ru-

nealfabetet, den såkaldte futhark, som vi kender fra mere 

vellykkede indskrifter.4 Det kunne tyde på, at guldsmeden 

hverken kunne læse eller skrive, men hvis aftageren af brak-

teaten heller ikke var så god til det, har indskriften sikkert 

været lige så virkningsfuld som en ægte magisk formular.

Inden for runebåndet ser vi en noget stiliseret udgave af 

C-brakteaternes klassiske motiv: Et stort mandshoved over 

en ’hest’. Både mand og dyr ser mod venstre. Manden har 

et ret fladt hår, der er snoet til en stor krølle i nakken. Øje og 

øjenbryn er tegnet, så de kan ligne en halvmaske i stil med 

dem, som Bjørnebanden og andre tegneserieforbrydere bru-

ger. Desuden har han et ovalt øre og en surt udseende mund. 

Dyret har en let åben mund, og øje og øjenbryn er ’maskeag-

tige’ ligesom mandens. Halsen er krummet, og både den og 

selve kroppen er tegnet med dobbelte konturlinier omkring 

et relieffelt, der fylder det midterste af hals og krop. Halen er 

løftet og peger op mod mandens hårkrølle. Alle fire ben er 

vist med spidsoval bov og lår, et tyndt underben og to tynde 

tæer. Det er ikke noget naturalistisk hestebillede, og det bli-

ver værre endnu. For foran mandens mund ser vi ikke kun et 

spidsovalt øre, men også en U-formet figur med en knop på 

hver af de åbne ender. På andre brakteater kan vi se, at det 

Fig. 2. Den store C-brakteat. Diameter 39 mm.

Fig. 3. Den lille C-brakteat. Diameter 25 mm.
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skal forestille horn – heller ikke noget, en normal hest render 

rundt med! Vi må konkludere, at vi her har en af de mere 

fantasifulde udgaver af C-brakteaternes ’heste’.

Den lille C-brakteat (fig. 3) er ikke helt så stiliseret. Den 

måler 25 mm i diameter og vejer 1,98 g, og den er også ble-

vet bøjet lidt af ploven. Både mand og dyr ser mod venstre, 

og de har selskab af en stor fugl, der ser manden dybt i øjne-

ne. Den har to vinger, der danner en flot sløjfe, en bred hale 

og et ben med tre tæer. Manden har en anden frisure end 

på den store brakteat: Nakkehåret er ikke snoet til en krølle, 

men til gengæld har han en lille fletning, der lidt umotiveret 

starter ved øret. Både manden, fuglen og dyret har i øvrigt en 

form for ’halvmaske’ om øjnene ligesom på den første brak-

teat. Dyret har en tydelig manke og en flot hestehale, og der 

er markeret en slags seletøj over forbenene. Det har et øre, 

men ingen horn. Fødderne kan ikke kaldes naturalistiske: De 

er brede og fligede, og det fremstrakte forben har tilsyne-

ladende tre tæer. Mellem dyrets hoved og det fremstrakte 

forben er der to runer. Runerne kan sagtens læses: Der står 

’iz’, hvor ’z’ dækker over et stemt s, men det er helt usikkert, 

hvad de skal betyde. Vi kender andre brakteater med en 

runeindskrift på dette sted, og flere af disse indskrifter kan 

tolkes som et navn. Så mon det ikke også er det, guldsme-

den har prøvet at skrive?

C-BRAKTEATERNES BETYDNING

Hvad er så meningen med de billeder, som man tydeligt nok 

har brugt stor omhu på at lave? Først og fremmest vil jeg 

slå fast, at selv om C-brakteaterne umiddelbart kan ligne en 

hest med rytter i koncentreret udformning, så er det ikke 

det, de skal forestille. Det er ikke pladsmangel, der gør, at 

brakteaterne igen og igen viser et mandshoved over et stort 

dyr, for fire brakteatpræg, der faktisk viser en rytter i fuld 

figur, demonstrerer, at brakteatmagerne sagtens kunne finde 

plads til hele motivet trods den begrænsede plads. Desuden 

er der mange af detaljerne på billederne, der peger i andre 

retninger – det var noget andet end en rytter, man ville vise.

Meningen med brakteatmotiverne er en lang historie, 

men et af udgangspunkterne for diskussionen må være, at 

brakteaterne kan tolkes ud fra den nordiske mytologi, som 

vi kender fra langt senere kilder fra vikingetid og ældre mid-

delalder. Fra Sverige kender vi en brakteat, der viser guden 

Tyr med hånden i Fenrisulvens gab, og der er flere braktea-

ter, der viser, hvordan guden Balder døde ved at blive skudt 

med en mistelten. Jeg vil i det følgende bygge på den tyske 

historiker Karl Hauck, som gennem årtier har arbejdet med 

tolkningen af brakteaternes billedverden. Det er komplice-

ret stof, og Haucks artikler er ikke kun talrige, men også 

Fig. 5. D-brakteat med fugl. Diameter 24 mm.

Fig. 4. C-brakteat fundet på Fyn før 1689. Diameter 37 mm.
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svært tilgængelige, så vi må nøjes med et kort referat. Det er 

også vigtigt at nævne, at Haucks tolkninger bygger på hele 

det store brakteatmateriale, ikke kun på enkelte udvalgte 

eksemplarer, og selv om hans arbejde ikke står uimodsagt, 

mener jeg, at han har givet det hidtil bedste bud på en for-

ståelse af brakteaternes billeder.5 

Kort fortalt fremstiller A-, B- og C-brakteaterne ifølge 

Hauck Odin som gudernes fyrste og som magiens herre 

med magt over liv og død. Hans høje rang vises blandt an-

det ved, at han optræder med det diadem, som kejseren 

bærer på de romerske mønter, og vi kan faktisk se en rest 

af det på brakteaten fig. 3 i form af den perlerække, der er 

tegnet foran mandens hår. ’Manden’ er nemlig Odin, og for 

at illustrere hans magiske evner har de folk, der udformede 

C-brakteaterne, valgt at fokusere på en myte, vi desværre 

kun kender fra en enkelt trylleformel, som blev nedskrevet 

i første halvdel af 900-tallet. Den skal bruges til at helbrede 

heste, der har beskadiget et ben, og teksten fortæller, hvor-

dan det skete for Balders hest. Den brækkede et ben og var 

så alvorligt såret, at de andre guder ikke kunne hjælpe den. 

Kun Odin magtede at sætte ’ben til ben, blod til blod, led til 

led’, så hesten blev rask igen. Vi kender i øvrigt den samme 

formulering fra senere versioner af trylleformlen, hvor det er 

Kristus, der står for helbredelsen. En anden magisk formel, 

nedskrevet i 1100-tallet, fortæller, hvad man skal gøre ved 

helbredelsen: Man skal trække sin hånd langs hestens side, 

puste den i øret, og træde på dens højre fod.

Alle tre elementer er faktisk illustreret på nogle brakteater. 

Hestens øre kan være tegnet inde i Odins mund, eller der kan 

gå en linie som forbinder mund og øre; man kan se Odins 

hånd på hestens hals, og undertiden også hans ene fod tæt 

på et af dyrets forben. Fig. 4 viser et af de bedste eksempler, 

en brakteat der blev fundet på Fyn allerede i 1600-tallet. Her 

ser vi både Odins arm og hånden, der ligger på hestens hals 

som helbredelsesformlen kræver, og der er også tegnet en 

lille menneskefod lige bag hestens forreste ben. Odins hår 

er flot opsat med fletning i nakken og et kejserligt diadem.

Ser man nøje på den store Stavnsager-brakteat (fig. 2), 

så er der en vinkellinje, der starter lige foran mandshovedets 

øre og derfra går ned til dyrets hals. Ved hjælp af den mere 

detaljerede brakteat fra Fyn kan vi tolke den som Odins arm. 

Hånden er derimod ikke kommet med, hvis ikke den krøl-

leformede figur under dyrets hoved skal forstås som Odins 

hånd. Det er dog meget usikkert, også fordi der er en tilsva-

rende krølle over dyrets snude. På den anden C-brakteat 

(fig. 3) kan man lægge mærke til dyrets forben, hvor foden 

jo har flere flige end de andre fødder. Er det bare en ekstra 

tå, eller er det blodet, der sprøjter ud fra det sårede ben? 

Det ser vi på enkelte brakteater. Og selv om vi ikke kan tolke 

’navnet’ under dyrets hoved, er det værd at nævne, at nogle 

brakteater netop her har en kortere eller længe udgave af 

Fig. 7. Analysetegning af D-brakteaten. Dyrets hoved (ved højre kant) 
og runerne (nederst til venstre) er blå. Halsen er lysegrøn, kroppen 
mørkegrøn. Skulder og forben er lyslilla, lår og bagben mørklilla. Det 
lille ekstra dyr er rødt. 

Fig. 6. D-brakteat med stiliseret dyr. Diameter 22 mm.
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navnet ’Den Høje’. Det er et af de navne, Odin optræder 

med i vikingetid, og det er det, der står under dyrets hoved 

på brakteaten fra Fyn.

D-BRAKTEATERNE FRA STAVNSAGER

D-brakteaterne er en stor gruppe, der omfatter mere end 

360 eksemplarer. De forestiller et meget stiliseret dyr eller 

i enkelte tilfælde to dyr eller en fugl. Vi har faktisk en af de 

sjældne fugle-brakteater blandt de nye stykker fra Stavnsa-

ger (fig. 5). Den måler 24 mm i diameter og vejer 2 g. Den 

forestiller en fugl med et rundt hoved og et stort krumt næb, 

som den vender mod venstre, en buet krop og en lille vinge, 

der buer op mod højre. Halen hænger ned fra vingen, og 

fuglen har en fod med to lange tæer. Men det er ikke nogen 

naturalistisk fugl, for den har både to ører og nogle lange 

børster på ryggen. Fugle med ører er ikke helt ukendte på 

brakteater; man kan finde et eller to ører på nogle af de fugle, 

der optræder sammen med Odin på C-brakteaterne. Fugle 

med børster på ryggen er mere usædvanlige, og børsterne 

på Stavnsager-brakteaten er så lange og påfaldende, at 

man kan komme til at tænke på det strittende hår, vi ser på 

mandshovedet på fig. 3 og mange andre brakteater. Måske 

Fig. 8. Over Hornbæk-depotet. Den store fibula er 13,7 cm lang; den største brakteat 51 mm i diameter.
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er Odin også på spil på fig. 5: Han kunne skifte skikkelse 

og bl.a. skabe sig om til en fugl, og der er brakteater, hvor 

han tilsyneladende er midt i sådan et hamskifte. Måske skal 

Stavnsager-brakteaten illustrere noget lignende, men det 

kan kun blive et dristigt gæt!

Fugle-brakteaten har en revne under øsknen, og man 

kunne tro, at den var forårsaget af en nærgående plov. Men 

skaden er langt ældre. Måske er den sket allerede ved frem-

stillingen, måske er det en brugsskade; i hvert fald er brak-

teaten omhyggeligt repareret og forstærket med små lapper 

af guld på bagsiden. Den lille C-brakteat har også en lap på 

bagsiden, men den er sat ind allerede ved fremstillingen for 

at give øsknen et sikrere fæste.

Den sidste brakteat (fig. 6) er 22 mm i diameter og ve-

jer 1,87 g. Den viser et klassisk D-brakteatmotiv, nemlig et 

stiliseret drageagtigt dyr, og det kræver en brugsanvisning 

(fig. 7). Dyrets hoved ligger ved brakteatens højre kant. Det 

har et rundt øje, et åbent gab med en lang tunge, der ven-

der nedad, og et spidst øre, der peger opad. Ved nakken 

begynder halsen, som er tegnet med smalle konturlinier 

omkring et bredt midterparti med højt, skarpkantet relief. 

Lidt bag nakken bliver halsen afbrudt af en buet linie, som 

vi vender tilbage til, men ellers fortsætter den mod venstre 

lidt forbi øsknens venstre ende. Her er der en rund sløjfe 

med en knop i midten; det er dyrets skulder. Kroppen er li-

gesom halsen tegnet med konturer omkring relief. Den bliver 

afbrudt af to tværlinjer, men løber som et S-formet figur helt 

ned til underkanten af brakteaten. Der er der endnu en rund 

sløjfe, nemlig dyrets lår. Her starter bagbenet, der løber lidt 

mod venstre, ind under kroppen op til de tre punkter midt 

på brakteaten, og så i en bue ned igen, for endelig at slutte 

med en fod med en lang og en kort tå. Tilsvarende starter 

der et forben ved skulderen. Det går først lodret op til kanten 

af øsknen, så vinkelret til højre og igen vinkelret nedad. Her 

fortsætter det bag om halsen, går som et J lodret ned og 

tværs gennem kroppen, forsvinder ind bag bagkroppen og 

slutter med en fod med to tæer, hvoraf den længste skærer 

tværs gennem halsen.

Og hvad er så meningen med billedet? For det er helt 

sikkert, at der har været en klar mening; man har ikke brugt 

sit kostbare guld og megen tid og energi på noget tilfældigt 

krimskrams. Det giver næsten sig selv at der må være tale 

om et uhyre, et ondt væsen: D-brakteaternes dyr har åbne 

gab eller store næb. Fra vikingetidens mytologi kender vi 

Midgårdsormen, men vi kan ikke sige, om det skal være den 

eller et andet utyske. På den anden side er der så at sige 

slået knude på kræet: Det er bundet med sine egne ben og 

fødder, og man kan forestille sig, det betyder, at nogen har 

overvundet og uskadeliggjort det. ’Nogen’ kunne være Odin, 

som har hovedrollen på resten af brakteaterne, og på flere 

D-brakteater ser man også et menneskeøre eller en men-

neskefod, som kan være Odins fod, der jo var med til at 

helbrede Balders hest, som vi ser på fig. 4.

Det er ikke alle detaljer på fig. 6, der hører til det store 

uhyre. Øverst til venstre er der en nærmest trompetformet 

figur. Det kan være et lille udyr, der vender sit hoved op mod 

øsknen; vi kender nogle fra andre D-brakteater, hvor de er 

mere detaljeret tegnet. Trekanten øverst til højre og punk-

terne midt i billedet og nederst til højre kan man ikke give 

nogen tolkning af. Men det kan man til gengæld af de runer, 

der findes ved randen nederst til venstre!

Vi kender mange brakteater med runeindskrifter – nogle 

Fig. 9. C-brakteat fra Lindkær. Diameter 27 mm.
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giver god mening, mens andre virker som det rene volapyk, 

for eksempel ’runerne’ på fig. 2. Men det er første gang, vi 

har en sikker D-brakteat med runer, så her har vi en lille sen-

sation fra Stavnsager. Runerne er skrevet klart og tydeligt, 

selv om det har knebet lidt med pladsen for den nederste 

rune. Der står aalul, men det betyder umiddelbart ikke no-

get. Vi kender imidlertid flere runeindskrifter med ordet alu, 

både fra brakteater og fra andre genstande, og efter brugen 

af det at dømme må det have en magisk betydning. Igen er 

der problemer med tolkningen: Sprogligt betyder det umid-

delbart ’øl’ (tænk på engelsk ’ale’), men selv om øl kan have 

’magiske’ virkninger, var det næppe noget, man skrev på 

sine guldsmykker. ’Alu’ kan også betyde ’beskyttelse’ eller 

’styrke’, og det er nok en bedre forklaring. Hvis vi regner med 

at guldsmeden har kludret lidt i det, ligesom på de andre 

Stavnsager-brakteater, så var det måske meningen, at der 

skulle stå alula. Det er alu skrevet både forlæns og baglæns, 

og den slags fif blev brugt til at gøre trylleord ekstra virk-

ningsfulde.

HVAD SIGER BRAKTEATERNE 

OM STAVNSAGERPLADSEN?

Ganske vist passer de nye brakteater fra Stavnsager ind i de 

etablerede hovedgrupper C og D, men hvis man går mere 

ind i detaljerne, skiller de sig alligevel ud fra de allerede kend-

te brakteater: D-brakteaten med runer, den ’langhårede’ fugl 

og runebåndet med fuglehoveder og den forkludrede ind-

skrift. Men især C-brakteaten fig. 3 har faktisk nære slægt-

ninge, og de er ikke fundet særlig langt fra Stavnsager.

I 1847 blev der gravet tørv i en mose ved Over Hornbæk 

vest for Randers, tæt på Nørreå. I den 7. tørv fra oven fandt 

man en stor broche, en såkaldt relieffibula, af forgyldt sølv 

sammen med en stor D-brakteat og to perler. Da man tog 

tørv fra stakken det følgende år, opdagede man yderligere 4 

brakteater og et par perler. Det hele kom naturligvis på Na-

tionalmuseet (fig. 8). Fibulaen er midtpå udsmykket med spi-

ralmønstre og langs randen med stiliserede dyr, som minder 

meget om dyrene på D-brakteaterne. Den nederste spids, 

som mangler, må have forestillet et maskeagtigt dyrehoved.

D-brakteaten med den brede bort, som blev fundet i den 

første tørv sammen med fiblen, er et smukt eksempel på 

sin type med et dyr, der drejer hovedet med et stort næb 

bagud. Hals og krop er tynde, og kroppen danner et S og 

er flettet sammen med de slanke ben. Grundlæggende er 

det samme motiv som på Stavnsager-brakteaten fig. 6, bare 

meget mere elegant udført.

De fire andre brakteater fra Over Hornbæk har alle rune-

indskrifter, og det springer umiddelbart i øjnene, at to af dem 

har det samme runebånd med fuglehoveder som Stavnsa-

ger-brakteaten fig. 2. Det drejer sig om en A-brakteat med 

et stort mandshoved og en C-brakteat med mandshoved 

og ’hest’. Tilsvarende runebånd kender vi ellers kun fra en 

brakteat, der blev fundet i 1957 ved Lindkær ved Laurbjerg 

(fig. 9), og så fra en A-brakteat uden fundoplysninger, der 

blev præget med samme stempel som A-brakteaten fra 

Over Hornbæk. Alle disse runeindskrifter består af ganske Fig. 10. Brakteat fra Vindum Stenhuse. Diameter 25 mm.
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forkludrede gengivelser af futhark’en. Der er tale om en 

sjælden og meget personlig udformning af brakteaterne, og 

de er fundet inden for et område på 9 x 16 x 18 km. Det 

er utvivlsomt samme guldsmed, der har lavet dem, og han 

har sikkert også lavet en brakteat, der blev fundet ved Vin-

dum Stenhuse ca. 30 km VSV for Randers (fig. 10). Runerne 

mangler ganske vist, men det er samme mandshoved som 

på A-brakteaten fra Over Hornbæk, og de to brakteater skil-

ler sig tydeligt ud fra dem, vi ellers kender.

Vi har altså en lille gruppe brakteater, der skiller sig ud 

fra andre fund, både ved et personligt ’fingeraftryk’ i form 

af runeborten, og også i almindelighed ved deres originale 

udformning af de kendte brakteatmotiver. Det er interessant 

at notere, hvor varieret denne guldsmeds produktion er: Han 

har lavet både A- og C-brakteater, og hans mandshoveder 

er meget forskellige. Alligevel er der altså træk, der binder 

brakteaterne sammen.

Udformningen af brakteaterne og deres billeder har ikke 

været overladt til tilfældigheder eller guldsmedenes luner. 

Hvis vi har tolket dem rigtigt, røber de et indgående kend-

skab til tidens religiøse forestillinger og myter, og som det 

kostbare materiale viser, har de været knyttet til høvdinge-

klassen. I dette miljø havde man både det økonomiske og 

det åndelige overskud til at udvikle brakteaternes billedver-

den, og man har også stået bag udviklingen af den dyreor-

namentik, vi blandt andet finder på fiblen fra Over Hornbæk. 

Ja, takket være runeindskriften på en brakteat fra Blekinge 

ved vi, at man også kendte den digtekunst, som vikingeti-

dens skjalde dyrkede i komplicerede kvad.

Brakteaterne fra Stavnsager må være fremstillet i begyn-

delsen af 500-tallet. Ganske vist ved vi fra skriftlige kilder, at 

danerne angreb Nordfrankrig netop på dette tidspunkt, og 

at deres konge blev dræbt under angrebet. Men vi kan ikke 

regne med, at det nuværende Danmark var et samlet rige. 

Der har siddet mange mægtige høvdinger rundt omkring og 

ikke kun i de store og berømte centre som Gudme på Øst-

fyn, Uppåkra i Skåne eller Sorte Muld på Bornholm, som vi 

kender fra moderne udgravninger. Undersøger man braktea-

ternes detaljer, kan man se, at man også har udviklet avan-

cerede og selvstændige billedfremstillinger i områder, hvor vi 

ikke kender noget høvdingesæde. Det gælder for eksempel 

i Vesthimmerland, omkring Roskilde fjord og i området ved 

det store Trollhättan-vandfald i Vestsverige.6 Brakteaterne 

fra Stavnsager og deres slægtninge vidner om et tilsvarende 

kreativt miljø i Østjylland.

Er det så foregået i høvdingens hal på Stavnsager? Det 

er det foreløbig for dristigt at sige, men Stavnsager er ab-

solut en mulig kandidat. For øjeblikket ser det ud til at plad-

sen ændrer karakter fra en almindelig landbebyggelse til en 

handels- og håndværksplads i løbet af den første tredjedel 

af 500-tallet, og det er netop den periode, hvor de fire nye 

brakteater må være fremstillet og sikkert også er havnet i 

jorden. Det vil sige, at de foreløbig hører til de tidligste tegn 

på den høje status, Stavnsager fik i den senere del af jernal-

deren. Vi har ikke store chancer for at bevise, at de blev lavet 

her, men vi kan blive overrasket, for foreløbig er det kun en 

mikroskopisk del af pladsen, der er udgravet. Måske finder 

vi en dag et forladt guldsmedeværksted med prægestempler 

til brakteater. Under alle omstændigheder kan vi vente os 

meget af Stavnsager!
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Noter
1  Høilund Nielsen & Fiedel 2001; Høilund Nielsen & Loveluck 2006.

2  Fiedel, Høilund Nielsen & Loveluck 2011.

3  Om brakteater se generelt Mackeprang 1952; Axboe 1990; Axboe 2007.

4  Tak til runolog Lisbeth Imer, der har tolket runeindskrifterne for mig. Se 

også Axboe under udgivelse.

5  Se Axboe 1990; Axboe 2007 s. 109ff. med henvisninger.

6  Vesthimmerland: Axboe og Nielsen 2011. Østsjælland: Axboe under udgi-

velse. Trollhättan: Axboe og Källström 2013.
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RESUMÉ

Resterne af en bronzekasserolle blev sammen med et fornemt 

lerkar givet i jubilæumsgave af Viborg Stiftsmuseum til Kultur-

historisk Museum Randers i 1972. Kasserollen er en af ganske 

få kendte luksusimportgenstande fra ældre jernalder i Museum 

Østjyllands ansvarsområde, og den vidner om en indirekte kon-

takt mellem en rig høvding fra Jebjerg og det mægtige Romer-

rige. 

Fig. 1 Resterne af kasserollen og lerkarret, som Kulturhistorisk Museum 
Randers modtog som gave af Viborg Stiftsmuseum i 1972.
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Af Ernst Stidsing

FUNDET

I 1972 fik Museum Østjylland, dengang Kulturhistorisk Mu-

seum Randers, af Viborg Stiftsmuseum en gave i forbindelse 

med museets 100-års jubilæum. Gaven var et lerkar og re-

sterne af en kasserolle af bronze.1

Viborg Stiftsmuseum købte lerkarret og kasserollen i 1904 af 

antikvitetshandler Thomas Christensen, også kaldet Snyde 

Tammes, for 40 kr. Fundoplysningerne er meget mangelful-

de. I Viborg Stiftsmuseums protokol er anført ”1 Jernalders 

Kar. Meget forsiret som Laag var anbragt Laaget og Bunden 

af et ornamenteret Bronzekar. (Jebjerg pr. Randers)”2 

Med den beskrivelse kan man antage, at det drejer sig 

om et gravfund, og at lerkarret har fungeret som gravurnen, 

og kasserollen har været låget. Urnen har sikkert indeholdt 

den dødes brændte knogler, som dog ikke eksisterer mere. 

Der kan også til graven have været flere lerkar og genstan-

de, som knive, perler og andre smykker og eventuelt våben, 

som vi kender det fra andre samtidige grave. Det ved vi imid-

lertid absolut intet om, og vi ved heller ikke, om den døde har 

været en kvinde eller en mand.

DATERING

Lerkarret og kasserollen er relativt lette at datere. Vi befinder 

os i midten af 2. århundrede efter vor tidsregning, i den peri-

ode arkæologerne kalder romersk jernalder. Kasserollen da-

teres til periode B2, det vil sige i slutningen af ældre romersk 

jernalder eller tiden op mod 150-160 efter vor tidsregning.3 

Med sin let plastiske ornamentik synes lerkarret dog at be-

væge sig tæt op mod overgangen til periode C eller måske 

ind i periode C, der også kaldes yngre romersk jernalder. 

Den mulige tidsforskel kan skyldes, at kasserollen kan have 

været et ældre stykke, da det kom i graven, mens lerkarret, 

som der skal argumenteres nedenfor, givetvis er helt nylavet, 

da det blev brugt som urne.

ROMERSK JERNALDER

Det område, der senere kom til at hedde Danmark, var på 

den tid præget af en tæt bebyggelse. Landsbyerne lå kun et 

par kilometer fra hinanden. Landsbyen kunne bestå af 5-6 

gårde, der hver bestod af et hovedhus og udhuse. Hoved-

huset, der kunne være fra 10-12 til over 20 meter lange, 

havde beboelsen med ildstedet i den vestlige ende og stal-

den i den østlige ende. Her var der plads til kvæg, får, geder 

og svin i et antal, der afhang af ejernes økonomiske formåen. 

Til gården var der også én til to mindre bygninger, der under 

ét kaldes økonomibygninger. Derudover kunne der være en 

lille bygning rejst over fire stolper. Disse bygninger kaldes 

jævnt hen for staklader, uden at vi dog af den grund er sikre 

Et fyrsteligt gravudstyr fra 
ældre jernalder

Fig. 2 Det sortglittede, harmonisk opbyggede og smukt ornamenterede 
lerkar. Lerkarret har i samtiden hævet sig betragteligt over den almin-
delige bordservice af keramik.
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på, hvad bygningerne har været brugt til. Gården var ofte 

omgivet af et hegn, men også selve landsbyen kunne have 

et fælleshegn, der beskyttede mod udefra kommende fa-

rer. Lige uden for landsbyen lå markerne, hvor kornet – især 

byg og hvede blev dyrket. Længere ude var overdrevet, hvor 

kvæget, sikkert overvåget af landsbyens hyrde, græssede. I 

nærheden af landsbyerne lå engene og vådområderne, hvor 

bønderne kunne høste græs til høfoder. Mellem landsbyerne 

lå den vilde skov, søerne og de sumpede moser. Det var 

her de overnaturlige magter – herunder guderne befandt sig. 

Landsbyens gravplads har ligget ganske tæt på landsbyen – 

nogle gange kun omkring 100 meter derfra.

Nede i Europa havde det store romerske rige konsolideret 

sig med en grænse til det frie Germanien langs Donau og 

Rhinen. Syd og vest for denne grænse, kaldet Limes, lå de 

områder, der var kommet under romersk overherredømme, 

og nord og øst for grænsen lå Germanien, hvor de frie stam-

mer levede, nogle gange i fjendtlighed med de provinsial-

romerske områder og nogle gange med fredelig handel og 

udveksling.

Det østjyske område lå langt fra disse grænseområder, og 

livet i den østjyske landsby har næppe været meget påvirket 

af de begivenheder og de samfundsudviklinger, der foregik 

langt nede i Europa.4 

Dog har Østjylland ikke været isoleret fra den øvrige ver-

den. Det er der mange tegn på. Et af de tydeligste er selv-

følgelig, når man i det østjyske finder genstande, der direkte 

kan forbindes til det romerske rige, eller som endda kommer 

derfra. 

Fundstedet for vores lerkar og kasserolle – Jebjerg pr. 

Randers – er et vidt begreb, og da vores viden om bebyg-

gelsen i ældre jernalder i området er relativ beskeden, kan 

der kun gisnes om, hvor graven kan have været anlagt.

Stedsangivelsen antyder dog, at fundstedet må have væ-

ret relativ tæt på Jebjerg. Vi ved fra arkæologiske undersø-

gelser, at der har ligget en boplads eller landsby fra ældre 

romersk jernalder syd for Ørum kirke, og det vil sige kun 

ca. 700 meter nord for Jebjerg. Der er ligeledes fundet spor 

efter jernalderbebyggelser ved Store Lundgård og Skovgård, 

henholdsvis ca. én og halvanden kilometer syd og sydøst for 

Jebjerg. Også grave kendes der fra området. Ca. to kilome-

ter syd for byen undersøgte nationalmuseet i 1898 en grav 

fra ældre romersk jernalder, og i 1967 undersøgte Kulturhi-

storisk Museum Randers to grave fra samme periode ved 

Christianslund ca. halvanden kilometer nord for byen.5

Om graven med lerkarret og kasserollen kan knyttes til én 

af disse lokaliteter, vil vi nok aldrig finde ud af, men at der i 

århundrederne efter Kristi fødsel har været bondesamfund i 

området med levende og døde er tydeligt.

Og så skal blikket vendes mod lerkarret og især kasserol-

len.

OLDSAGERNE

Lerkarret er velbevaret og usædvanlig smukt formet og de-

koreret. Det er sortbrændt med en fin glittet overflade. Kar-

ret, der kan betegnes som en vase eller en korthalset krukke, 

har en kraftig udsvajet rand med en åbningsdiameter på otte 

centimeter. Halsen er let konisk og har lodrette facetterin-

ger. Lige under halsen breder bugen sig ud, øverst med tre 

rundtløbende furer og derefter med ligeledes rundtløbende 

hængende buer lavet af tre furer. Ved lerkarrets største 

bredde, der er 17 centimeter, og som ligger ved midten af 

bugen, gentages mønstret med de vandrette furer og buer. 

Fig. 3 Selv bunden af lerkarret er dekoreret. Lerkarret er sikkert lavet til 
begravelsen, da bunden overhovedet ikke bærer spor efter slid.
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På den nederste del af bugen er lerkarret ornamenteret med 

ti rundtløbende furer, der går ned til karrets bund. Selv kar-

rets bund er prydet med kvartcirkelstore buer. Standfladen 

er syv centimeter, og selve karret er 18 centimeter højt.

Der er næsten ingen slidmærker på bunden, hvilket kunne 

tyde på, at det er lavet som en urne til begravelsen og ikke 

har været brugt til andet formål, inden det endte i graven.

Kasserollen er stærkt nedbrudt, faktisk er der kun hånd-

taget og bunden tilbage. Der er dog alligevel så meget beva-

ret, at der ikke er tvivl om, hvordan den har set ud.

Kasserollen er af en type, der benævnes E142 efter en 

typologisering, den tyske arkæolog og forsker H.J. Eggers 

publicerede i 1951.6

Kasserollen har været støbt i ét. Håndtaget starter i en cir-

kelform med et centralt hul på 1,5 centimeter, derefter smal-

ner det til, inden det udvider sig igen hen mod konsollen eller 

kasserollens skål. Håndtaget, der er 11,5 centimeter langt, 

er kantet af en tandet facet. Af selve skålen er der kun en 

smule ved håndtaget bevaret, men heraf kan man dels se, at 

den oprindelig har været fortinnet på indersiden, samt måle, 

at den har haft en diameter på ca. 12 centimeter. Undersiden 

af bunden er let hvælvet og støbt med tre kraftige koncen-

triske ribber omkring en lille skålformet forhøjning i midten. 

Indersiden er konkav og glat bortset fra, at den i midten har 

en rundtløbende fure omkring en lav fordybning. Bunden har 

en diameter på otte centimeter. Ud fra andre og hele kasse-

roller kan højden anslåes til at have været ca. 7,5 centimeter.

Helt op til håndtagets afsluttende ring er der indstemplet 

de to bogstaver BY. Der har været flere, men bronzens ned-

brydning af overfladen har bevirket, at ordets begyndelse er 

væk. 

De to bogstaver er rester af fabrikantens stempel. Vi ken-

der navnene på flere, men hvad fabrikanten, hvis navn ender 

på BY har heddet, kan vi ikke være sikre på. På en kasserolle 

af samme type fra et gravfund på Falster er der imidlertid et 

fabrikantstempel eller mestermærke, hvor der står CIBI PO-

LIBY.7 Navnet findes i forskellige varianter, men det kan være 

Publius Cipius Polybius, der har lavet vores kasserolle. Hans 

navn er fundet på en del bronzer fra Pompei. 8 Det kan altså 

være i Capua i Syditalien, kasserollen er lavet, men også i 

Frankrig og i området omkring Rhinen blev der produceret 

bronzebeholdere.9 Ved at anbringe sit navn på kasserollen 

har fabrikanten vist, at han har været sit arbejde bekendt. 

Det kunne han også, det har været et kvalitetsprodukt.

ANDRE ROMERSKE IMPORTVARER 

FRA NÆROMRÅDET.

Romerske importvarer fra ældre jernalder er bestemt ikke 

ukendte i Danmark, og tallet er stigende fra begyndelsen af 

vores tidsregning, idet ca. en fjerdedel af de kendte import-

stykker er fra ældre romersk jernalder (ca. år 0 til 150-160 

e.v.t.), mens tre fjerdedele er fra den efterfølgende yngre ro-

merske jernalder (ca. 160-375 e.v.t.).10 Romerske importva-

rer er på den anden side heller ikke noget, der findes særligt 

ofte, og hvor de findes, er det ofte i grave med et i øvrigt rigt 

udstyr. Det er således samfundets elite, der har ejet sådanne 

eksotiske genstande.

Fig. 4 Kasserollen. Selve skålen på kasserollen, der har været lavet af 
et tyndere metal end bund og håndtag, er for længst tæret væk af de 
mange år, den har ligget i jorden.



M
us

eu
m

 Ø
st

jy
lla

nd
  

|  
Å

rb
og

 2
01

3

126

Fra Museum Østjyllands ansvarsområde, der dækker 

kommunerne Randers, Norddjurs og Syddjurs, er der kend-

skab til et godt stykke over tusind grave fra ældre og yngre 

romersk jernalder, men alligevel er der kun fem af gravene, 

som indeholder romerske importvarer.

Fra Pugehøj ved Nimtofte blev der i 1827 udgravet en 

grav med en bronzekasserolle, to bronzefibler, et jernhånd-

tag med flettet sølvtråd til en kniv, en bronzekniv, en pincet, 

to bronzeringe, tre bronzenåle, en træspand, fire lerkar og 

fragmenter af to sporer.11 Kasserollen er af en lidt anden type 

end den fra Jebjerg, men den dateres til samme tid.

Ved grusgravning ved Keilstrup i Feldballe sogn blev der 

i 1918 fremgravet fund, som formentlig kommer fra en grav. 

Det drejer sig om beslag af bronze til to drikkehorn samt et 

stort fad af bronze.12 Der har givetvis været flere genstande 

i graven. Fundene kan ikke dateres nærmere end til ældre 

romersk jernalder.

Fra Bendstrup Mark ved Hvilsager blev der ved bortgrav-

ning af en gravhøj i 1869 fundet to sølvfibler med guldbevik-

ling og dyrehoved på bøjlen af fremmed herkomst, en rav-

perle, et stykke utildannet rav, noget keramik, noget jern, fire 

forsteninger samt dele af et stort bronzekar, der formentlig 

har været en beholder til vin. Bendstrupfundet er specielt 

ved, at det kan knyttes til et rigt gravfund på Lolland, samt at 

efterkommerne til den døde fra Bendstrup kan erkendes fra 

andre grave i det østjyske område.13 Bendstrupgraven skal 

dateres til de første 50 år af vor tidsregning.

De sidste gravfund med romerske importvarer fra områ-

det kommer fra Kalø. Her blev der i 1855 ved grusgravning 

fundet en kasserolle af samme type som den fra Jebjerg 

samt en riflet spand af bronze. Der har ligeledes ved dette 

fund sikkert også været andre genstande, som blot ikke 

blev bemærket eller værdsat så meget, at de blev reddet for 

eftertiden. Bronzerne dateres til overgangen mellem ældre 

og yngre romersk jernalder – det vil sige omkring 160-200 

e.v.t.14 

FORBINDELSEN MELLEM JEBJERG 

OG SYDITALIEN

Der har, som ovenfor nævnt, været livlige handelsforbin-

delser mellem Romerriget og det frie germanske område. 

Især i områderne omkring Limes, men også langt oppe i det 

skandinaviske område nåede luksusvarene. Hvordan er de 

så nået herop?

Vi skal ikke regne med, at det er en omrejsende romersk 

købmand, som med sit varelager af bronzespande, kasserol-

ler og glasvarer er kommet forbi stormanden fra Jebjerg og 

har falbudt sine varer. Hvis udvekslingen af varer foregik på 

den måde, ville man i så fald nok regne med, at det især var 

i grænseområdet til Romerriget og i mindre og mindre grad 

længere væk fra romerriget, man ville finde romerske luk-

susprodukter. Fundbilledet er imidlertid et andet. Der er ikke 

fundet mange af de såkaldte luksusvarer som drikkeservice 

af bronze, sølv og glas i grænseegnene, mens hyppigheden 

stiger, jo længere man kommer mod nord for at kulminere i 

Danmark.

Dette fundbillede tolkes som resultater af gaveudvekslin-

Fig. 5 Nærbillede af håndtaget, hvor de to bogstaver BY kan anes.
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ger – dels som et udslag af et romersk gavediplomati, som 

man kan se af et rigt udstyr fundet i en grav ved Hoby på Lol-

land,15 dels som resultater af udvekslinger af gaver mellem 

fyrster i det frie Germanien. Gaverne har indgået i et indviklet 

system, der skabte alliancer og afhængighed de enkelte fyr-

ster imellem.16

Kasserollen fra Jebjerg, der måske har sin oprindelse så 

langt væk som i Syditalien, kan være opkøbt af en høvding 

fra grænseområdet nord for det romerske Imperium. Herefter 

kan den være blevet givet til en høvding fra et område 

længere mod nord for at knytte denne høvding og hans folk 

til sig som forbundsfæller. Videre kan kasserollen fra denne 

høvding være givet som gave til en østjysk høvding som en 

del af et brudekøb. Vi ved det ikke, men den ender i hvert 

fald i jorden formentlig som en del af et fornemt gravudstyr, 

hvorved den afdødes magt, rigdom og sociale status over 

for landsbyens øvrige indbyggere blev manifesteret en sidste 

gang.

Siden kom det fornemme fund ad andre kringlede veje, 

via antikvitetshandleren og Viborg Stiftsmuseum til Museum 

Østjylland, hvor det kan ses i museets oldtidsudstilling i Ran-

ders.
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RESUMÉ

Museum Østjylland har forud for anlæggelsen af motortrafik-

vejen mellem Sdr. Borup og Assentoft foretaget arkæologiske 

udgravninger af de fortidsminder, som bliver berørt af vejbyg-

geriet.

I denne artikel fortælles, hvordan arkæologerne finder for-

tidsminderne samt resultaterne af de otte udgravninger, som 

afdækkede spor efter bosættelser, grave og ofringer gennem 

5.500 år.

Fig. 1. Jane Oksbjerg og Helle Holm Hansen på Vilstrupudgravningen.
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Af Benita Clemmensen

Den nye motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft ved 

Randers skal sikre bedre forhold for trafikanterne i fremtiden, 

men den er også en vej til fortiden.

Før arbejdet med anlæggelsen af den nye vej kunne be-

gynde, har arkæologerne undersøgt, om der var fortidsmin-

der i jorden, som skulle gemmes for eftertiden.

Denne artikel fortæller, hvordan arkæologerne finder de 

skjulte fortidsminder i jorden og ikke mindst, hvad der er ble-

vet fundet, hvor vejen bliver bygget.

VEJPROJEKTET

Det er Vejdirektoratet, som er bygherre på den 5,2 kilometer 

lange motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft. For-

målet med vejen er, at aflaste den nuværende hovedlandevej 

gennem den sydlige del af Randers. Men vejen vil også for-

bedre forholdene for de trafikanter, der kører mellem motor-

vej E45 og Djursland. Vejen anlægges som en 2+1-vej. Det 

betyder, at trafikanterne får mulighed for at overhale via et 

ekstra spor skiftevis i østgående og vestgående retning.

Motortrafikvejen forventes åbnet i 2014 og er nærmere 

beskrevet på Vejdirektoratets hjemmeside.1

HVORDAN FINDER ARKÆOLOGERNE 

FORTIDSMINDERNE?

Den nye vej kommer til at ligge i et meget spændende og 

dynamisk landskab med meget varierende topografi. Der er 

højtliggende, flade plateauer, fugtige moseområder, bække, 

der slynger sig gennem landskabet, og åer i brede smelte-

vandsdale.

Der har således været mange ressourcer i området og 

dermed gode livsbetingelser for fortidens mennesker. I det 

nationale register ”Fund og Fortidsminder” er der da også al-

lerede registreret mange fortidsminder i og i umiddelbar nær-

hed af vejtracèet.2 Topografien og de kendte fortidsminder i 

området indikerer, at der kan være spor efter hidtil uregistre-

rede fortidsminder (skjulte fortidsminder) i det område, hvor 

vejen skal bygges. De eventuelle fortidsminder er beskyttet af 

museumsloven, og de skal derfor undersøges arkæologisk.

Museets arkæologer havde derfor store forventninger 

til, at arealet kunne gemme på skjulte fortidsminder, da de i 

2011 prøvegravede det område, som den nye motortrafikvej 

kommer til at berøre.

Ved prøvegravningen graves en serie to meter brede 

søgegrøfter med en indbyrdes afstand af højst 15 meter i 

et omtrent nord-sydgående forløb over det berørte areal. 

Formålet med prøvegravningen er at klarlægge omfanget, 

værdien og karakteren af de arkæologiske spor. Det øverste 

jordlag – muldlaget – fjernes med gravemaskine. Alt hvad 

der ligger i muldlaget er rodet rundt af landmandens plov, og 

det er derfor kun sjældent interessant for arkæologer. Under 

muldlaget kommer den lysere undergrund til syne. Her er 

ploven ikke nået ned, og sporene efter oldtiden ligger derfor 

stadig uforstyrrede. I søgegrøfterne fremstår de forhistoriske 

anlæg som mørke pletter i den lyse undergrundsjord. De 

mørke pletter er dér, hvor man har gravet huller i forhisto-

risk tid. Hullerne er blevet fyldt op med organisk materiale, 

trækulsholdig jord eller sten og kaldes samlet for anlæg. Alle 

anlæg måles op med GPS, så man kan få en oversigt over 

sporene. Hvis de ligger i et bestemt mønster, er de f.eks. 

rester af et hus eller et hegn. For at blive sikker på, hvad de 

mørke pletter er, kan man grave den ene halvdel væk. Her-

ved fås et tværsnit gennem anlægget – en såkaldt profil. Ud 

fra profilen kan man se formen, bredden og dybden på det, 

der har været gravet ned. Man kan også være heldig at finde 

små tabte, udsmidte eller muligvis ofrede ting i hullerne, som 

kan være med til at tidsbestemme anlægget.3

Der blev gravet næsten 24 kilometer søgegrøfter med 

gravemaskine (fig. 2 og 3). De mange søgegrøfter afslørede 

otte områder med så velbevarede fortidsminder, at der var 

behov for en egentlig arkæologisk udgravning.

Vejen til fortidsminder
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OTTE UDGRAVNINGER MED VÆSENTLIGE 

FORTIDSMINDER

Syd for Assentoft på et højtliggende plateau med udsyn over 

Gunnerup Mose mod syd har museet foretaget fem omfat-

tende udgravninger på lokaliteten Toftesøgård.4 Hvor Hov-

bækken slynger sig gennem landskabet syd for landsbyen 

Vilstrup, er der gravet på lokaliteterne Ladegårdslund og Vil-

strup.5 Og sidst men ikke mindst er lokaliteten Jespervad øst 

for Clausholmvej blevet undersøgt.6 I det følgende er et udvalg 

af de fortidsminder, som blev udgravet, kort beskrevet (fig. 4).

Fig. 3. Arkæologerne undersøger om der er fortidsminder på et areal 
ved at grave søgegrøfter med ca. 15 meters afstand. Hvis der er velbe-
varede fortidsminder, kan de for eksempel vise sig som mørke pletter 
og plamager i undergrunden under muldlaget. 

Fig. 2. På kortet er indtegnet 
alle søgegrøfterne fra prøve-
gravningen. 

LIV OG DØD GENNEM 5.500 ÅR

Det ældste fortidsminde, der blev udgravet i forbindelse med 

vej-projektet, var resterne af en dysse fra begyndelsen af 

bondestenalderen (3.500-3.200 f.Kr.). 7

Dyssen har været rejst som et gravkammer. I bondesten-

alderen begyndte man at opføre store stenbyggede grave, 

muligvis overdækket af høje. Denne dysse var meget øde-

lagt, og de store sten var borte, men resterne af gulvet inde 

i gravkammeret var bevaret og gav sig til kende som flade 

sten, overlejret at et lag hvidbrændt flint (fig. 5). Omkring gul-

vet var der mørke muldfyldte plamager i undergrunden de 

steder, hvor de store bæresten havde stået.

Der var ingen spor bevaret efter de døde, men kamme-

ret har formentlig været genbrugt til begravelser flere gange. 

Fundet af en stridsøkse fra enkeltgravskultur (2.600-2.350 

f.Kr.) er sandsynligvis en gravgave fra en senere begravelse 

i dyssen (fig. 6).

Fra andre udgravninger ved vi, at når kammeret skulle 

genbruges til nye begravelser, blev der ryddet op inde i 

gravkammeret. De gamle gravgaver blev ryddet ud, ligesom 

knoglerne enten blev fjernet fra kammeret – eller blev flyttet 

rundt, nogen gange stablet eller ordnet.

Også efter bondestenalderen har dyssen haft betydning 

idet, den er udgangspunktet for anlæggelsen af flere grave 

og gravhøje i området.



M
useum

 Ø
stjylland

  |  Å
rb

og 2013

131

Fig. 5. Gulvet i dyssen viste sig som flade sten 
under et lag af hvidbrændt flint. 

Fig. 6. En smuk stridsøkse fra enkelt-
gravskultur er formodentlig fra en 
senere begravelse i dyssen. 

Fig. 4. Museum Østjylland har foretaget otte udgravninger med velbevarede fortidsminder på fire lokaliteter. 
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BOPLADS OG URNEGRAV FRA 

YNGRE BRONZEALDER

Cirka 115 meter sydøst for dyssen ligger en overpløjet grav-

høj på marken.8 Gravhøjen så i første omgang ud til at blive 

påvirket af vejbyggeriet, men Vejdirektoratet valgte at ind-

skrænke arbejdsarealet syd for vejen, så gravhøjen ikke blev 

ødelagt af vejbyggeriet, men bevaret for eftertiden.

I forbindelse med prøvegravningen blev der lagt en 

søgegrøft igennem gravhøjen. Den viste, at gravhøjen er 

yderst velbevaret i betragtning af, at den er overpløjet. Der er 

bevaret højfyld i en højde af ca. 50 cm, hvor det er tykkest. 

Gravhøjen er opbygget af græstørv. Under højen kunne det 

gamle vækstlag registreres i en tykkelse af ca. 10 cm. Om-

kring højen er der en kæde af store sten i 2-3 skift. Rand-

stenskæden er mod nord udbygget med buede stensætnin-

ger. Da gravhøjen ikke er udgravet, er det ikke muligt at sige 

noget om antallet af begravelser og alder på højen.

Nord for gravhøjen afslørede udgravningen Toftesøgård I 

en urne fra yngre bronzealder (1000-500 f.Kr.) samt bo-

pladsspor i form af stolpehuller, gruber og kogestensgruber 

fra yngre bronzealder eller tidlig førromersk jernalder (1.000-

300 f.Kr.) (fig. 7). Det var ikke muligt at udrede komplekse 

konstruktioner som f.eks. huse, da anlæggene var meget 

ødelagte af pløjning.

LANDSBY MED GRAVPLADS

Den store mark syd for Assentoft bragte også arkæologerne 

i fodsporene på en gruppe mennesker, som levede i ældre 

jernalder (100 f. Kr.-160 e.Kr.). Fortidslevnene var meget vel-

bevarede, og en landsby med 4-5 gårde og en gravplads 

med 29 grave blev undersøgt.

Gravpladsen afslørede sig i udgravningerne Toftesøgård 

III og V. Gravpladsen bestod af fem brandgrave – heraf var to 

urner – samt 24 jordfæstegrave fra ældre romersk jernalder. 

Fig. 7. Ved Toftesøgård I har arkæologerne udgravet denne fine urne fra 
yngre bronzealder. En flad sten udgør urnens låg. Der er tale om et to-
leddet kar med kegleformet hals. Halsen er markeret i forhold til bugen 
med en indridset linje, hvorunder der er en vandret grebknop. Urnen 
indeholdt de brændte knogler fra den døde samt resterne af en bronze-
nål og en lille skive af rav. Hverken nålen eller ravskiven bar præg af at 
have været med på ligbålet, og er altså lagt ned i urnen efterfølgende. 

Fig. 8. Dette flotte sølvspænde blev fundet i en af gravene på Tofte-
søgård. Spændet blev brugt som smykke og til at holde sammen på 
klædedragten som en slags sikkerhedsnål (Toftesøgård V). 

Fig. 9. De forhistoriske anlæg er markeret med træpinde og opmålt med 
GPS. I forgrunden er stolpehullerne i et hus på udgravningen afmærket 
med landmålerstokke (Toftesøgård IV). 
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Flere af jordfæstegravene var stensatte, og enkelte af dem ser 

ud til at have haft en markering over jorden i form af en over-

bygning af en slags. Gravene er typiske østjyske lerkargrave 

med et rigt udstyr af lerkar, men de indeholdt også andre fine 

gravgaver bl.a. i form af smykker, skjold og sværd (fig. 8).

Landsbyen på Toftesøgård IV viste sig som yderst vel-

bevarede bebyggelsesspor fra sen førromersk jernalder til 

ældre romersk jernalder (100 f.Kr.-160 e.Kr.). Landsbyen 

fremstod som fem på hinanden følgende faser, hvoraf de 

to yngste var indhegnede gårdsanlæg med to faser i hver 

gård. Gårdene har ligget på en øst – vestgående række. Den 

endelige udstrækning af landsbyen blev ikke fuldt ud afdæk-

ket, men at dømme ud fra samtidige kendte landsbyer samt 

lokalitetens topografiske forhold formodes det, at der endnu 

befinder sig en til tre gårde under mulden nordvest for det 

undersøgte vejtracé.9

Det allermest interessante var, at landsbyen og gravene 

viste sig at være samtidige. Det forekommer sjældent, og på 

den måde får vi mulighed for at følge en lille gruppe jernal-

derbønders liv fra vugge til grav.

Der kan læses mere om udgravningerne af landsbyen og 

gravpladsen i Thomas G. Poulsens samt Julie Lolk og Lotte 

Bach Christensens artikler i denne publikation.

OVERRASKELSER VED VILSTRUP

I forbindelse med nedgravningen af naturgasledningen i 

1986 undersøgte museet en lille del af en bebyggelse fra 

ældre jernalder syd for landsbyen Vilstrup.10 Den lille udgrav-

ning på blot 370 m2 afslørede stolpehuller, mindre gruber og 

kogestensgruber samt et udsmidslag med ildskørnede sten, 

brændt ler, trækul og keramik.

Museets arkæologer var derfor spændte i 2011, da skov-

len igen skulle i jorden, men nu på et meget større areal. For 

hvad var det for et fortidsminde, arkæologerne 25 år tidligere 

havde fået færten af, men hvor det dengang smalle lednings-

tracè havde sat snævre grænser?

Udgravningen ved Vilstrup afdækkede den sydlige del af 

et bopladsområde fra ældre jernalder. På det let skrånen-

de terræn ned til et vådområde blev der endvidere udgra-

vet tolv brandpletter fra førromersk jernalder (500-1 f.Kr.). 

Vådområdet viste sig ved nærmere undersøgelse at være 

en offermose, hvor der i yngre bronzealder/tidlig førromersk 

jernalder (1.000-250 f.Kr.) er blevet nedsat lerkar. Tildannet 

træ og træstammer er sandsynligvis resterne af en platform-

konstruktion ud i mosen (fig. 10).

I mosen var der mange forskellige lag: der var bl.a. et lag 

af fygesand med mulige kvægspor og udsmid af keramik fra 

Fig. 10. Oversigtsplanen viser ud-
gravningen Vilstrup, som afslørede et 
bopladsområde (grønt), grave (orange) 
samt en offermose (pink) på arealet tæt 
ved Hovbækken.
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førromersk jernalder samt et massivt lag af kogesten, som 

dækkede over 100 m2. I profilerne sås spor efter tørvegrav-

ning sandsynligvis i bronzealderen, og midt i mosen var der 

en brønd.

Derudover blev der fundet et lille depotfund fra senneoliti-

kum (2.400-2.000 f. Kr.) med to økser – en hulsleben af flint 

og en skafthulsøkse af bjergart, en grav fra romersk jernalder 

samt en trekantet stensætning med brandgrave i.

Den trekantede stensætning kan man læse mere om i 

Thomas Booker Nielsens artikel andetsteds i denne publi-

kation.

BØNDERNE OG FISKERNE VED BÆKKEN

Flere steder langs vejforløbet har arkæologerne dokumente-

ret bronzealderbøndernes spor i landskabet. På Ladegårds-

lund udgravningen blev der fundet bopladsspor fra yngre 

bronzealder (1.000-500 f.Kr.). Bopladsen var placeret på en 

syd- og sydvestvendt skråning ned mod Hovbækken.

Fortidsmindet var dårligt bevaret på grund af forstyrrelser 

i form af agerrener – lavtliggende jordstykker på siderne af 

højryggede agre, en markvej og jorderosion ned ad skrå-

ningen. Desuden var de mindre anlæg næsten bortpløjet 

på grund af det tynde pløjelag på kanten af plateauet og et 

stykke ned ad skråningen. 

Men der blev dog fundet en koncentration af kraftige stol-

Fig. 11. Netsynk udgravet i en grube på Ladegårdslund. 

Fig. 12. Kogestensgrube – fortidens 
kuglegrill – fungerede ved, at man 
har tændt et bål i et hul i jorden 
og varmet sten op. Stenen har så 
afgivet varme til stegen, og hullet 
blev lukket med græstørv eller bare 
dækket med jord.11
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pehuller, hvoraf enkelte danner par, og flere ligger på linje 

øst-vest. Dette tolkes som de tagbærende stolpehuller i et 

hus på mindst 10 meter. Omkring denne bygning lå der ko-

gestensgruber, som har været brugt som jordovne, samt 

flere gruber – i en af dem var der nedgravet et kar til forråd.

Fundet af et netsynk af granit indikerer, at bopladsens be-

boere har udnyttet den nærliggende å som fiskested, eller 

at de har udnyttet havets ressourcer på trods af lokalitetens 

placering inde i landet (se fig. 11).

BRONZEALDER-BØNDERNE VED BÆKKEN

Udgravningen Jespervad øst for Clausholmvej afdækkede 

en lille boplads fra yngre bronzealders sidste del eller tidlig-

ste førromersk jernalder (omkring 500 f.Kr.). Trods en kraftig 

nedslidning af de kulturhistoriske anlæg kan det konklude-

res, at der er tale om bebyggelsesspor fra en kortvarende 

bosættelse på plateauet syd for Brusgård Møllebæk. Her har 

beboerne haft let adgang til ferskvand, engdrag til husdyrene 

og landbrugsjord.

Bebyggelsen bestod af et enkelt langhus og en række 

gruber med forskellige funktioner. Nogle af gruberne har 

spor efter ild i form af trækul, rødbrændt ler og ildpåvirkede 

sten. Disse gruber ligger primært spredt omkring huset – de 

kaldes kogestensgruber, og de har været brugt til madlav-

ning (se fig. 12).

Andre gruber tolkes som materialegruber, der er gravet 

for at skaffe råler til for eksempel fremstilling af lerkar samt 

lerklining af husene. Det er også muligt, at nogle af disse 

gruber såvel som andre af bronze- og jernalderens mange 

gruber afspejler sporene af keramikproduktion generelt. For 

eksempel kan man have brugt gruber til æltningen af leret 

på linje med teglværkernes æltegrave i nyere tid. Endelig har 

der været behov for kølige, fugtige gruber til opbevaring af 

den præparerede ler. Om gruberne på Jespervad alene er 

affaldsfyldte lertagningsgruber eller, om de også har været 

brugt til æltning eller opbevaring af leret, kan ikke påvises.

Fire af gruberne indeholder lagsekvenser med meget træ-

kul og keramik samt rødbrændt ler. En mulig tolkning af dis-

se anlæg er, at der er tale om resterne af ovne til brænding 

af keramik.12 Dog kan det undre i forhold til denne tolkning, 

at flere af disse anlæg er meget dybe og går ned i våd under-

grund. Der er også en påfaldende mangel på adgangsveje 

til de formodede ovnkamre, og den praktiske anvendelse er 

derfor svær at forestille sig. Dybden i sig selv er dog ikke 

uhørt. Skanderborg Museum har f.eks. udgravet flere anlæg, 

der tolkes som vertikalovne, med en dybde på 1,5 meter.13 

Fig. 13. Denne lille skål blev glemt eller smidt væk i bronzealderen og fundet igen under 
udgravningen af en grube i 2011. 

Fig. 14. En smuk fladehugget spydspids af flint vid-
ner om, at stedet også blev besøgt i senneolitikum 
eller ældste bronzealder omkring 2.000 f.Kr. 
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En anden tolkning af disse dybe gruber, som går ned i vand-

førende lag, er, at de kan have haft funktion som brønde eller 

en form for ovne til dampning.

Bopladsen har været brugt i forholdsvis kort tid. Spo-

rene kan meget vel svare til et enkelt husholds ”forbrug” i 

en generation. Herefter er man flyttet lidt væk, som det var 

almindeligt i bronzealderen. Måske har man opgivet det le-

rede område og er flyttet over på den sandede nordside af 

Brusgård Møllebæk, hvor der også er registreret bronzeal-

derpladser.14

FORMIDLING AF FUNDENE

Arkæologi er en værdiskabende ressource i samarbejdet 

mellem bygherre og museum, og det er Museum Østjyllands 

arkæologer bevidste om. I forbindelse med motortrafikvejen 

Sdr. Borup – Assentoft er de arkæologiske fortællinger brugt 

i forbindelse med formidlingen af vejbyggeprojektet.

Der blev afholdt flere arrangementer i forbindelse med 

de arkæologiske udgravninger. I dagene 22.-24. maj 2012 

besøgte ca. 180 elever fra Assentoftskolen de arkæologi-

ske udgravninger syd for Assentoft, hvor arkæologerne viste 

rundt og fortalte om udgravningen af den 2.000 år gamle 

landsby med tilhørende gravplads (fig. 15).

Lørdag den 9. juni 2012 inviterede museet i samarbejde 

med Vejdirektoratet til åben udgravning under overskriften 

Hvad er der i vejen? Mindst 200 børn, unge og voksne trod-

sede regnen og besøgte de arkæologiske udgravninger ved 

Gunnerupvej syd for Assentoft. De mange besøgende kun-

ne høre Vejdirektoratets medarbejdere fortælle om arbejdet 

med den nye motortrafikvej syd for Randers, og museets 

arkæologer gav omvisninger på den 2.000 år gamle grav-

plads, viste fund fra udgravningerne og fortalte om det store 

arkæologiske projekt.

Endvidere er de spændende fortidsminder blevet formid-

let i Vejdirektoratets Nyhedsbrev, på Vejdirektoratets hjem-

meside samt i artikler i de lokale aviser, mens udgravnin-

gerne stod på.

På Museum Østjylland blev der i september 2012, de-

cember 2012 og januar 2013 holdt foredrag om resultaterne 

af de arkæologiske udgravninger og fem steder i lokalom-

rådet er der opsat plancher, der fortæller om arbejdet med 

motortrafikvejen (fig. 16).15

Fig.16. Flere steder i lokalområdet er der sat plancher op, som fortæller 
om vejprojektet, naturen i området og de arkæologiske udgravninger. 

Fig. 15. Skolebørn fra Assentoftskolen på rundvisning. 
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AFSLUTNING

Den 25. september 2012 kunne Museum Østjylland frigive 

arealet til Vejdirektoratet. De arkæologiske udgravninger var 

afsluttet, og byggeriet af den nye vej kunne begynde (fig. 17).

Det er Vejdirektoratet, der som bygherre har betalt for de 

arkæologiske undersøgelser. Museum Østjylland er Vejdirek-

toratet og lodsejerne en stor tak skyldig for et godt samar-

bejde.
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RESUMÉ

Ved Assentoft øst for Randers har arkæologer fra Museum 

Østjylland afdækket og undersøgt en velbevaret landsby fra 

ældre jernalder. Landsbyen kunne dokumenteres i fem på 

hinanden følgende faser og formodes at have eksisteret over 

en periode på 200-300 år. Landsbyen er samtidig med den 

nærliggende gravplads, og det er med stor sandsynlighed 

landsbyens beboere, der ligger begravet her.

Toftesøgård, som stedet kan have set ud fra luften, med landsbyen i 
forgrunden og bakketoppen, højene og gravpladsen i baggrunden.
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Af Thomas Guntzelnick Poulsen

I 2010 vedtog folketinget en lov om anlæggelsen af en godt 

5 km lang motortrafikvej mellem Assentoft og Sdr. Borup 

ved Randers. Planerne om at etablere en motortrafikvej på 

denne strækning er af ældre dato og stammer tilbage fra 

begyndelse af det nye årtusinde. Godt og vel 10 år senere 

kunne projektet nu endelig sættes i søen, og arkæologerne 

fra Museum Østjylland var i foråret 2011 de første til at sætte 

spaden i jorden på det lange vejtracè. Indledningsvist blev 

hele det store vejtracè forundersøgt ved hjælp af et net af 

2 meter brede søgegrøfter. Herved blev en række lokaliteter 

med væsentlige fortidsminder lokaliseret, og i efteråret 2011 

gik så de egentlige arkæologiske undersøgelser i gang. I den 

østlige ende af motortrafikvejens tracè syd for Assentoft blev 

der ved forundersøgelsen fundet både grave og bebyggel-

sesspor. Området var ikke tidligere blevet arkæologisk un-

dersøgt af museet, men adskillige oldtidshøje i umiddelbar 

nærhed af lokaliteten antydede, at området havde været 

beboet i tidligere tider. Dette skulle i høj grad komme til at 

holde stik, idet de arkæologiske undersøgelser afslørende en 

yderst velbevaret landsby fra perioden omkring Kristi fødsel. 

Perioden omkring Kristi fødsel kaldes i fagmunde ældre 

romersk jernalder. Det er en periode, der er overordentligt 

veldokumenteret omkring Randers og Århus både med hen-

syn til gravpladser og bopladser og landsbyer. Allerede før 

det daværende Randers Museum overtog ansvaret for det 

arkæologiske virke, havde Nationalmuseets betroede med-

delere gravet så mange grave fra perioden, at der efter si-

gende skal være opstået et helt ”Randersrum” udelukkende 

med gravmateriale fra denne periode på Nationalmuseet. 

Senere har Kulturhistoriske Museum Randers ved flere lej-

ligheder undersøgt både gravpladser og bopladser fra perio-

den. Fra 1970’erne og frem til 1990’erne blev der ved Ven-

dehøj ved Hornslet gravet ved en landsby med tilhørende 

gravplads, og i slutningen af 1980’erne udgravedes omkring 

Frederiksdalvej syd for Randers en hel landsby.1 Udgravnin-

gerne ved Vendehøj blev publiceret i bogform i 2000,2 og i 

2006 lavede museet særudstillingen ”De Dødes Landsby” 

om grave og begravelsesskikke fra ældre romersk jernal-

der. Resultaterne fra udgravningen ved Assentoft ville derfor 

kunne placeres på et solidt fagligt fundament med et stort 

komparativt materiale til rådighed. Af udgravningstekniske 

årsager blev det besluttet, at dele undersøgelsen op i en 

landsbydel og en gravpladsdel med separate udgravnings-

ledere. Denne opdeling er også videreført i de artikler, der i 

øvrigt er om emnet i denne årbog, hvorfor herværende artikel 

udelukkende dækker undersøgelsen af landsbyen. 

TOPOGRAFI

Jernalderlandsbyen ved Assentoft ligger højt i terrænet på et 

plateau ca. 37 m over havet. Plateauet falder mod sydvest 

ned mod Gunnerup Mose og Hovbækken. Placeringen har 

således betydet, at vand naturligt er blevet drænet væk fra 

landsbyens gårde. Gunnerup Mose er i dag landbrugsjord, 

men har tidligere været en sø. Afstanden fra landsbyen til 

den tidligere søbred er omkring 500 meter, og landsbyens 

beboere har således haft ubesværet adgang til flere bioto-

per i form af landbrugsjord, engarealer til græsning og åbent 

vand med mulighed for fiskeri. Gravpladsen ligger øst for 

landsbyen omkring plateauets højeste niveau og har med 

denne placering ligget tydeligt i landskabet.

Toftesøgård IV 
En velbevaret landsby fra Kristi fødsel

Fig. 1. Kort over landsbyens placering i terrænet på et reliefkort, der 
ved hjælp af farver viser højden. Blåt er lavest og rødt højest. Den hvide 
prik markerer udgravningen.
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LANDSBYEN OG DENS GÅRDE

Undersøgelsen af landsbyen kom til at dække et område på 

i alt 17.100 m² og afslørede 46 forskellige bygninger og 11 

hegn i mere eller mindre komplet stand.3 Når arkæologer, 

som her skal undersøge hele landsbyer over store flader, la-

der de indledningsvist teskeen og penslen ligge derhjemme, 

og allierer sig i stedet med entreprenørbranchens maskinfø-

rere og deres tonstunge gravemaskiner. Ved hjælp af disse 

kan det omrodede pløjelag hurtigt og effektivt fjernes ned til 

undergrundsniveau, hvor de bevarede oldtidsspor som stol-

pehuller og ildsteder træder frem i overfladen som mørke 

pletter mod den lyse undergrund. Anlæggene bliver ridset 

ind, markeret med en gul blomsterpind og opmålt med GPS, 

og først herefter kan det egentlige arkæologiske arbejde 

med at hitte hoved og hale på de mange registrerede old-

tidsspor begynde. 

Efter at pløjelaget var rømmet af, stod det klart for muse-

ets arkæologer, at landsbyen var endnu bedre bevaret, end 

man havde turdet håbe på. Hovedparten af landsbyens huse 

har bevaret stolpehullerne fra væggene, men også stolpe-

hullerne fra de indvendige skillevægge og båseskillerum til 

husenes stalde var bevaret i flere af husene. Takket være de 

ligeledes velbevarede hegn var det umiddelbart muligt at er-

kende fire store indhegnede koncentrationer af stolpehuller, 

der lå pænt adskilt fra hinanden. Disse udgjorde tydeligvis 

gårde, men at dømme ud fra mængden af stolpehuller inden 

for de enkelte indhegnede gårde var det også lige så tyde-

ligt, at der måtte ligge flere forskellige faser oven i hinanden. 

Undersøgelsens udfordring var derfor at få udredt de mange 

bygninger og deres indbyrdes forhold. 

 Indledningsvis kan man konstatere, at landsbyen strakte 

sig over et ca. 220 meter langt øst-vestgående forløb, hvor 

gårdene lå på en række efter hinanden. Det var desværre 

ikke muligt at totalundersøge landsbyen. Mod øst, syd og 

vest var den pænt afgrænset, men mod nordvest fortsatte 

konstruktionerne helt op til grænsen af udgravningsfeltet. At 

dømme ud fra topografien og observationerne fra den un-

dersøgte del af landsbyen vil der kunne gemme sig yderli-

gere en til tre gårde i dette område. Skæver man til Frede-

riksdalvej-landsbyen, vil man kunne se et lignende langstrakt 

forløb, men hvor der også er enkelte gårde, der placerer sig 

uden for forløbet. Før yderligere arkæologske undersøgelser 

er lavet nordvest for landsbyen, kan dens endelige udstræk-

ning derfor ikke bestemmes med sikkerhed. 

På baggrund af undersøgelserne af den del af landsbyen, 

der er blevet erkendt og undersøgt, er det muligt at udskille 

22 gårde fordelt på fem på hinanden følgende faser af lands-

byen. Det er generelt accepteret, at et langhus i oldtiden 

kunne stå ca. en generation eller 30-50 år, inden det måtte 

udskiftes som følge af råd i de jordgravede stolper. Dette 

betyder, at den undersøgte landsby repræsenterer fem ge-

nerationers gårde over en samlet periode på vel 200-300 

Fig. 2. Udgravningsflader efter at gravemaskinerne har fjernet muld-
laget. Billedet illustrerer godt den skov af gule blomsterpinde, der 
markerer resterne af landsbyen.
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år. Dette stemmer godt overens med landsbyens daterings-

mæssige rammer, der strækker sig fra slutningen af førro-

mersk jernalder (1. århundrede f.Kr.) til slutningen af ældre 

romersk jernalder (2. århundrede e.Kr.). Denne faseopdeling 

og dateringen af samme er baseret på langhusenes dimensi-

oner og konstruktionsmæssige træk samt på karakteristiske 

keramikskår fundet i bygningernes stolpehuller. Hvad angår 

bestemmelsen og dateringen af langhusenes typologiske 

træk, er der i høj grad skævet til de publicerede resultater 

fra udgravningen af Vendehøj-landsbyen. Konklusionerne er 

yderligere bekræftet ved stratigrafiske observationer fra un-

dersøgelserne af de enkelte huses stolpehuller. Sidstnævnte 

vil sige, at i tilfælde, hvor flere huse ligger oven i hinanden, 

kan man, ved at se hvilke huse, der ”skærer” hinanden, be-

stemme, hvilke der er yngst og ældst, idet et yngre hus vil 

gennemskære et ældre og ikke omvendt. Yderligere har en 

vis portion intuitiv tolkning også været taget i brug. Det vil 

sige, at gårdenes og udhusenes placering i forhold til hinan-

den har været udslagsgivende for, hvilken sammenhæng de 

er blevet tolket ind i. 

I landsbyens to ældste faser fra århundredet op til Kristi 

fødsel bestod gårdene af ikke-indhegnede langhuse uden 

tilknyttede udhuse. Otte langhuse er knyttet til disse to faser, 

men det er ikke muligt entydigt af skille dem fra hinanden på 

grund af de manglende hegn og langhusenes store indbyr-

des ensartethed. Grunden til, at det overhovedet er muligt 

at foreslå, at denne gruppe af langhuse har udgjort to faser, 

er, at langhusene placerer sig to og to på en måde, der an-

tyder, at de ikke har været samtidige. Der har således væ-

ret fire gårde i hver af landsbyens to ældste faser. Gårdene 

har ligget jævnt spredt med 60-70 meters afstand, svarende 

meget godt til afstanden mellem langhusene i de yngre, ind-

hegnede faser, hvor udpegningen af de enkelte gårde står 

på mere sikker grund. Dette synes således at antyde, at 

landsbyens grundlæggende struktur har været udstukket al-

lerede fra starten. 

I landsbyens tredje fase fra omkring Kristi fødsel bestod 

gårdene fortsat af ikke indhegnede langhuse, men nu med 

et mindre udhus tilknyttet hver gård. Også i denne fase be-

stod landsbyen af fire gårde. Gårdene har ligget mere ujævnt 

fordelt og synes ikke i synderlig grad at respektere de senere 

indhegnede gårde.

I landsbyens fjerde fase fra det første århundrede e.Kr. er 

det, at de flotte velbevarede hegn først dukkede op. I denne 

fase steg antallet af gårde til fem. Disse bestod nu af ind-

hegnede langhuse med hovedsagligt et tilknyttet udhus. Den 

østligste gård var en dobbeltgård med en stor fælles indheg-

ning delt på midten ved hjælp af et hegn og med to separate 

indgange. En lignede gård kendes også fra Frederiksdalvej-

landsbyen.4 Gårdene har alle været opbygget på samme 

Fig. 3. Opmåling af de mange stolpehuller som blev fundet ved undersøgelsen. Selv for den utrænede træder de indhegnede gårde tydeligt frem.
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måde med langhuset placeret midt på den nordlige halvdel 

af den indhegnede gårdtoft, mens udhusene har været pla-

ceret på den sydøstlige del. Med en enkelt undtagelse har 

gårdtofterne dækket et areal på 600-700 m², hvilket svarer 

meget godt til størrelsen på gårdtofterne ved Frederiksdalvej 

og Vendehøj i de tilsvarende perioder.5 

Én af gårdene skiller sig dog ud ved at have en gårdtoft 

på mindst 900 m². Langhuset på denne gård er ikke større 

end resten af landsbyens langhuse, men gården er den ene-

ste fra denne fase, der har haft to udhuse. Afstanden mellem 

langhusene i de enkelte gårde svarede, som sagt, meget 

godt til afstanden mellem langhusene i de ældre ikke ind-

hegnede faser. 

I landsbyens yngste fase fra andet århundrede e.Kr. be-

stod den fortsat af fem gårde med samme placering som 

i forrige fase. Gårdene havde fortsat et tilknyttet udhus, li-

gesom størrelsen på gårdtofterne er forblevet uændret ved 

hovedparten af gårdene. Gården, der i fjerde fase havde en 

større gårdtoft, udbyggedes dog endnu mere, således at 

gårdtoften kom til at dække et areal på ca. 1100 m². Sam-

tidig er gårdens langhus i denne fase også betydelig større 

end resten af landsbyens samtidige langhuse. Denne gård 

er dog ikke den eneste, der markerer sig i forhold til resten 

af landsbyen. Ved gården vest for den sker der nemlig no-

get meget interessant, idet denne gård har en ekstra fase 

tilbygget den allerede eksisterende. Her bestod gården af 

et indhegnet langhus med to tilknyttede økonomibygninger. 

Hegnet er meget kraftigt konstrueret i forhold til resten af 

lokalitetens hegn, og navnlig indgangspartiet i hegnet øst-

side er meget velkonstrueret. Gårdtoften har været 1170 m², 

og langhuset er landsbyens største. Ud fra et kronologisk 

perspektiv passer denne tredje gårdfase meget dårligt ind i 

landsbyens etablerede udviklingsforløb med to faser af ind-

hegnede gårde. At dømme ud fra langhusets og gårdtoftens 

størrelse synes det derfor mere oplagt at tolke den som en 

statusmæssig manifestation. Ud over ved sin størrelse skiller 

langhuset og hegnet sig også ud ved at være overordentlig 

velkonstrueret, hvilket yderligere synes at understøtte teorien 

om, at der er tale om statusbyggeri. 

Dette er, som sagt landsbyens yngste fase. Der er ved 

udgravningen af vejtracéet ikke fundet spor af nogen efter-

følgere til landsbyen, hverken i form af bygninger eller gen-

stande.

LANDSBYENS HUSE

Alle landbyens bygninger er konstrueret efter samme princip, 

idet de alle er af den velkendte, såkaldt treskibede konstruk-

tionsform. Konstruktionen består af parvis anbragte tagbæ-

rende stolper, der er placeret inde i huset. Herved placeres 

Fig. 4. Eksempler på gårdsanlæg fra landsbyen. Fase1/2: 1. århundrede 
f.Kr. Fase 3: omkring Kristi fødsel. Fase 4: 1. århundrede e.Kr. Fase 5: 2. 
århundrede e.Kr. Eksemplet fra fase 5 er dobbeltgården mod øst.
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vægten af taget på elementer, der står tørt og beskyttet 

mod råd. Væggene derimod har ingen bærende funktion og 

er således også meget lettere konstrueret. De tagbærende 

stolpesæt løber igennem hele husets længde, hvorved den 

karakteristiske treskibede grundplan opstår. Konstruktions-

formen anvendes fra midten af bronzealderen og helt op i ny-

ere tid. Langhusenes orientering er groft sagt øst-vest, men 

der er dog stor variation på den mere præcise orientering. 

Herved adskiller landsbyens huse sig fra de hidtil kendte, 

idet de oftest orienterer sig øst-vest med en lille hældning 

mod nordøst-sydvest. Herudover er to af langhusene også 

orienteret nord-syd. Langhusene har alle haft indgang på 

midten af begge langsider. Ved langhuse med et ulige antal 

tagbærende stolpesæt er indgangspartiet let forskudt mod 

øst eller vest. 

Langhusene i de to ældste faser har fire tagbærende 

stolpesæt og en estimeret længde på 10-12 meter. Ingen af 

landsbyens huse har bevaret rester af gavlene, men ud fra en 

formodning om, at der omtrent har været en meter ud til gav-

lene fra de yderste tagbærende stolpesæt er bygningernes 

estimerede længde blevet bestemt. Bredden på langhusene 

har varieret mellem 4 og 5,5 m. 

Langhusenes i fase 3 er forholdsvis ensartede i dimen-

sion, mens antallet af tagbærende stolpesæt fordeler sig på 

to langhuse med fem stolpesæt og to med seks. Husene er 

15-16 m lange og 4,5 m brede. 

I fase 4 sker der kun en ganske beskeden forøgelse af 

langhusenes længde til 16-17 m, og der anvendes stadig 

både fem og seks tagbærende stolpesæt. Ved dobbeltgår-

den mod øst har de to langhuse dog kun været 14 m lange. 

Alle er 4,5 m brede. 

I fase 5 øges længden endnu engang, nu til 17-18,5 m, 

mens antallet af tagbærende stolpesæt ved alle huse nu er 

seks. Langhuset ved gården med den store indhegning er 

dog 20 m langt og har otte sæt tagbærende stolper. Husene 

er 4,5-5 m brede. Ved det foreslåede statusbyggeri er lang-

huset dog 5,7 m bredt, hvorved det, målt ud fra størrelse i 

kvadratmeter, bliver landsbyens største. Tre af langhusene 

havde bevaret båseskillerum i østenden. Her har mellem 

6 og 12 dyr været opstaldet i 80-100 cm brede båse. Det 

formodes, at alle landsbyens langhuse har haft en lignende 

udformning med stald i østenden. 

Landsbyens ældste udhuse fra fase 3 har enten to tag-

bærende stolpesæt (i fagmunde ofte betegnet som 4-stolpe-

anlæg) eller tre. I de efterfølgende faser har udhusene over-

vejende tre tagbærende stolpesæt. I forhold til langhusene 

placerer udhusene sig både vinkelret på og parallelt med 

disse. De mindste udhuse har formodentlig ikke været mere 

end 5 m lange, mens udhusene med tre tagbærende stolpe-

sæt har været 7-8 m lange og 4-4,5 m brede. 

Fig. 5. Eksempler på langhuse fra landsbyen. Fase1/2: 1. århundrede 
f.Kr. Fase 3: omkring Kristi fødsel. Fase 4: 1. århundrede e.Kr. Fase 5: 2. 
århundrede e.Kr.
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Der sker altså en kraftig udvidelse af gårdenes arealer, 

målt i antallet af kvadratmeter under tag. Langhusenes 

længde øges fra 10-12 m i landsbyens ældste faser til 17-

18,5 m i den yngste, og der tilknyttes mindst ét udhus til 

alle gårdene. I forhold til områdets andre samtidige lokali-

teter stemmer både dimensioner og antallet af tagbærende 

stolpesæt fint overens med disses tilsvarende langhuse og 

udhuse. De eneste undtagelser er, at der ved både Vendehøj 

og Frederiksdalvej også er fundet udhuse og indhegninger i 

de ældste faser, hvilket ikke var tilfældet her.

Som en sidste krølle på landsbyens huse skal nævnes, at 

nedgravningen til husenes tagbærende stolper var ualmin-

deligt store. Gennemgående var diameteren på nedgravnin-

gerne over en meter og dybden mellem 50 og 100 cm. Det, 

som gør disse meget store nedgravninger særligt specielle, 

er, at de tagbærende stolper ikke har været særligt kraftige i 

forhold til nedgravningerne. Ved de stolpehuller, hvor aftryk-

ket fra de tagbærende stolper var bevaret, var bredden på 

stolperne gennemgående kun omkring 20 cm. Hvorfor man 

har fundet det nødvendigt, at lave så store nedgravninger 

til de tagbærende stolper er uvist, men det er et træk, der 

er observeret ved flere samtidige lokaliteter. Ved udgravnin-

gen ved Assentoft betød stolpehullernes dimensioner, at der 

for at spare tid og penge ved de arkæologiske udgravninger 

blev taget en minigraver i brugt. Med lidt planlægning var 

det således muligt at undersøge et helt gårdsanlæg uden at 

knække ryggen på arkæologerne eller sprænge de økono-

miske rammer for undersøgelsen. Ulempen var til gengæld, 

at mængden af genstandsfund ikke er så stor, når man bru-

ger minigraver til at grave stolpehuller med, men det skønne-

des at være et acceptabelt kompromis, målt op imod at det 

var muligt at undersøge samtlige tagbærende stolpehuller 

på hele lokaliteten. 
Fig. 6. Eksempler på udhuse fra landsbyen. Fase 3: omkring Kristi 
fødsel. Fase 4: 1. århundrede e.Kr. Fase 5: 2. århundrede e.Kr.

Fig. 7. Profilbillede af stolpehul til tagbærende stolpe (nedgravnings-
grænsen er markeret med rød streg, målepinden er 40 cm lang). Sporet 
efter stolpen fremstår som et mørkt lodret område midt i stolpehullet. 
Stolpen har været funderet på en flad sten.
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GENSTANDE

Genstandsmaterialet fra bopladsen består i langt overve-

jende grad af keramik, der af gode grunde må formodes 

at stamme fra husholdningerne i landsbyen. Det vil sige, 

at der er tale om hverdagskeramik, som er blevet kasse-

ret, når det gik i stykker. Af samme grund er det også kun 

lykkedes at samle skårene fra ét kar til en hel profil, mens 

resten af materialet består af enkelt skår. Grundet brugen 

af minigraver er mængden af keramik fra lokaliteten for-

holdsvis beskeden, men der er dog karakteristiske skår fra 

hovedparten af langhusene, og med undtagelse af fase 3 

er alle landsbyens faser forholdsvis velrepræsenterede. Når 

arkæologer forsøger at datere oldtidskeramik, er de me-

get interesseret i at udpege særligt karakteristiske eleme-

ter, der igennem tiden er blevet ændret. Det drejer sig i alt 

væsentlighed om randen på karrene og den ornamentik, 

man i visse tilfælde har udført på dem. Der er naturligvis 

forholdsvis stor variation i randformerne inden for de en-

kelte faser, hvilket er forventeligt, når man taler om en så 

dynamisk størrelse som en landsby, men alligevel er der 

visse karakteristiske træk, som skiller de ældste perioder 

fra de yngste. Således dominerer i de ældste faser de let 

fortykkede og bredt facetterede rande, mens de kraftigt for-

tykkede og smalt facetterede rande dominerer i de yngste 

faser. Disse træk er mest udtalt i henholdsvis den ældste 

fase 1/2 og den yngste fase 5, mens fase 3 og fase 4 har en 

noget større variation. I alle faser ses stregornamentik, men 

ellers er ornamentikken koncentreret i de to yngste faser. 

Her er negleindtryk meget udbredt, både som fladedæk-

kende ornamentik og i bånd tæt under randen. Fra fase 4 

stammer også et enkelt skår med en trelinjet mæanderbort. 

Sammenfattende synes dateringen af keramikken således 

at understøtte de kronologiske og stratigrafiske daterings-

rammer af landsbyens forskellige faser. 

Som sagt, bestod hovedparten af genstandsmaterialet af 

keramik, men enkelte andre fund bør dog også nævnes her. 

Ofte finder man i oldtidens huse små husofre, der er nedlagt 

for at bringe lykke til huset og dets beboere, og der blev da 

også fundet enkelte genstande ved undersøgelsen af lands-

byen, som må betragtes som sådanne hussofre. I ét hus 

havde man nedlagt et lille forstenet søpindsvin ved husets 

dørstolpe. Dette er en hyppigt observeret praksis, og det var 

også forventningen, at man ville have fundet flere af disse i 

husenes dørstolper. Af samme grund blev de alle håndgra-

vet frem for gravet ved hjælp af minigraveren, men desværre 

uden det store resultat. I stedet blev der i et stolpehul til 

en tagbærende stolpe fra et andet hus fundet yderligere et 

søpindsvin. Ligeledes i et stolpehul til en tagbærende stolpe 

blev der fundet en miniature-flintdolk, der også må betegnes 

som et husoffer. Dolken stammer fra ældre bronzealder, og 

må være blevet fundet af husets beboer og efterfølgende 

nedlagt ved den tagbærende stolpe. 

Fig. 8. Miniatureflintdolk fundet i stolpehul 
fra hus fra tiden omkring Kristi fødsel. 
Dolken stammer oprindeligt fra ældre 
bronzealder (1800-1200 f.Kr.)
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I staldenden af det store hus på den store matrikel fra fase 

5 blev gjort et meget interessant fund. I midten af staldenden 

har huset haft en mindre brolægning, og i kanten af denne 

var nedgravet et helt lerkar. Karret var et almindeligt hushold-

ningskar, men inde i det blev fundet en genstand af jern. Der 

var tale om et ca. 7 cm langt stykke jern, som i hel stand må 

have udgjort en cirkulær skive på ca. 17 cm i diameter. Jern-

genstanden har ombukket kant på ydersiden og nittehuller. 

Et meget forsigtigt bud på, hvorfra jernstykket stammer er, at 

der er tale kraven til en skjoldbule. En skjoldbule ville i givet 

fald også være et yderst passende offer til en af landsbyens 

største gårde og passe godt med den status, der er forbun-

det med våben i denne periode. 

Ikke alle undersøgelsens genstandsfund stammer dog fra 

ældre jernalder. I et håb om at gøre spektakulære metalfund 

allierede museet sig med metaldetektorbruger Jakob Øhlen-

schlæger, der tidligere har gået meget med metaldetektor 

for museet. Perioden sen førromersk og ældre romersk jern-

alder er ikke den mest fundførende, hvad angår metalgen-

stande, men når genstande af metal endelig bliver fundet, er 

der ofte tale om højstatusgenstande såsom våben, smykker 

og mønter. Begejstringen var derfor også til at tage og føle 

på, da Jakob Øhlenschlæger en kold mandag i december 

meldte sig ved arkæologerne med en mønt, han havde fun-

det i overfladen af et af husenes stolpehuller. Perioden taget 

i betragtning måtte det jo være en romersk mønt måske fra 

kejser Hadrian eller Marcus Aurelius. Desværre blev skuffel-

sen stor, da museets konservatorer havde haft mønten un-

der behandling og fået renset den af. Det viste sig nemlig, at 

der ikke var tale om en mønt fra en af Roms berømte kejsere, 

men i stedet en ret almindelig højmiddelalderlig penning fra 

Christopher II (1320-1332). 

Mønten må være fra en senere bebyggelse i nærområdet. 

Hele udgravningsfeltet var dækket af agerrener, der vidner 

om, at lokaliteten har været dyrket længe. Pløjeteknikken, 

der giver de højryggede agre adskilt af agerrenerne, blev 

Fig. 9. Tv. Offerkar nedgravet i staldenden af en af landsbyens største 
gårde. Th. del af cirkulær jernskive, der muligvis er kraven fra en 
skjoldbule.
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udviklet i tidlig middelalder og har været i brug helt frem til 

udskiftningen i slutningen af 1700-tallet. 

AFSLUTNING 

Med afslutningen på udgravningen er store dele af lands-

byen fra ældre jernalder således blevet afdækket og under-

søgt. Det er lykkedes at udrede landsbyens bebyggelses-

struktur og udvikling igennem dens levetid på 200-300 år. 

Landsbyen minder på mange måder om de samtidige lands-

byer fra Frederiksdalvej og Vendehøj og er således med til 

endnu engang at slå fast, at man i denne del af Østjylland i 

tiden omkring Kristi fødsel har boet i individuelt indhegnede 

gårde, hvilket står i skærende kontrast til samtidige lands-

byer i både Vest- og Sønderjylland, hvor landsbyerne har 

haft en stor fælles indhegning.6

Undersøgelsens resultater har også vist, at landsbyen har 

haft et meget stabilt udviklingsforløb, hvor antallet af gårde 

og deres indbyrdes placering ikke har ændret sig siden dens 

grundlæggelse. At der i de to yngste faser er tale om fem 

gårde i stedet for fire, skyldes udelukkende, at den østligste 

gård udvikler sig til en dobbeltgård. En sådan dobbeltgård er 

ikke et ukendt fænomen, men præcist hvad den er udtryk for 

står endnu hen i det uvisse. I de to yngste faser, hvor de vel-

bevarede hegn tillader en opmåling af matriklernes størrelse, 

ser man også, at matrikelstørrelsen er nogenlunde uændret 

faserne imellem. 

Der kan kun spores enkelte tegn på en social rangdeling 

af landsbyens gårde, og dette er udelukkende i de yngste 

faser. Det drejer sig om den gård, der i både fase 4 og fase 5 

skilte sig ud ved at have en indhegnet matrikel på henholds-

vis 900 og 1100 m² i modsætning til den gængse størrelse 

på 600-700 m². Gården havde også i begge faser to udhuse, 

og i fase 5 var langhuset større end resten af landsbyens 

gårde. Det samme gjaldt landsbyens nordligste gård, der i 

fase 5 blev ombygget med et meget kraftigt hegn, to udhuse 

og et stort langhus med plads til en stor dyrebesætning. Der 

Fig. 10. Middelalderlig penning fundet med metaldetektor. Øverst: forside 
med holstensk nældeblad. Nederst: bagside med våbenskjold. Mønten er 
slået af Christopher II, stammer fra Slesvig og er af typen MB634.
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synes således at være to gårde, som i landsbyens sidste 

faser har indtaget en særstatus. Dette minder i flere tilfælde 

om Vendehøj, hvor der heller ikke var én gård, der igennem 

hele landsbyens levetid entydigt skilte sig ud som høvdinge-

gård.7 Til forskel fra Vendehøj er gårdene ved Toftesøgård 

dog langt fra markant større end deres nabogårde, navn-

lig hvad angår antallet af udhuse tilknyttet hver enkelt gård. 

Muligvis antyder dette, at der ved landsbyen ved Assentoft 

har været en fladere hierarkisk struktur med større vægt på 

den enkelte gårds selvstændighed end ved Vendehøj. Dette 

synes også at have været tilfældet ved Frederiksdalsvej pla-

ceret kun 8 km mod vest, og der kan i så fald være tale om et 

regionalt træk ved Randers-egnens landsbyer.8 Disse træk 

synes også delvist at kunne spores i landsbyens tilhørende 

gravplads. 

Med udgravningen af landsbyen med tilhørende gravplads 

har Museum Østjylland afdækket et stykke yderst interes-

sant danmarkshistorie med et stort forskningsmæssigt po-

tentiale. Perioden er veldokumenteret her på egnen, hvorfor 

det naturligvis også var nødvendigt at gå til undersøgelsen 

med kritiske øjne. Det står ikke desto mindre allerede her i 

dokumentationsfasen klart, at der er aspekter ved landsbyen 

og dens bebyggelsesstruktur, som formodentlig er udtryk for 

særlige regionale træk. Sammenhængen med gravpladsen 

giver gode muligheder for ved mere grundige studier at udre-

de disse formodninger, samt måske at kunne udbrede dem 

til en større del af det righoldige materiale, som museet ligger 

inde med. De indledende overvejelser, der her er gjort rede 

for, skal derfor snarere ses som en opfordring til yderligere 

studier frem for endelige og absolutte konklusioner. 

Fig. 11. Foto af udgravningsfeltet en tidlig morgen i december 2011.
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RESUMÉ

Museum Østjyllands arkæologer kom helt tæt på jernaldermen-

neskenes liv og død, da de i 2011-12 udgravede først en vel-

bevaret landsby og siden landsbyens gravplads. 29 personer 

var stedt til hvile på gravpladsen både voksne, børn, mænd og 

kvinder. Nogle med mange gravgaver andre med få. De to ri-

gest udstyrede personer var gravlagt ganske tæt, den ene – en 

mand – med blandt andet sværd, skjold og en perle af guldfili-

gran. Den anden med en dragtnål af sølv. Formentlig medlem-

mer af landsbyens ledende slægt.

Fig. 1. Dragtnål af bronze fundet i én af gravene fra Toftesøgård.
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Af Lotte Bach Christensen 
& Julie Kveiborg Lolk

Andetsteds i denne årbog kan læseren dykke ned i historien 

om den spændende og velbevarede jernalderlandsby ved 

Toftesøgård.1 Når beboerne i denne landsby kiggede mod 

nord-øst, kunne de se over til deres afdøde slægtninge, der 

var stedt til hvile på en bakkekam lige i nærheden. Det er 

denne gravplads og landsbyens døde, der skal berettes om 

i nærværende artikel. 

EN SÆRLIG LOKALITET

Når vi bruger ordet ”slægtninge” i indledningen, skal det 

retfærdigvis siges, at vi selvfølgelig ikke med sikkerhed kan 

påvise, at de gravlagte var i familie med beboerne i lands-

byen, eller om de selv boede i landsbyen, inden de afgik 

Tæt på jernalderfolkene fra 
Toftesøgård

ved døden. Men det særlige ved lokaliteten Toftesøgård er 

netop, at det synes usædvanlig sandsynligt, at det forholder 

sig sådan! Gravpladsen og de sidste faser af landsbyen er 

nemlig begge daterede til samme tidsrum – ældre romersk 

jernalders sidste del. Det vil sige 2. århundrede efter vor tids-

regning. Samtidig er det vores overbevisning, at der ikke er 

andre væsentlige spor af bebyggelse og grave fra samme 

tidsrum, som vi ikke har afdækket.2 En så klar sammenhæng 

mellem samtidig bebyggelse og gravplads er ikke hyppig, og 

da de arkæologiske levn samtidig var yderst velbevarede, 

giver det gode muligheder for detaljerede studier af liv og 

død i et lille østjysk jernaldersamfund. 

DE DØDE PÅ BAKKEN

Når man i jernalderen gik fra landsbyen til gravpladsen, må 

stedet have taget sig ganske imponerende ud. Der var tale 

Fig. 2. Her ses sporene af de fem gårde i landsbyen ved Toftesøgård, og nord-øst herfor ses gravpladsen, som er emnet for nærværende artikel. 
Brandgrave er markeret med stjerner.
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om en langstrakt bakkekam, hvis højeste punkt var marke-

ret af to gravhøje, der allerede havde ligget der i årtusin-

der. Gravpladsen var struktureret ud fra topografien og ud 

fra disse to oldtidshøje, der under udgravningen viste sig at 

være bygget i to forskellige perioder af bondestenalderen.3 

Gravpladsen bestod af i alt 31 grave. Hovedparten af de 

døde var gravlagt ubrændte i jordfæstegrave af varierende 

størrelse, mens et mindre antal var kremerede og gravlagt i 

urner eller i nedgravninger uden urner.4 

Gravene lå tydeligvis i adskilte grupperinger. Mod vest lå 

de i et øst-vestgående bånd langs den naturskabte højderyg 

opdelt i to sektioner, mens gravene i den østlige del af grav-

pladsen primært lod til at være grupperet rundt om og imel-

lem de to stenalderhøje. Brandgravene derimod lå spredt i 

et strøg mellem gravpladsens øvrige grave og landsbyen. 

Gravene viste sig at være godt bevaret. Dog var der ikke 

mange spor af selve de afdøde, da knogler bevares meget 

dårligt i den østjyske jord. Kun brændte knogler og i nogle til-

fælde tandemalje var bevaret. I overfladen var det ikke muligt 

at se gravene mere, men i samtiden har de været markeret. 

Omkring flere af gravene blev der nemlig fundet huller efter 

stolper, der har båret en overbygning af en slags. Andre af 

gravene lå meget tæt, men uden at beskadige hinanden. 

Også her må der have været en markering af gravene i over-

fladen. 

Både børn og voksne var stedt til hvile på pladsen – nogle 

med store mængder lerkar, smykker af ædelmetaller mm., 

andre kun med ganske få gravgaver.

GRAVENE I VEST

På den vestlige del af gravpladsen lå gravene, som sagt, 

nærmest på række langs en højderyg i terrænet. Kun tre af 

de ti grave afveg ved at ligge syd for rækken. Længst mod 

vest lå en gruppe af fire grave og syd herfor en dobbeltgrav, 

mens der længst mod øst lå tre grave og en lidt sydligere 

liggende brandpletgrav. Mellem den vestlige og den østlige 

gruppering var der godt 25 meter (se fig. 3).

De ni jordfæstegrave fremstod alle som dybe, kvadratiske 

nedgravninger, men opbygningen af dem var meget forskel-

ligartet. Flere af gravene var stensatte med mere eller mindre 

komplette stenrammer. Enkelte så ud til at have været dæk-

ket af et stentæppe, mens andre grave var omkranset af 

stensatte stolpehuller, hvor stolperne har båret en markering 

af graven måske i form af en overdækning. De forskellige 

anlægstyper fandtes i begge grupperinger, og det så derfor 

ikke ud til, at der har været en sammenhæng i opbygningen 

af gravene internt i de to grupper. 

Derimod kunne det se ud til, at der kunne være en parvis 

sammenhæng mellem nogle af gravene. Med dobbeltgra-

ven, syd for den vestlige gruppe, synes det at ligge lige for. 

Her var to grave placeret, helt tæt, i forlængelse af hinanden, 

i øst-vestlig retning. Den vestligste af gravene skar den øst-

lige og må derfor være yngst, men aldersforskellen har nok 

ikke været stor, da der omkring de to grave fandtes syv stol-

pehuller efter stolper, der har båret en fælles overdækning. 

I overfladen så de to grave også ud til at være én lang grav, 

så de to grave må være næsten samtidige. Begge grave var 

stensatte med næsten komplette stenrammer. 

De fire grave i den vestlige gruppering så ikke ud til umid-

delbart at kunne indsættes i en parvis sammenhæng. Deri-

mod lå to af gravene i den anden gruppe også meget tæt. De 

var begge stensatte (den ene med en stenramme i flere skif-

ter, mens den anden havde en mere beskeden stenramme), 

og begge så ud til at have haft et stendække. I den ene var 

stendækket betydeligt og dækkede hele graven, mens det 

Fig. 3. Oversigt over gravpladsen ved Toftesøgård. Det ses, at gravplad-
sen er adskilt i en østlig og en vestlig del.
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i den anden var bevaret partielt i gravens sammenstyrtning.

På et punkt synes de to grupperinger af grave på grav-

pladsens vestlige del dog at kunne adskilles, nemlig på 

indholdet af gravgaver. De tre østligste (med undtagelse af 

brandpletgraven) i rækken af grave så betydeligt rigere ud 

end den vestligste gruppering. Det gælder både på antallet 

af lerkar nedsat i gravene og det personlige udstyr, som den 

afdøde har fået med sig i graven. Det samme gælder gra-

vene, der så ud til at have en parvis sammenhæng. Her var 

der en ligeledes en sammenhæng gravene imellem, når det 

kommer til antallet af lerkar og de øvrige gravgaver. 

GRAVENE I ØST

På vejen fra gravene, der lå på række på bakkekammen, og 

over mod de østligt beliggende grave lå en enkelt grav lidt 

for sig selv. Graven var større og dybere end de øvrige grave 

i denne ende af gravpladsen og mindede i sine dimensio-

ner mere om nogle af gravene på bakkekammen mod vest. 

Ganske interessant var det, at denne lidt ensomt beliggende 

grav viste sig at være en dobbeltbegravelse. I gravens sten-

ramme dukkede nemlig brændte knogler og ligbålsrester 

op sammen med en uidentificerbar jerngenstand. Forment-

lig var der tale om en jordfæstet afdød i det store gravrum, 

ledsaget af en kremeret afdød, hvis jordiske rester måske 

har været emballerede i et klæde eller en beholder af orga-

nisk materiale, der siden hen er blevet nedbrudt, hvorefter 

knoglefragmenter og trækul er drysset ned mellem stenene 

i gravens stenramme. 

Mellem de to stenalderhøje lå en lille klynge af tætliggen-

de grave, der var af varierende størrelse og med lidt forskel-

ligartede konstruktionsdetaljer. De fleste af dem var temme-

lig små. I denne klynge lå to grave i voksenstørrelse helt tæt 

ende mod ende. Den ene af disse var gedigent opbygget 

med en stensat ramme i flere skifter og forholdsvis rigt ud-

styret. I denne grav var tandemaljen fra et voksent individ 

bevaret. Tæt ved denne persons hovedende lå den anden 

grav, der indeholdt ganske få gravgaver og i øvrigt virkede 

som om, den havde været udsat for senere nedgravninger. 

Helt tæt på fodenden af den rigest udstyrede af de to grave 

lå en lille og ikke særlig dyb grav. Ud fra størrelsen at dømme 

Fig. 4. De to grave, der rummede det mest prestigefyldte udstyr, lå tæt sammen. Den ene gravlagte – en mand – var blandt andet udstyret med et 
sværd og et skjold. Den anden med en dragtnål af sølv. På de viste fotos ses sværdet under arbejdet i konservatorens værksted og dragtnålen efter 
endt konservering. 
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må der være tale om et lille barn på 5-7 år. Øjensynligt et 

barn, der var relateret til de to voksne. 

I samme klynge var der yderligere tre grave, hvoraf én af 

dem var den mindste af alle grave på gravpladsen. Graven 

var fundtom og har formentlig indeholdt et spædbarn, mens 

de to sidste grave i klyngen var lidt mindre end de øvrige vok-

sengrave og kan have indeholdt større børn eller teenagere. 

Endelig var en gruppe grave centrerede omkring den 

nordligste af de to gravhøje. Fem grave lå på linje side om 

side vest for dét, der i jernalderen har været højfoden, mens 

én lå umiddelbart syd for højfoden og to nord for. Formen på 

disse grave var stort set identisk. Alle var de rektangulære 

grænsende til det kvadratiske med skarpe hjørner og med 

sporadiske sten til støtte af kisten. Fire af gravene var ca. 

1,80 meter lange, mens fire var ca. 2,20 meter, og interes-

sant er det, at mængden af gravgaver lader til at falde i to 

kategorier svarende til de to størrelser af grave. Det er mu-

ligt, at de tre mindste grave har været barnegrave, men der 

kan også være mere statusbetingede årsager til forskellene. 

Brandgravene lå fordelt på hele pladsen. Én indgik som 

sagt i en jordfæstebegravelse, én lå i tilknytning til gravene i 

den vestlige del af gravpladsen, mens to lå tæt sammen lige 

midt i mellem den østlige og den vestlige del af gravpladsen. 

En enkelt urnegrav lå ganske tæt ved landsbyen og skilte 

sig ud fra de øvrige brandgrave ved at indeholde en anseelig 

mængde gravgaver.

FUNDENE FORTÆLLER

I århundrederne efter vor tidsregning var det skik og brug at 

give de døde husholdningsservice med på rejsen til dødsri-

get. Også på Toftesøgård er de mest almindelige gravgaver 

lerkar af forskellig type. Jordfæstegravene på pladsen inde-

holdt hver op mod tolv lerkar. I enkelte af gravene fandtes 

der dog ingen lerkar. Placeringen af lerkarrene i gravene har 

fulgt særlige traditioner. De er primært anbragt i den sydlige 

del af graven, foran den gravlagte, og særligt i det sydvest-

lige hjørne ud for den gravlagtes ansigt. Lerkarrene har inde-

holdt forskellige madvarer. Hvilke madvarer, kan analyser af 

bundlaget i karrene måske hjælpe os til at finde ud af.

Udover de traditionelt nedsatte lerkar i gravene er også 

genstande fra den gravlagtes almindelige personlige udstyr 

bevaret såsom jernknive, jernbeslag og spænder til bælter 

og remme samt hvæssesten. Og af de lidt finere genstande 

er der fundet fibler – altså oldtidens bud på sikkerhedsnåle – 

af både jern, bronze og sølv, en bronzearmring, vedhæng af 

bronze og sølv og en lille hægte af sølv. Derudover blev der 

fundet flere perler af både bronze, rav og glas. 

På den vestlige del af gravpladsen lå som omtalt to grup-

peringer af grave, hvoraf den østlige gruppering indeholdt 

rigere gravgaver. De tre østlige grave indeholdt mellem ni og 

tolv lerkar mod tre til syv kar i gravene mod vest, ligesom 

de viste sig at indeholde finere personlige gravgaver. En af 

gravene var særlig flot opbygget og rig på gravgaver. Graven 

indeholdt foruden hele tolv lerkar flere små jerngenstande, 

men det, der gjorde den til noget helt særligt, var fundet af et 

jernsværd, en skjoldbule (det vil sige en jernforstærkning på 

skjoldets yderside til beskyttelse af hånden af jern og bronze) 

en fibel af bronze og sølv og en flot perle af guldfiligran. Gra-

ven lå helt tæt parvist med en anden rig grav, som indeholdt 

ni lerkar og en fin sølvfibel.5

Det synes klart, at der i graven med sværdet og skjold-

bulen er blevet gravlagt en kriger. Sværdet er blevet placeret 

foran eller på brystet af ham, og bag hans hoved har skjoldet 

stået op ad gravens svære stenramme. På hans skulder el-

ler på brystet har den sølvbelagte fibel fæstnet hans tøj med 

guldperlen hængende lige ved siden af. Det var de færreste 

forundt at få så fine ting med i graven, og det vidner om, at 

krigeren har haft en høj status i landsbyen og formentlig også 

ud over landsbyniveau. Det samme gør de fintvævede dragt-

rester, der er bevaret omkring bronzefiblen.6 Om krigerens 

Fig. 5. I gravene ved blev der foruden en mængde lerkar gjort fine fund af de afdødes personlige udstyr. Her ses perler af glas, rav og en lille hægte 
af sølv. 
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kone har ligget i graven ved siden af, kan man kun gisne om. 

I denne grav er der ingen genstande, der peger på kønnet af 

den gravlagte, men den flotte sølvfibel fortæller os, at også 

her er blevet gravlagt en person med en høj status. 

Lige så fine gravgaver fandtes ikke i gravene i den østlige 

del af gravpladsen. Men også her var der grave, hvis indhold 

adskilte sig fra de mere sparsomt udstyrede grave. I den 

føromtalte klynge af grave mellem de to stenalderhøje, hvor 

to grave i voksenstørrelse og en barnegrav lå tæt sammen, 

var der store forskelle på gravgaverne i disse grave. I barne-

graven var et lille fad og en kop sat ned i gravens sydvestlige 

hjørne. I den ene af voksengravene fandt vi, som nævnt, kun 

få lerkar og et fragment af en kniv, mens den person, der var 

gravlagt tættest på den lille barnegrav, blandt andet havde 

fået ni lerkar, en smuk bronzefibel og et ganske lille bronze-

armbånd med profilerede ender med sig i graven. Interes-

sant er det også, at den lille armring, ikke ville kunne passe til 

voksen arm, men derimod af et barn i den nævnte alder. Her 

er der naturligvis tale om gætværk, men sættes indlevelsen i 

sving, er det ikke umuligt at forstille sig, at der var tale om en 

lille familie med mor, far og barn, hvor moderen eventuelt har 

fået barnets armring med sig i graven. Måske fordi barnet 

var det første af de tre gravlagte, og armbåndet var et skattet 

minde, som blev gemt til moderens egen dødsdag. 

En anden af gravene i samme klynge indeholdt seks ler-

kar og fine smykker i form af perler af glas, rav og bronze 

samt en kniv. 

Gravene i gruppen omkring den nordlige af de to høje 

var, som nævnt, ret skarpt opdelt i to størrelseskategorier. I 

de fire korteste begrænsede antallet af gravgaver sig til tre 

til fire lerkar, mens der i de fire længste var otte til tolv kar og 

fine genstande, som en sølvhægte, en benkam med bron-

zebeslag og et bælte med bevaret læder og beslag af kob-

berlegering.

Blandt brandgravene var urnen tæt ved landsbyen den 

mest spektakulære. I nedgravningen, hvor den var sat, var 

dele af ti forskellige lerkar lagt ned, og i selve urnen havde 

den døde to fibler – et kendetegn, der peger i retning af, at 

den gravlagte var af hunkøn – samt to bronzenåle, to ben-

nåle og to knive. 

Fig. 6 Guldfiligranperlen på billedet lå sammen med en dragtnål af bronze og sølv og har siddet på skulderen eller på brystet af den gravlagte kriger 
med sværd og skjold. Guldperlen er kun delvis fremdraget på billedet, og rundt om den ses bevarede fragmenter af krigerens dragt 
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EN BRIK I PUSLESPILLET

Ingen af de gravlagte på Toftesøgård har bevæget sig i sam-

fundets allerøverste lag. Når forskerne tidligere har forsøgt 

at afkode den hierarkiske opbygning af ældre romertids 

samfund, placeres for eksempel graven fra Bendstrup (ikke 

langt fra Toftesøgård) i samfundets top, på grund af gravens 

indhold af unikt importudstyr.7 Også gravlagte i våbengrave 

med sporer menes at rangere højt, som det blandt andet 

kendes fra den samtidige gravplads ved Vendehøj ved Horn-

slet. I våbengraven fra Toftesøgård har krigeren – der var 

uden sporer – nok været landsbyens leder og har måske 

også været en magtfuld mand på egnen, men han har næp-

pe haft magt over et større overregionalt område. Dog må 

det siges, at fundet af guldfiligranperlen i den samme grav er 

ganske bemærkelsesværdigt, da guld forekommer ret sjæl-

dent på egnen i denne periode.8

At gravene på Toftesøgård er placeret i grupperinger og i 

relation til topografien og til ældre gravhøje er ikke helt usæd-

vanligt, og der har tidligere været arbejdet med at tolke, hvad 

grupperingerne kan være udtryk for. Flere andre steder har 

det kunnet godtgøres, at der er tale om grupperinger i små 

slægtsgravpladser.9 Som nævnt ovenfor, er det også oplagt 

at tegne lignende scenarier omkring familierelationerne på 

gravpladsen ved Toftesøgård. 

Selv om gravene ligner hinanden en del indbyrdes i grup-

peringerne, er der stor variation i antallet af gravgaver. Sam-

menholdt med andre samtidige gravpladser er det sand-

synligt, at de gravlagtes alder i nogle tilfælde spiller ind på 

mængden af gravgaver, da børnegrave sjældent er rigt ud-

styrede. Men selv mellem de tilsyneladende voksne inden 

for samme gruppe af grave, kan der være store forskelle. En 

tidligere fremsat tolkning er, at det skyldes regler for arve-

følgen, således at det kun er den først afdøde i et ægtepar, 

der gravlægges med sine værdigenstande, mens den efter-

ladte mage må lade værdierne gå i arv til næste slægtled, 

når døden indtræder. På den måde vil en slægts relative rig-

dom bedst kunne måles ved at se på den samlede mængde 

værdier inden for en formodet slægtsbestemt gruppering af 

grave.10 Også med det blik på gravpladsen synes våbengra-

ven og grupperingen af grave omkring den at udgøre den 

rigeste slægt på pladsen, svarende til én af de største gårde 

i landsbyens yngste faser. 

Når Toftesøgård kan indgå som en vigtig brik i det store 

puslespil om forståelsen af ældre romersk jernalders sam-

fundsstruktur, skyldes det, at lokaliteten ikke lader til at 

rumme særlig mange arkæologiske fejlkilder. Både landsby 

og gravplads synes godt afgrænsede og relativt uforstyrrede 

af anden bosættelse. Stedet synes således at give et godt 

grundlag for mere detaljerede undersøgelser af koblingen 

mellem landsbyens gårde og grupperingerne på gravplad-

sen. 

Et andet spørgsmål, man kan stille sig i forbindelse med 

Fig. 7. To voksengrave og én barnegrav lå ganske tæt ved hinanden. 
Den voksne, som lå nærmest barnet, havde mange fine gravgaver med 
sig, den anden voksne havde kun få lerkar med. Barnet havde fået et 
lille fad og en kop med sig til dødsriget.
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ældre romertids lerkargrave er: ”Hvad har de haft i alle de 

lerkar?” For at få muligheden for at komme nærmere et svar 

på dette spørgsmål indsamledes en mængde intakte lerkar 

fra gravpladsen med indhold i, det vil sige jord. Det er nemlig 

muligt at fremtidige analyser vil kunne påvise bevarede pol-

len eller fedtsyrer i bunden af nogle af de mange lerkar fra 

gravene. I så fald kan vi måske endda komme nærmere en 

forståelse af hvilke former for mad og drikke, de pårørende 

valgte at give den døde med sig i graven.

Der er også muligt, at vi vil kunne føje endnu flere detaljer 

til billedet af det lille jernaldermiljø ved Toftesøgård. En række 

pollenanalyser vil måske kunne bidrage til vores forståelse af 

omgivelserne på gravpladsen. Pollenprøver blev taget i de 

forseglede jordlag lige under flere af kisterne. Laget afspejler 

den overflade, som stod eksponeret – formentlig i kort tid – 

inden kisten blev sat ned, og bevarede pollen fra dette lag 

vil derfor give et øjebliksbillede af hvilken vegetation, der be-

fandt sig i nærheden af graven på gravlægningstidspunktet.

I FODSPORENE PÅ JERNALDERBØNDERNE

Vi arkæologer brugte et lille år på at følge i fodsporene på 

den lille gruppe jernalderbønder ved Assentoft. Først stude-

rede vi deres udrangerede huse. Vi gravede i efterladenska-

berne på deres gårde og fandt spor af aktiviteter i dagligda-

gen og ting, som beboerne havde tabt eller gemt bort. Ved 

vintertid rykkede vi videre fra landsbyen til jernalderfolkenes 

grave, hvor vi kunne følge jernalderfolkenes minutiøse valg 

ved hver enkelt gravlæggelse, og det blev umuligt ikke at 

holde af de folk – eller i hvert fald forestillingen om de folk – 

der som et led i en ritualiseret hverdag fulgte helt bestemte 

regler. Der var ikke megen raflen om husenes grundrids eller 

placeringen af lerkar i gravene, og alligevel var der plads til at 

individer stak ud og gjorde tingene lidt anderledes. 

Fremtidige studier vil vise, om vi kan komme endnu tæt-

tere på slægterne og personerne i det lille jernaldersamfund 

ved Toftesøgård.
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RESUMÉ

En patrice til fremstilling af smykker i ædelmetal, en sølvmønt 

fra Tyskland og en jernstrimmel med fire nitteplader for blot 

at nævne nogle af de spændende metalfund, som arkæolo-

gerne udgravede ved Gimmingvej i 2010. Genstandene vidner 

om specialiserede metalhåndværkere fra vikingetiden. I denne 

artikel kan du læse mere om bebyggelsen, de små værkste-

der – som var indrettet i grubehuse, de flotte fund samt hvilke 

fortidsminder fra vikingetiden, vi ellers kender fra Gimming og 

omegn. 

Fig. 1. Det trefligede spænde af bronze er udsmykket med tre små 
maskelignende ansigter. Ornamentikken er i borrestil, som daterer 
spændet til årene mellem 850 og 1000. 
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Af Trine Fristed Jensen, Benita Clemmensen
 & Carsten Korthauer

I sommeren 2010 gravede Museum Østjylland på en lokali-

tet, der viste sig at være meget mere interessant og fundrig, 

end vi havde forestillet os, inden vi gik i gang. Gimmingvej, 

som pladsen kaldes, ligger øst for Randers midt mellem 

landsbyerne Gimming og Tjærby.1 

Baggrunden for undersøgelsen var, at Randers Kommune 

skulle flytte en del af Gimmingvej og derfor anlægge et nyt 

vejtracé. Der blev ikke foretaget en almindelig forundersø-

gelse med søgegrøfter på arealet, men museet fulgte afgrav-

ningen af muldlaget på de midterste syv meter af vejtracéet 

over en strækning på 420 meter. 

BEBYGGELSE FRA YNGRE JERNALDER 

OG VIKINGETID

I de nordligste 260 meter af vejtracéet blev der registreret 

en del grubehuse og affaldsgruber samt flere koncentratio-

ner af stolpehuller. Det blev derfor vurderet, at det ville være 

nødvendigt på denne strækning at afrømme mulden i hele 

tracéets bredde på i alt 28 meter. Det gav et udgravningsfelt 

på ca. 7.000 m². Der er ingen tvivl om, at bebyggelsen på 

Gimmingvej ikke er totaludgravet. På baggrund af områdets 

topografi vurderes det, at udstrækningen af pladsen kan 

være helt op til ti gange større end det udgravede område.

Bebyggelsen har ligget ganske højt i terrænet med en 

smuk udsigt over Randers Fjord. Den er anlagt på en natur-

lig forhøjning i landskabet (markeret med en rød cirkel på fig. 

2). Syd for bebyggelsen strækker den dybe kløft Torupdal 

sig. Sænkningen i terrænet kan tænkes at have givet gode 

adgangsforhold til fjorden for pladsens indbyggere.

Hovedparten af de metalgenstande, der præsenteres i 

denne artikel, kan dateres til vikingetid (750-1050 e.Kr.), så 

bebyggelsens primære brugsperiode synes at være i denne 

del af forhistorien. En enkelt fibula dateres dog til 550 e.Kr., 

det er derfor muligt, at pladsen allerede har været benyttet i 

den yngre del af germansk jernalder (550-750 e.Kr.).

Fra den sydligste afgrænsning af Gimmingvej-bebyggel-

sen er der i fugleflugtslinje mod sydøst kun 1,1 km til den 

middelalderlige ødekirke ved Tjærby, hvor der gennem 13 

somre frem til 2010 er udgravet en kirkegård med bevarede 

skeletter.2 Kirkegården er interessant i forhold til pladsen på 

Gimmingvej, da der måske kan være et tidsmæssigt sam-

menfald mellem en vikingetidsgård fra Tjærby, der er dateret 

til 950-1050 e.kr., og bebyggelsen på Gimmingvej. Indbyg-

gerne fra Gimmingvej har sandsynligvis ikke haft noget at 

gøre med opførelsen af kirken i Tjærby, da datidens kirker 

formodes at være opført forholdsvis tæt på den eller de be-

byggelser, der har benyttet dem. Det kan dog ikke afvises, 

at det er folk fra Gimmingvej, der er flyttet længere ned mod 

Værkstedsplads ved Gimmingvej

Fig. 2. Bebyggelsen er på kortet markeret med en rød cirkel mellem 
Gimming og Tjærby.
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fjorden og bosat sig ved Tjærby. En anden mulighed er at 

Gimmingvejbebyggelsen er en forløber for landsbyen Gim-

ming, ca. 1,3 km nord for udgravningen.

I forbindelse med undersøgelsen af Gimmingvej-bebyg-

gelsen havde museet et godt samarbejde med to amatørar-

kæologer med metaldetektor, John Jensen og Leif Schmidt 

Hansen. De frekventerede gravningen med deres metalde-

tektorer ganske mange gange, og det gav et godt resultat i 

form af et forholdsvist stort antal metalgenstande, hvoraf en 

lille del beskrives senere i denne artikel

Anlæggene fra Gimmingvej deler sig i to grupperinger, en 

mod syd og en mod nord. 75 meter fra den sydlige grænse 

danner et vådområde, der løber nord-syd over udgravnings-

feltet, en naturlig grænse mellem de to anlægskoncentratio-

ner (fig. 3).

Ved udgravningen blev der registeret 16 grubehuse, seks 

anlæg – som muligvis har været grubehuse, 15 gruber samt 

et større udsmidsområde (fig. 3). Grubehusene og gruberne 

er forholdsvis velbevarede på lokaliteten, om end grubehu-

sene kun er bevaret i makimalt 30 cm dybde. Tracéet skar 

sig desuden gennem flere koncentrationer af stolpehuller. 

Der er derfor ikke tvivl om, at der også har indgået større 

træbyggede konstruktioner som langhuse og hegn i bebyg-

gelsen. De har dog ikke været mulige at udskille, dels fordi 

koncentrationerne af stolpehuller fortsatte ud på markerne 

uden for udgravningsfeltet, og dels fordi stolpehullerne var 

meget nedslidte af dyrkning. Over hele udgravningsfeltet sås 

tydelige pløjespor i undergrundsleret.

Gimmingvej gemte også på et anlæg, der tolkes som en 

lavtemperaturovn med en ovngrube og en bigrube til udrøm-

ning af aske. Det kan ikke afvises, at den har samme date-

ring som de øvrige anlæg på lokaliteten, men hovedparten af 

de kendte ovne af samme type er dateret til ældre romersk 

jernalder (1-160 e.Kr.). 

Bebyggelsen ved Gimmingvej har været en såkaldt værk-

stedsplads. Beboerne har benyttet små nedgravede huse, 

kaldet grubehuse, som værksteder for forskellige håndværk. 

Fund fra grubehuse, udgravet over hele Danmark, viser, at 

der bl.a. har været vævet, smedet og produceret glasperler 

og benkamme i dem. Grubehuse har generelt været brugt 

fra yngre jernalder til tidlig middelalder (ca. 500-1.100 e.Kr.). 

Fig. 3. Tegningen viser udgravningsfel-
tet. Med mørkegrøn er vist grubehuse, 
lysegrøn er mulige grubehuse, gruber 
er markeret med gul og affaldsområdet 
med gråt, en lavtemperaturovn er vist 
med rødt, stolpehuller med blåt og 
vådbundsområdet er stiplet.

Fig. 4. Rekonstruktionstegning af et grubehus. 
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Selve arbejdsrummet i et grubehus er en let rektangulær 

eller oval nedgravning i undergrunden. Nedgravningens si-

der, det vil sige husets vægge, har sandsynligvis været be-

klædt med pileflet. Rundt langs nedgravningens kant har der 

under taget været en afsats til opbevaring, sovepladser og 

så videre. Taget over grubehuset er båret af to kraftige stol-

per, der er gravet endnu længere ned end grubehusets gulv-

niveau. De tagbærende stolper står midt for husets to smalle 

sider, og døren findes oftest ved den ene tagbærende stolpe. 

Taget, som formodes at have været stråtækt, hviler desuden 

på et skelet af mindre planker/pæle, hvoraf de lodretstillede 

under gode bevaringsforhold kan ses som skråt nedgravede 

stolpehuller i undergrunden rundt om grubehuset. 

Når grubehuset ikke var i brug længere, blev det efter-

hånden fyldt op med organisk affald, der formuldes. Derfor 

fremstår husene som mørke nedgravninger, når man finder 

dem i dag. 

De 16 grubehuse fra Gimmingvej var alle orienteret om-

trent øst-vest, og de var mellem 3,00 og 3,60 meter brede 

målt fra øst mod vest. Grubehusenes bredde nord-syd er 

ikke helt så ensartet, men varierer fra 1,90 til 3,75 meter. 

De seks anlæg, som måske var grubehuse, måler fra 2,70 

til 3,45 meter øst-vest og fra 2,10 til 3,10 meter nord-syd. 

Der er under gulvniveau i fire af grubehusene fundet min-

dre nedgravninger, der tolkes som arbejdsgruber (fig. 5). Da 

hovedparten af grubehusene er snittet med maskine, og den 

tilbageværende halvdel ikke er tømt, er det sandsynligt, at 

der har været arbejdsgruber i flere af grubehusene. 

Kun ét meget fundrigt grubehus skal præsenteres nær-

mere her. Det lå placeret som et af de nordligste på plad-

sen, og det fremstod tydeligt i undergrunden med en meget 

mørk fyld. Som udgangspunkt var planen, at hele grube-

huset skulle udgraves manuelt, da anlæggets kvadratiske 

form antydede, at det kunne være en grav, og de fine me-

talgenstande, fundet med detektoren, måske var gravgaver. 

De flotte tagbærende stolpehuller i nedgravningens øst- og 

vestside (fig. 6 og 7) overbeviste os dog hurtigt om, at det 

var et grubehus. På grund af tidspres blev kun sydsiden af 

Fig. 5. I grubehusets gulv ses en arbejdsgrube.
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anlægget undersøgt. Nordsiden er dog renset af flere gange 

med graveskeen, og den er afsøgt med metaldetektor gan-

ske mange gange. Det formodes derfor ikke, at der er over-

set metalfund i den del af grubehuset. Der var bevaret 18 

cm fyld over grubehusets omtrent flade gulvniveau. Spredt i 

fylden lå seks metalgenstande. Ingen af genstandene lå dog 

på grubehusets gulv, og vi kan derfor ikke være sikre på, at 

de hører til husets brugsperiode. 

I den nordlige del af udgravningsfeltet blev der også regi-

streret et stort trækulsholdigt lag, som viste sig også at inde-

holde en del metalgenstande (fig. 3). Laget er formodentlig 

opstået ved, at affald fra madlavning og værkstedsproduktion 

er smidt i en svag lavning. Hele det mørke område blev af-

renset forsigtigt med maskine for eventuelt at finde metal-

genstande, der ikke var fanget ved detektorafsøgningen. 

Under udsmidslaget blev registeret to grubehuse. 

METALFUNDENE

På Gimmingvej-pladsen blev der fundet usædvanlig mange 

metalgenstande af jern, bronze og andre kobberlegeringer 

samt en mønt af sølv. Disse fund tegner et interessant billede 

af pladsens datering og funktion.

Jernfundene omfatter redskaber og andre genstande, 

som man godt kan forvente at finde på en almindelig bo-

plads. Der er tale om et remspænde, to nøgler, et beslag 

med nitter, en kniv og en saks. Men fundmængden er ret ual-

mindelig, da bopladser som regel er ret fattige på metalfund. 

Det skyldes, at oldtidens mennesker var gode til at opsamle 

og genbruge skrotmetal. Hvis der overhovedet findes metal 

på bopladserne, er der oftest kun tale om fragmenter, og kun 

undtagelsesvis findes der hele genstande. (Fig 8).

Saksen er den typiske ”oldtidssaks” i et stykke med de 

to skær siddende på en u-formet, fjedrende bøjle.4 Denne 

type findes fra jernalderen og op gennem middelalderen. I 

vor tid eksisterer den stadig som saks til fåreklipning og som 

gartnerredskab.

Fig. 6. Tegningen viser grubehus (A344) med placeringen af de 
forskellige metalfund. 

Fig. 7. På billedet ses en profil igennem et grubehus. De tagbærende 
stolper er markeret med røde pile.

Fig. 8. Et remspænde, en nøgle, et beslag med nitter, en kniv, en pren 
og en saks er nogle af de genstande af jern, som blev fundet på Gim-
mingvej.3
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De to nøgler repræsenterer to meget forskellige typer 

låse. Den ene er en nøgle til en vridlås.5 Denne type er for os 

nutidsmennesker umiddelbart genkendeligt som den nøgle, 

man stikker ind i et nøglehul og vrider rundt for at åbne lå-

sen. Røntgenbilledet afslørede, at skaftet og håndtaget af 

denne nøgle har været pyntet med indlagte tråde af sølv, så 

der var tale om en lidt forfinet genstand. (Fig. 9).

Den anden nøgle er af en meget mere primitiv type.6 I 

stedet for at have en nøglekam for enden af skaftet, er det 

bukket om til en slags grov, dobbelt krog.7 Med denne nøgle 

kunne man åbne en låsemekanisme med en dobbelt skud-

rigle eller en dobbelt spærrefjeder. Nøglehullet til denne type 

nøgler har været L-formet, da man først skulle stikke nøglen 

ind, og så skulle nøglen skubbes sidelæns for at flytte rig-

lerne eller presse spærrefjedrene sammen.

Til kategorien ”redskaber” hører en pren og nogle andre 

små syle eller lignende – uden at de dog er entydigt identifice-

ret. Af ikke metalliske genstande kan nævnes et 3,7 cm langt 

stykke af en knækket hvæssesten af skiffer.8 Den har været 

brugt til at slibe skærende redskaber på. I den ene ende er 

der en gennemboring, så den har kunnet hænge i bæltet, her 

er stenen 0,7 cm tyk. I den anden ende, hvor slibningen er 

foregået, er stykket få millimeter tykt, så den har været godt 

brugt. Det er sandsynligt, at hvæssestenen er knækket, fordi 

den har været helt tyndslidt på midten. (Fig. 10). 

GULDSMEDENS VÆRKSTED?

Grubehuse som Gimmingpladsens tolkes ofte som værk-

stedshytter. Dette passer fint med, at en række af fundene i 

husene fra Gimming har relation til håndværksmæssig me-

talbearbejdning. Mest spændende er sporene efter smyk-

kefremstilling og bådebyggeri.

At der har været en metal-håndværker på pladsen vid-

ner fundet af en patrice om.9 En patrice er et redskab til at 

formgive metalblik til smykker. Den er gerne støbt i bronze 

Fig. 9. Denne nøgle har 
et ringformet håndtag 
og et lige skaft med 
indlagte tråde af sølv. 
En lille jernring er 
rustet sammen med 
nøglen.

Fig. 10. Knækket hvæssesten af skiffer.
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eller messing, og den blev brugt ved, at et tyndt sølv- eller 

guldblik blev presset eller drevet ned over den.10 På patricen 

fremtræder ornamentet eller den figur, der skulle gengives i 

metalblikket i kraftigt, højt relief.

Når blikket blev løftet af, havde det taget form efter pa-

tricen, og man fik derved et hult korpus til et guld- eller 

sølvsmykke. Hulrummet på bagsiden, hvor patricen havde 

været, er i nogle tilfælde udfyldt med f.eks. bly eller gips11. 

Bagsiden er blevet lukket med et tyndt stykke tilpasset blik. 

Derved undgik man at skulle lave hængesmykket af massivt 

ædelmetal. Samtidigt havde man mulighed for en seriefabri-

kation af ensartede smykker. 

Patricen fra Gimming har form af et såkaldt korset kors, 

hvilket vil sige et kors, hvor alle fire korsarme også er udfor-

met som kors. Patricen ligner selv et hængesmykke med et 

fortykket hoved i den ene korsarm. Men der er ingen gen-

nemboring til ophænget i det fortykkede hoved. Overfladen 

er helt glat og uden yderligere pynt. Den lille patrice er blot 

2,3 cm høj – den har fået en lille skade og mangler desværre 

enden af den nederste korsarm, den er 2,05 cm bred og 

vejer 4,02 g, så der er tale om en af de mindste patricer, der 

er fundet af denne type. (Fig. 11).

Selve korssmykkets forside kunne forblive blankt og glat, 

men det mest sandsynlige er, at guldsmeden loddede en 

dekoration på blikkorpusset. Dekorationen kunne bestå af 

bittesmå guldkugler eller perletråde af guld. Det er en guld-

smedeteknik, der kaldes for granulation, og den kræver stor 

håndværksmæssig kunnen. 

En samling af ti korsformede smykker, der er fremstillet på 

netop denne måde, blev i 1870’erne fundet sammen med 

andre guldsmykker i strandkanten på den tyske ø Hiddensee 

i Østersøen.12 Hængesmykkerne her er mellem 5 og 7 cm 

store, og således en del større end patricen fra Gimmingvej. 

Men formen er næsten den samme. (Fig. 12). 

Selv om Hiddensee-fundet er gjort i det sydlige Østersø-

område, er smykkerne sandsynligvis fremstillet i Danmark i Fig. 11. Patrice til fremstilling af små korsformede hængesmykker.

Fig. 12. Hiddensee-skatten er et af de fornemste skattefund fra vikin-
getiden. Skatten består af en flettet halsring, et cirkulært spænde og 14 
hængesmykker. Alle 16 dele er af guld. 
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slutningen af 900-tallet. De er dekoreret i den såkaldte jel-

lingstil, som er en nordisk dekorationsstil.

Der er ikke fundet mange patricer som den fra Gimming-

vej, men de kendes bl.a. fra havnen ved Hedeby – den store 

vikingeby ved Slesvig, hvor der er fundet 41 patricer, hvoraf 

de 12 var korsformede.13 Patricerne fra Hedeby fortæller 

imidlertid ikke med sikkerhed, om smykkefremstillingen er 

foregået på stedet, da de ikke er fundet i forbindelse med 

et metalværksted. Derfor er vores fund en spændende brik, 

som kan være med til at fastslå, hvor i Norden smykkerne af 

Hiddensee-typen kan være produceret.

Har der mon været en dygtig håndværker ved Gimming-

vej, som beherskede granulationsteknikken og kunne lave så 

fine smykker? Desværre er der endnu ikke fundet andre spor 

udover patricen, der kan bevise, at der faktisk blev arbejdet 

med ædelmetal på dette sted.

Patricen til det korsformede smykke åbner også for en 

spændende historie om tro og religion. Smykkernes sym-

bolske betydning skal henføres kristendommen, der vinder 

frem i løbet af vikingetiden. Overgangen til kristendommen 

er sket langsomt op gennem 800-tallet og 900-tallet. Nogle 

har sandsynligvis dyrket asatroen, og andre var omvendt til 

kristendommen.

I samme grubehus som patricen blev der fundet en lille 

sølvmønt, der er identificeret som en saksisk randpfennig fra 

Magdeburg-området i Tyskland.14 Der er tale om en mønt 

af typen KN3 som dateres til ca. 970-985.15 Mønten vejer 

1,67g og har en diameter på 2,2 cm. (Fig. 13).

Mønten er på den ene side præget med et kors i midten 

omgivet af en perlekreds, radiære bjælker, cirkler og kors. På 

den anden side ses en stiliseret karolingisk kirke omkranset 

af bjælker, cirkler og kors.16 Denne type er forholdsvis sjæl-

den som møntfund i Danmark, men optræder for eksempel 

i den nyligt fundne møntskat fra Strandby nord for Frede-

rikshavn.17

Mønten fra Gimmingvej har dog ikke kun fungeret som 

betalingsmiddel, da der på bagsiden har været monteret en 

nåleholder. Derved var mønten lavet om til en broche, der 

kunne sættes på tøjet.

Hvad angår dragtspænder, så er der også fundet to 

spænder af bronze – en ligearmet fibel med stempelorna-

mentik fra midt i 500-tallet18 og et trefliget spænde19 fra vi-

kingetiden omkring anden halvdel af 800-tallet og lidt ind i 

900-tallet (fig. 1).20 Det trefligede spænde er dekoreret med 

symmetrisk dyreornamentik (borrestil), og det er af type 3e.21 

Omkring år 2000 var der kun fundet få eksemplarer af den-

ne type, der er et lignende spænde fra Uppåkra og et fra 

Bredaryd i Småland.22

Både den ligearmede fibel og det trefligede spænde 

mangler deres lukkemekanismer, som ville have bestået af 

en nål og fjeder. Heller ingen af dem har rustspor på bagsi-

den, som man ellers ofte kan finde på bronzespænder, fordi 

nål og fjeder-konstruktionen typisk var lavet af jerntråd. Der 

er derfor en sandsynlighed for, at disse to spænder mang-

lede deres lukning allerede inden, de kom i jorden. I så fald 

kan der være tale om to kasserede spænder, der var blevet 

demonteret, fordi metallet skulle genbruges, støbes om, eller 

fordi de skulle repareres.

Et par andre løsdele peger i en lignende retning: Der er 

Fig. 13. Denne sølvmønt er identificeret som en saksisk randpfennig.
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fundet en solitær nål fra en fibula.23 Den er af jerntråd, og i 

den ene ende løber den ud i en komplet fjederspiral. Denne 

nål er afmonteret fra en kasseret fibula, og måske skulle den 

bruges som reservedel, eller den var bare en stump, smeden 

gemte til en eller anden form for genbrug.

En anden lille jernstump kan have været lukkedornen fra 

et remspænde.24 Det er et fladt, smalt og aflangt stykke jern, 

som er let buet, og i den ene ende er der en lille oprulning, 

hvor det kunne hængsles på spændet. Ligesom med nålen 

er der nok tale om en metalrest, der var beregnet til genbrug.

Alle disse metalfund peger i retning af, at der på Gim-

mingvejpladsen var en smed, som bl.a. lavede og repare-

rede smykker og dragtudstyr.

BÅDBYGGEREN

To af jernfundene forbinder Gimmingvej-pladsen med Ran-

ders Fjord, der ligger mod syd for foden af bakkerne. En 

kraftig nitte med en firkantet nitteplade er en karakteristisk 

type, som er brugt til at holde overlappende planker sam-

men.25 Denne måde at samle planker på kaldes klinkbyg-

ning, og nitterne betegnes derfor som klinknagler. Det er 

først og fremmest til både og skibe, klinkbygningsteknikken 

bliver anvendt. Og med fjorden så tæt på er det en oplagt 

mulighed, at der ved Gimmingvej blev arbejdet med både-

byggeri eller i det mindste reparation af både.

Det fremgår endnu tydeligere af en firkantet strimmel af 

jern.26 Strimlen er et forarbejde til fremstillingen af de firkan-

tede nitteplader, der bruges til klinknaglerne. Det er fire nit-

teplader, der endnu hænger sammen i ét stykke. Nittehul-

lerne er hugget igennem, og der er lavet hakker på tværs til 

at adskille pladerne. Så manglede smeden bare at knække 

pladerne fra strimlen, når de skulle bruges. (Fig. 14).

Det er nok mest sandsynligt, at arbejdet med at reparere 

bådene foregik nede ved fjordens bred, og kun smedningen 

af de nødvendige nagler eller andre dimser foregik heroppe 

på bakken.

MEJLBYSTENEN

I et havegærde i Mejlby ikke så langt fra Gimmingvej blev der 

i 1862 fundet en runesten fra vikingetiden. På stenen står 

der med runer ”Åne rejste denne sten efter sin søn Eskil, 

som fandt døden sammen med Thore i Øresund”. Mejlby-

stenen er altså en mindesten, som Åne har rejst over den 

afdøde søn Eskil, der sammen med Thore var ude at sejle 

på Øresund. Åne, Eskil og Thore må have boet i området. 

Måske var det bådbyggeren fra Gimmingvej, der havde byg-

get deres båd. Vi ved det ikke, men det er en god historie.

SPÆNDENDE PLADS MED PERSPEKTIVER

Den arkæologiske udgravning Gimmingvej afslørede en be-

byggelse med værksteder på plateauet for enden af kløften 

Torupdal, som fører ned til Randers Fjord.

Værkstederne har været indrettet i nedgravede grube-

huse. Der er fundet spor efter metalhåndværk i form af bl.a. 

en patrice og en strimmel med fire sammenhængende nitte-

plader. De usædvanlig mange metalfund fra Gimmingvej teg-

ner et billede af en værkstedsplads fra vikingtiden omkring 

900-tallet. I denne omgang fik museets arkæologer kun lov 

til at afdække den del af værkstedspladsen, som lå i det 

smalle vejtracé. Der er dog ingen tvivl om, at pladsen stræk-

ker sig ud på de omkringliggende marker. Her vil der være 

mulighed for at hente ny viden ved fremtidige udgravninger.

Fig. 14. En klinknagle sammen med et forarbejde til fire nitteplader.
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RESUMÉ

I artiklen fortælles om det arkæologiske arbejde og om nogle af 

de fund, der blev gjort på tracéet for landkablet, der skal bringe 

strøm fra Anholt Havvindmøllepark videre ind i landet.

Det afgravede tracé vest for Søby. I baggrunden ses Søby Høje.
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Af Lisbeth Wincentz

Et kabel, der skal føre strømmen fra Anholt Havvindmøllepark 

til Trige nord for Århus blev i 2011 – 2012 lagt i jorden over 

en strækning af 52,5 km inden for Museum Østjyllands an-

svarsområde fra Kattegat ud for Grenaa til Halling Å nordvest 

for Hornslet (Fig. 2). Forud for gravningen af kabelgrøften og 

trækningen af kablet blev overjorden afgravet med maskine 

i et tracé på 6-7 m’s bredde.1 Omkring 5 km af strækningen 

– under veje, vandløb, vådområder eller strækninger med 

særlige afgrøder – blev der ikke afgravet, men underboret. 

Gennem størstedelen af Løvenholm Skov syd for hovedvej 

16 er kablet trukket i mose, hvor der er så tykt et tørvelag, at 

der ikke blev afdækket til den oprindelige undergrund. Derfor 

kunne der over en strækning på godt 1,5 km ikke gøres iagt-

tagelser af fortidige nedgravninger. Arkæologer fra Museum 

Østjylland overvågede muldafrømningen i resten af tracéets 

udstrækning.2 Når der ved overvågningen viste sig arkæo-

logiske fund eller anlæg, der skulle undersøges nærmere, 

var der ½ - 1 måned til at udføre dette arbejde, inden selve 

kabelrenden skulle graves, og kablet trækkes. I alt 48 ste-

der blev der registreret arkæologiske spor og/eller foretaget 

undersøgelser. Det vil sige, at der var én arkæologisk sag 

pr. km tracé. Hver enkelt sag kan rumme adskillige anlæg 

og fund, og man må betænke, at traceet gennemgående 

kun er undersøgt i 6 meters bredde. Kun i særlige tilfælde 

blev der udvidet og undersøgt i 15 meters bredde, som var 

tracéets maksimale arbejdsbælte (Fig. 3). Dermed var det i 

vid udstrækning kun dele af større anlæg, vi kunne se i den 

afdækkede flade, eksempelvis nogle af stolpehullerne fra et 

hus, dele af hegn, et hjørne af en gravplads eller lignende. I 

sin helhed gav kabeltracéet dog en unik mulighed for at se et 

arkæologisk tværsnit gennem landskabet på Djursland. Selv 

i så smal en grøft kan der gøres iagttagelser om forhistorien, 

Den Lange Udgravning 
– Landtracéet fra Anholt Havvindmøllepark

Fig. 1. Tracéet til landkablet fra Anholt Havvindmøllepark er markeret med rødt. Den strækning, Museum Østjylland havde ansvar for, er mellem de 
to røde stjerner.
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der har betydning for vores opfattelse af den og for vores 

fremtidige arbejde med den i området.

LANDSKABET

De 52,5 km, som landkablet strækker sig over i Museum 

Østjyllands ansvarsområde, løber på langs ad hele Djurs-

land, og dermed igennem et varieret landskab. I oldtiden var 

terræn og naturforhold meget udslagsgivende for, hvor man 

valgte at slå sig ned. Derfor er det vigtigt for arkæologerne at 

kunne visualisere det forhistoriske landskab.

Stedet, hvor højspændingskablet føres i land fra Katte-

gat lige nord for Grenaa, er meget tæt på udløbet af det 

tidligere Kolindsund. Landskabets topografi bærer præg af 

forholdene under stenalderhavet, der havde sin største ud-

bredelse i atlantisk tid (7000-3900 f.Kr.) med en overflade 

5-7 m over nutidens havniveau. Således krydser kablet ind 

over det, der var en mindre ø og småfjordene, der afsnørede 

den fra fastlandet i stenalderen, men som nu er Saltbækken 

og et forholdsvist bredt våd/engområde, hvori Kejserbæk 

forløber (Fig. 4).

På sin videre vej mod vest krydser landkablet flere stræk-

ninger, der i stenalderen var havarme og fjorde, og som i 

dag er ådale, moser og enge. Terrænet er derfor præget af 

store niveauforskelle. Det gælder områderne ved Villersø 

Bæk – Skindbjerg Mose, Skærvad Å, Selkær Kær og Ørum 

Å (Fig. 5) Ved de fleste af disse steder blev der underboret. 

Ved Ørum fortsætter landkablet gennem forholdsvist højtlig-

gende terræn med udsyn over Kni Kær og det højrige Bas-

landområde, hvorefter terrænet flades ud omkring Ramten, 

og fortsætter over den gamle hedeslette og videre til Løven-

holm skov (Fig. 6). Efter at have krydset hovedvej 16 i Løven-

holm Skov, passerer linieforløbet syd for hovedvejen de store 

moseområder Brunmose og Stadsborg. Herfra går terrænet 

brat ned mod Auning Kær og ådalen med Vejle Å, som var 

en stenalderfjord, forbundet med Kolindsund. 

Efter Allingkærvej fortsætter tracéet i sydvestgående ret-

ning i et landskab præget af intensivt landbrug og højtlig-

gende morænebakker. Den sidste del af linieforløbet indtil 

Halling Bæk passerer de store ådale ved Rosenholm og 

Skader Å (Fig. 7). 

OLDTIDSANLÆG PÅ LANDTRACEET

Inden overjorden skulle afgraves i tracéet, var der foretaget 

en overfladerekognoscering af alle tilgængelige flader, lige-

som arkiverne var kontrolleret for tidligere fund på stræknin-

gen. Herudfra havde vi udpeget en række strækninger, hvor 

vi skulle være ekstra årvågne over for anlæg og fund. Der var 

spor fra oldtiden forholdsvist tætliggende på næsten hele 

Fig. 3. Tracéet til landkablet havde et 15 m bredt arbejdsbælte. Stan-
dardbredden for den muldafrømmede bane var dog kun 6 m, i hvis 
midte kabelgrøften blev gravet. Fremkom der vigtige, arkæologiske 
anlæg, kunne der udvides inden for 15 m zonen.

Fig. 4. Af reliefkortet fremgår det tydeligt, hvordan det forhistoriske 
landskab i stenalderen har bestået af flere småøer med havvand imel-
lem. Højeste områder, som også var land i stenalderen, er røde, mens 
områder med stenalderhav, nuværende fugtige områder er blå, grønne 
og gule. Den turkise linje er en ændring i den oprindelige tracéføring. 

Fig. 5. Tracéets forløb fra øst ved Skindbjerg Mose. Gennem selve 
mosen og under Villersø Bæk blev strækningen underboret.
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strækningen, men kun få steder fandtes hele eller dele af 

større anlæg. I det følgende er beskrevet et udvalg af dem.3 

STENALDER- OG BRONZEALDERPLADSER

På strækningen syd for Ørum Djurs blev fundet huse og gru-

ber fra perioden yngre stenalder til yngre bronzealder (ca. 

2400 – 500 f.Kr.) samt en grav i resterne af en høj fra ældre 

bronzealder (ca. 1300 – 1100 f. Kr.). Disse fund kan man 

læse mere om i Museum Østjyllands årbog fra 2012.4 

GRUBER OG JORDOVNE FRA 

FORSKELLIGE PERIODER

Det mest almindelige enkeltanlæg på strækningen var gru-

ber, hvor oldtidens mennesker har hentet råmateriale i form 

af sand eller ler. Efterfølgende blev gruberne brugt til affald, 

hvoraf især lerkarskår er bevaret til i dag. Også kogegruber 

eller jordovne var der rigtigt mange af (Fig 8-9). Langt de fle-

ste gruber er fra bronzealder (ca. 1700 – 500 f.Kr.) eller ældre 

jernalder (ca. 500 f.Kr. – 500 e.Kr.). Sådanne anlæg ligger 

næsten altid nær en boplads, så selv om det undersøgte 

tracé er smalt, giver fundene et fingerpeg om, hvor der har 

været beboelse i oldtiden, og hvor vi i fremtiden skal være 

opmærksomme på arkæologiske fund. 

HUSE OG GÅRDE FRA ÆLDRE JERNALDER 

OMKRING ÅR 500 F.KR. – 100 E.KR. 

Stort set alle større anlæg, der blev undersøgt på tracéet, var 

fra ældre jernalder, og havde form af huse eller enlængede 

gårde samt rester af indhegning omkring dem (Fig.10). I æl-

dre jernalder var husene almindeligvis mellem 16 og 20 m 

Fig. 6. Landkabelføringen går på en lang strækning gennem Løvenholm 
og Auning Skov.

Fig. 7. Tracéets forløb gennem højtliggende morænelandskab mellem 
Øster Alling og Søby

Fig. 8. Tværsnit af kogegrube eller jordovn. Et gravet hul bliver fyldt ca. 
halvt op med opvarmede, godt håndstore sten. Herpå lægges en steg 
eller fisk, indpakket i f. eks. aromatiske blade, der så dækkes med 
varme sten, sand og græstørv. Efter brug fyldes gruben op med jord og/
eller ildskørnede sten. Derfor kan de se ud som på billederne herover, 
når vi finder dem i dag. 

Fig. 9. Typisk bopladsgrube, der er fyldt op med affald. Her ved Moes-
gård i Øster Alling sogn er det især lerkarskår fra yngre bronzealder-
ældre jernalder.
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lange, de længste af dem er de yngste fra omkring år 0. Ta-

get blev båret af to rækker kraftige stolper på langs ad huset. 

I væggene var der tættere stillede stolper, evt. sat i en smal 

grøft på indersiden af en tørvevæg, men også lerklinede flet-

værk- og plankevægge kendes. Man kom ind i huset via en 

dør midt for den ene eller begge langsider. Inde i huset var 

der beboelsesafdeling med ildsted vest for indgangsrummet, 

mens stalden var mod øst. I stalden stod dyrene i båse. I 

beboelsen var der lerstampet gulv, mens der i stalden blot 

var den bare jord. 

 Et gårdsanlæg kunne bestå af langhuset og et lille udhus 

og være indhegnet af en træpalisade. Sådanne enkeltgårde 

kunne ligge i klynger med op til ti gårde. Landsbyer med 

en fælles indhegning blev efterhånden almindelige, ligesom 

større udhuse kom til.

 Et jernalderhus blev bygget om eller brudt helt ned efter 

en årrække, måske omkring 30 år. Alt blev sikkert genbrugt, 

og i nogle tilfælde er resterne blevet brændt af, så det var 

nemt at dyrke jorden hen over det. Det skete også, at der gik 

regulær brand i husene, hvor den åbne ild let fik fat i mate-

rialer som træ og strå.

Når vi arkæologer finder husene i dag, kan vi som regel 

se de mørke aftegninger fra hullerne, som stolperne har væ-

ret gravet ned i. Ofte er der desuden rester af det lerstam-

pede gulv og af ildstedet, der som regel var en lerplade lagt 

på et stenfundament. Ler bliver som bekendt rødt, når det 

brændes. Brandtomter er ekstra tydelige, fordi trækulsrester 

gør hullerne mørkere. Af og til har branden været så fatal, at 

hverken folk eller fæ er nået ud af huset. Så kan arkæolo-

gerne være ”heldige” at finde resterne et par tusinde år efter. 

Oldtidens bønder bosatte sig ofte på steder, hvorfra der 

var let adgang til flere forskellige slags ressourceområder, 

hvor kvæget kunne græsse i de lave områder, og hvor der 

var let dyrkelig jord på højere terræn, samtidig med at der 

var adgang til skov og ferskvand. Også ressourcer som ler 

og sand til byggeri havde betydning.

Fig. 10. Med stjerne er markeret de lokaliteter, der er specielt omtalt i artiklen.
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OUSTRUP

I meget højtliggende terræn fandt vi ved Oustrup sydvest for 

Ring over en strækning af ca. 100 meter mindst fire gårdsan-

læg med tilhørende hegn i flere faser.5 To af husene havde en 

væggrøft. Ingen af husene var bevaret i deres fulde udstræk-

ning inden for tracéet (Fig. 11-13). I væggrøfter og hegn har 

der stået mindre stolper. Ud fra deres type og lerkarskår, 

fundet i dem, kan gårdene dateres til perioden førromersk 

jernalder periode I – II (500 – 250 f.Kr.). Både nord og syd for 

bebyggelsen lå forskellige råstofgruber og enkelte ovnanlæg 

fra ældste del af samme periode (Fig. 14).

OLDVEJ

Ved Oldvej nordvest for Ring og godt 1 km nord for jernal-

dergårdene ved Oustrup blev der undersøgt to huse med 

væggrøft ( Fig.15-16).6 Ved det ene af husene havde der 

åbenbart været problemer med vand, i hvert fald var der gra-

vet en rende fra det nordvestlige hjørne og ned i lavere ter-

ræn. Huset lå på kraftig lerbund. 

Fig. 11. Oustrup. Øverst th. ses gårdsanlæg 1, der omfatter hus 2 og 
delene af de to hegn 3 – 4 og 2. Langhuset var 14 m langt og havde en 
velbevaret væggrøft. Kun det sydøstlige hjørne lå udenfor tracéet. De 
midterste sæt af tagbærende stolper kan have været udskiftet, og der-
for lettere omplacerede, eller stolperne kan angive skillevægge. De to 
hegn skærer hinanden, hvilket viser, at gården har flere faser. Den kan 
være ombygget og udvidet, men forblev på nogenlunde samme sted.
Til venstre ses dele af gårdsanlæg 2 inden for hegnsgrøft 1. Hus 3 er 
bevaret med huller til tre sæt tagbærende stolper, men ingen væggrøft 
eller vægstolper. Resten af huset ligger sikkert uden for tracéet mod 
vest (tv.) Stiplet rød linje angiver gravefeltets (tracéets) grænser.
Nederst ses dele af hegn til andre gårde.
Gårdene dateres til ældre førromersk jernalder (500 – 250 f.Kr.)

Fig. 12. Oustrup. En del af hus 2 med vægrende og huller til tagbæ-
rende stolper ridset op.

Fig. 13. Oustrup. Hus 1 med væggrøft og huller fra tagbærende stolper 
fandtes lidt sydligere. Indgangene er placeret over for hinanden i nord- 
og sydvæggen, og hvis det angiver ca. midten af huset, har det været 
omkring 12 m langt. I væggrøften har der stået mindre vægstolper. De to 
dele af hegn, synes ikke at have indhegnet netop dette hus. Huset hører 
hjemme i perioden førromersk jernalder periode I – II (500 – 250 f.Kr.) 

Fig. 14. Oustrup. Resterne af en ovn udgravet, så et tværsnit kan ses. 
Ovnen har været cirkulær, og har haft en overbygning af ler, der er 
styrtet sammen, og nu ses som rødbrændt ler nede i gruben.
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RÆVEGRETE

Ved Rævegrete lidt nord for Søby blev registreret mere end 

20 gruber, et langhus med mindst fem sæt tagbærende 

stolper, et lille produktionshus (staklade el. lign.), samt fire 

hegnsforløb.7 Anlæggene dateres ud fra keramik og husty-

pologi til århundrederne omkring år 0 ( førromersk jernalder 

per. IIIa/ ældre romersk jernalder per. B1) (Fig. 17-18). Går-

dene har ligget meget højt i terrænet med et godt udsyn 

mod ådalen ved Fårup og Skørring i nord. 

MARKGÅRD OG HAMMELEV

I den østlige ende af linieføringen var der dele af gårde fra 

ældre jernalder bl.a. ved Selkær Kær, Markgård og Ham-

melev Syd.

Ved Markgård nær Kastbjerg blev udgravet syv sæt tag-
Fig. 18. Langhuset ved Rævegrete. Aftegninger af tagbærende stolper 
og dørstolper ses som mørke pletter. Set fra vest.

Fig. 16. Oldvej. På tegning og foto ses vestenden af et hus med bevaret 
vægrende fra ældre førromersk jernalder (500 – 250 f.Kr.). Ligesom de 
ovenfor nævnte ligger det meget højt i terrænet med vid udsyn over 
landskabet. Der var desuden nem adgang til ressourceområder for 
kvægdrift og landbrug. Vore dages Auning ses i baggrunden.

Fig. 17. Rævegrete. Stolpehuller og nedgravninger til huse og hegn. 
Med rødt er angivet de nedgravninger, hvori har stået tagbærende 
stolper og dørstolper (indgange) i langhuset. Der er spor af 5 sæt tag-
bærende stolper, men der kan være et eller to sæt yderligere uden for 
tracéet. Der var indgange over for hinanden i nord- og sydside af huset. 
Vægstolperne, som er dyrket væk, plejer at ses på række med dørstol-
pehullerne, som er bevaret, fordi de er dybere nedgravet. Huset har væ-
ret mindst 12 meter langt og 5 m bredt. Med grønt er angivet spor efter 
indhegninger, der viser sig som tætstillede stolpehuller eller render i 
jorden. Hegn 1 og 2 krydser ind over huset, og tilhører derfor en anden 
fase og en anden gård, mens hegn 3 og 4 ligger i ”passende” afstand. 
Hegn 4 er dog det, der med størst sandsynlighed hører til gården med 
langhuset, fordi det er mest parallelt med dette. Nord er opad.

Fig. 15. 
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bærende stolper i et hus.8 I huset var desuden rester af et 

ildsted i vestenden og spor af grebning i østenden (Fig. 19). 

Ved Hammelev Syd tæt på Kattegat ligger jernaldergår-

dene også placeret højt i terrænet med gode græsnings-

områder til kvæget i nærheden.9 Men stolpehullerne har 

jernalderbonden her måttet grave ned i kalkklippe. Det er 

også en udfordring for arkæologerne. Undergrunden gør 

iagttagelsesforholdene meget vanskelige. Det lykkedes dog 

at finde 2-3 huse med huller fra tagbærende stolper og en 

del af et hegn (Fig. 20 – 22). De kunne dateres til yngre før-

romersk jernalder. Ved overfladeopsamlingen forud for un-

dersøgelsen blev fundet en del skår fra lerkar samt knuse- 

og kværnsten, der tyder på, at denne boplads strækker sig 

længere mod nord.

GRAV FRA STENHØJSVANG

Ved Stenhøjsvang ved Villersø blev udgravet en brandgrav 

fra ældre romersk jernalder 1. årh. e.Kr.10 Gravene fra denne 

tid kan findes i større eller mindre gravpladser, som regel 

anlagt tæt på bebyggelsen. Der kan med stor sandsynlighed 

findes flere grave i området uden for tracéet. 

Brandgraven var ramt af ploven og efterfølgende af ma-

skinen ved muldafrømningen. Kun den nederste del af urnen 

med de brændte ben var tilbage. Ved siden af den stod et 

hankekar og en kop (Fig. 23). Der er som regel også mindre 

lerkar lagt ned oven på de brændte ben i urnen. Karrene har 

sandsynligvis indeholdt mad og drikke, som den døde skulle 

have med sig på rejsen til dødsriget. 

Normalt udgør knoglemængden efter et brændt individ 

Fig. 20. Hus ved Hammelev Syd. Med blåt er hullerne fra de tagbæ-
rende stolper og dørstolperne i nordlige langside markeret. De to mid-
terste, let indtrukne stolper kan markere en skillevæg mod staldenden 
i øst. Huset har været mindst 10 meter langt og 4 meter bredt. Den 
blå rektangel angiver husets omtrentlige udstrækning. Øst for huset er 
rester af en hegnsgrøft.

Fig. 21. Hammelev Syd. Hus bevaret med huller fra 5 sæt tagbærende 
stolper. De to mod nordøst ligger sandsynligsvis uden for tracégrænsen, 
markeret med rød stipling. I nordlige langvæg er den ene af indgangs-
stolpehullerne bevaret, i sydlige er begge bevaret. Huset har været 
mindst 12 meter langt og fem meter bredt. Den røde rektangel angiver 
husets omtrentlige udstrækning.

Fig. 22. Hammelev Syd. Undergrunden af kalk gør 
iagttagelsesforholdene meget vanskelige. Huller fra tagbærende stolper 
er markeret med landmålerstokke. 

Fig. 19. Markgård. Med sort er markeret stolpespor, der danner gav-
lender. Den mørke rende, der ses på langs midt i østenden af huset er 
sandsynligvis spor efter en grebning i stalden. I beboelsesenden i vest 
var bevaret bunden af et ildsted. Huset har været ca. 18 m langt.
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i jernalderens grave 1500-2750 ml. Her var under 500 ml 

tilbage. Alligevel kunne det ses af identificerede knoglefrag-

menter, især fra kranium og tænder, at der var tale om et en-

kelt individ i alderen mellem teenageårene og til ca. 25 år.11 

BØNDERNES LAND

Det er påfaldende, at en meget stor del af lokaliteterne over 

det meget lange stræk stammer fra ældre jernalder 500 f.Kr. 

– ca. 100 e.Kr., og at mange gruber stammer fra bronze-

alderen (1700 f.Kr. – 500 f.Kr.). Dette afspejler sikkert i vid 

udstrækning den reelle, forhistoriske situation i det landskab, 

tracéet gennemløber. Strækningen, som går igennem et nu-

tidigt agerland, var også i bronze- og ældre jernalder beboet 

af bønder. Den yngre jernalders (ca. 150 – 1050 e.Kr.) gårde 

og landsbyer har sikkert ligget nærmere ved eller under vore 

dages landsbyer, som tracéet gik udenom i god afstand. Det 

er et vigtigt resultat, som kan få betydning for fremtidige, 

arkæologiske undersøgelsesstrategier i området. 

Bopladser med bevarede anlæg eller kulturlag fra største-

delen af stenalderen lykkedes det os ikke at lokalisere. Dette 

på trods af, at der ved opsamlingen var forholdsvis mange 

fund af flintredskaber fra denne periode. Ved maskinafdæk-

ning er der ikke optimale forhold for at gøre iagttagelser, der 

kan fange de flygtige spor, som stenalderens aktiviteter har 

efterladt sig. De kan spredes over større områder i tidens 

løb, eller er måske bevidst skaffet bort fra bopladserne. En-

delig har hytter, huse og andre strukturer fra stenalderen ikke 

indgået i landsbyer, men har ligget mere spredt. Alene derfor 

er chancen for at træffe på sådanne anlæg lige netop i det 

smalle tracé begrænsede.

Fig. 24. I den østlige ende 
af tracéet ud mod Kattegat 
er undergrunden næsten 
ren kalk. Her passeres 
Kejserbæk nord for Grenaa, 
hvor der blev fundet 
efterladenskaber fra både 
sten- og jernalder.

Fig. 23. Ved Stenhøjsvang ved Villersø 
blev udgravet en brandgrav fra ældre 
romersk jernalder 1. årh. e.Kr. Gravene 
fra denne tid kan findes i større eller 
mindre gravpladser, som regel anlagt 
tæt på bebyggelsen. 
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RESUMÉ

I sommeren 2007 blev der ved Nordbakken nær Trustrup på 

Djursland udgravet en speciel gravplads fra yngre jernalder. 

Det var en gravplads med geometriske stensætninger i form af 

trekantede, rektangulære, ovale og skibsformede anlæg. Geo-

metriske stensætninger er ganske sjældne i Østjylland, men 

kendes fra Nordjylland, samt Norge og Sverige. Nogle år efter, 

i 2012, dukkede endnu en stensætning op, denne gang ved 

Vilstrup sydøst for Randers, hvor der blev fundet en trekantet 

stensætning med en brandgrav i midten.

Fig. 1. Bål. 
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Af Thomas Booker Nielsen

”Sortvæltende bålrøg og bragende luer hvirvlende steg, med

veråb blandet, til heltens ben-borg af hede flammer var skør-

net og smuldret”1 

Bjovulfkvadet2

Således beskrives en ligfærd til Valhal i den germanske 

jernalder (375 e.Kr.-800 e.Kr.) i det samtidige heltekvad om 

Bjovulf. I det arkæologiske materiale finder vi undertiden de 

fysiske rester af den døde. Men der er stor variation i, hvor-

dan den dødes rester blev markeret. En af de mere storslå-

ede er stensætningerne. 

Stensætninger er en gruppe gravmonumenter fra jernal-

deren, som fortrinsvis findes i Nordjylland og på Bornholm, 

samt i den sydlige del af Norge og i Syd- og Mellemsverige. 

De karakteriseres ved en stenramme af hånd- til hovedstore 

sten delvist nedgravet i oldtidsmarkoverfladen, hvor de dan-

ner en geometrisk form: trekantet, firkantet, rund, oval eller 

skibsformet. I nogle tilfælde findes der en eller flere brand-

grave inden for stenrammen. Stensætningernes anvendelse 

begynder i romersk jernalder (0 – 375 e.Kr.) og fortsætter 

igennem germansk jernalder og op i vikingetiden (800 e.Kr.-

1050 e.Kr.)3. De trekantede, rektangulære, cirkulære og 

ovale former er ældst, og de skibsformede stensætninger er 

den yngste type4. 

Der kendes flere lokaliteter med geometriske stensæt-

ninger i Danmark. Den største og mest kendte gravplads 

med stensætninger er udgravet ved Lindholm Høje nord for 

Aalborg. Gravpladsen er placeret på en sydvendt skråning 

med udsigt over Limfjorden. Pladsen indeholdt op imod 700 

grave, hvoraf omtrent 350 har været omgivet af en stensæt-

ning. Stenrammerne, der i dag er frilagte, så besøgende kan 

se dem (Fig. 2), fandtes i varierende antal: cirkelformede (16 

stk.), firkantede/rektangulære (13 stk.), trekanter med ind-

svajede sider (11 stk.), trekanter med udbuede sider (57 

stk.), ovale (115 stk.) og skibssætninger (138 stk.).5 Grav-

pladsens anvendelsestid anslås til at være fra ca. 400 e.Kr. 

til omkring 1000 e.Kr., altså omtrent 600 år. Heraf stammer 

langt hovedparten af stensætningerne fra yngre germansk 

jernalder (600 e.Kr. – 800 e.Kr.).

I flere af anlæggene på Lindholm Høje er der spor efter 

et brandlag inden for stenrammen. I brandlagene er der fun-

det brændte ben fra både dyr (ofte hunde) og mennesker. 

Dette tolkes som rester af ligbålet. Der er desuden gravga-

ver i enkelte af gravene i form af lerkar, knive, og smykker. 

De trekantede stensætninger på gravpladsen findes i flere 

forskellige former. En med indadbuede sider, der ofte har en 

større sten placeret i midten af anlægget. En anden type er 

den med de udsvajede sider, der har større sten placeret i 

trekantens spidser. De trekantede stensætninger på grav-

pladsen havde desuden oftest deres spids vendt mod nord.6

I en analyse af materialet fra Lindholm Høje viste der sig 

Geometriske stensætninger 
på Djursland og ved Randers

Fig. 2. Oversigt over Lindholm Høje. Ramskou, T. 1976.
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en række sammenhænge mellem gravanlæggets udform-

ning og den døde. Hvor det var muligt at kønsbestemme 

den døde, viste det sig, at mændene hyppigst blev begravet 

i trekantede eller skibsformede anlæg, imens kvindegravene 

blev markeret med runde, ovale eller firkantede stensætnin-

ger. Gravenes orientering var tilsyneladende også kønsbe-

stemt, således var kvindegravene oftest orienteret øst-vest 

og mandsgravene orienteret nord-syd. Der viste sig også et 

mønstre i formen på stensætningen og rigdommen af ved-

lagte oldsager, hvor cirkelformede og trekantede høre til de 

mindre veludstyrede.7 

At de geometriske stensætninger kendes fra hele det 

sydlige Skandinavien, særligt fra Norge og Sverige, vidner 

om de tætte forbindelser, der fandtes på denne tid, selv over 

så stort et geografisk område. 

I Museum Østjyllands ansvarsområde, som dækker 

Nord- og Syddjurs samt Randers kommune, er der registre-

ret seks lokaliteter med geometriske stensætninger ud over 

de to (Fig. 3 nr. 1, 2), som behandles her i artiklen. Det drejer 

sig om tre lokaliteter med skibssætninger,8 som alle er fundet 

i området mellem Grenaa og Ebeltoft (Fig. 3 nr. 4, 5, 6). Des-

uden kendes en trekantet stensætning ved Nimtofte9 (Fig. 3 

nr. 7) og en oval stensætning ved Emmedsbo Plantage (Fig. 

3 nr. 8),10 som ligger imellem Bønnerup og Gjerrild. Den sid-

ste lokalitet er en noget usikker beskrivelse fra sogneberejs-

ningerne11 af en stensætning ved Helsted nær Randers (Fig. 

3 nr. 3),12 hvor der skulle være fundet en urne og tre andre 

lerkar i en stensætning af ukendt form. Der kendes nogle 

få andre stensætninger inden for ansvarsområdet, som er 

beskrevet i sogneberejsningerne, men de er for usikkert be-

skrevet, til at de medtages her.

De nye lokaliteter ved Nordbakken og Vilstrup bidrager 

derfor i væsentlig grad til forekomsten af denne type grav-

monumenter i ansvarsområdet og viser, at flere typer sten-

sætningsgrave findes her. Det er desuden de første stensæt-

ninger inden for ansvarsområdet, der er blevet udgravet af 

museumsfolk.

VILSTRUP 

Ved Vilstrup sydøst for Randers undersøgte arkæologer fra 

Museum Østjylland i 2012 en i forvejen kendt jernalderlo-

kalitet.13 Udgravningen blev udført som et led i en række 

arkæologiske undersøgelser forud for etableringen af motor-

Fig. 3. Oversigtskort over de nævnte lokaliteter. n er en lokalitet med 
rektangulær stensætning, ▲ er en lokalitet med trekantet stensætning, 
● er en lokalitet med oval stensætning og  er en lokalitet med 
skibssætning. ? er en stensætning med ukendt form. Bemærk pladser-
nes placering nær kysten eller nær større åløb. 

Fig. 4. Vilstrup er markeret med n. Kortet er et print af de såkaldte 
”høje målebordsblade”, som er et landsdækkende kort, der blev lavet 
i slutningen af 1800-tallet. Kortet viser således landskab, veje og byg-
ninger, som det så ud på det tidspunkt. Højdekurverne er målt i fod.
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trafikvejen fra Sdr. Borup til Assentoft. Resultater fra udgrav-

ningerne i forbindelse med projektet er beskrevet andetsteds 

i denne årbog. 

Lokaliteten er beliggende på et plateau nord for ådalen, 

hvor Brusgård Møllebæk løber i bunden (Fig. 4). Ved udgrav-

ningen blev der undersøgt den sydlige del af et bopladsom-

råde fra ældre jernalder (500 f.Kr.–375 e.Kr). Nær ved blev 

der udgravet tolv brandpletter fra førromersk jernalder (500 

f.Kr.–0). I en nærliggende mose, som var dækket af flyve-

sand, blev der fundet tegn på aktivitet fra sen yngre bron-

zealder (700 f.Kr. – 500 f.Kr.) i form af nedsatte lerkar samt 

en træplatform. Der var desuden udsmidslag af keramik og 

kogesten, samt en brønd fra ældre jernalder.

På kanten af denne mose blev der fundet to grave, den 

ene var en jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder (0-200 

e.Kr.), og den anden var en stensat trekantsgrav, som be-

skrives nedenfor. 

STENSÆTNING A94 MED BRANDPLETTER

Stensætningen blev fundet delvist under en markvej, hvor 

selve markvejen og sandfygning aflejret omkring denne 

havde beskyttet stensætningen imod ødelæggelse (Fig. 5). 

Den trekantede stensætning med svagt udad buende sider 

er overvejende sat af hovedstore sten, som står ganske tæt 

med et mellemrum på 3-6 cm. Den tilnærmelsesvist lige-

benede trekants spids er orienteret mod vest med en gan-

ske lille drejning mod sydvest. Den måler 8,7 m fra spids til 

grundlinje, og ved grundlinjen måler den 4,6 m i bredden. 

Stenene var stort set i niveau, dog med en gradvis stigning 

fra øst mod vest, som afspejler en stigning i jordlaget, ste-

nene er sat i.14 I trekantens spidser er der huller, hvor der kan 

have stået større sten, som nu er fjernet. Det svarer til de be-

skrevne forhold i trekantede stensætninger med udsvajede 

sider på Lindholm Høje. 

I lag 2 inden for stenrammen blev der i den nordøstlige del 

fundet flere diffuse koncentrationer af keramik og brændte 

ben fra en ung person på 15-20 år. Blandt knoglerne er der 

også fundet fragmenter af knogler fra hund/ræv. Koncentra-

tionerne var tilsyneladende spredt rundt i et tyndt lag. I laget 

sås også to mindre nedgravninger i lag 2 og ned i lag 4, 

kaldet A274 og A275, som indeholdt både keramik, nogle få 

brændte ben fra et menneske og trækul. Anlæggene tolkes 

som brandpletter, altså små gruber, der indeholder resterne 

fra ligbålet og de dateres foreløbigt ud fra keramikken til æl-

dre romersk jernalder (0-200 e.Kr.) (Fig. 6). 

Nedgravet fra lag 2, samme lag som stenene lå i, og ned 

i lag 4 omtrent i trekantens midte blev der desuden fundet 

en større brandplet, A145 (Fig. 7). Øverst i gruben lå der 

en blanding af flere forskellige sekundært brændte lerkar og 

Fig. 5: Julie Lolk og Helle Holm Hansen udgraver den trekantede 
stensætning ved Vilstrup. Jane Oksbjerg udtager prøver til naturviden-
skabelige prøver i moseprofil. Set fra NØ. 

Fig. 6: Digitaliseret tegning af den trekantede stensætning. De to brand-
pletter er markeret med sort, stenene er markeret med grå og området 
med keramik, trækul og brændte ben er markeret med krydsskravering 
og under den brandplet A275. Bemærk, at der i anlæggets vestende var 
nedpløjet en elledning, som har rykket stenene. Nord er op.
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brændte ben blandet med trækul. Under dette lag, i bun-

den af gruben, var der et massivt lag af brændte ben. De 

brændte ben er efter brændingen blev udsorteret og place-

ret i bunden af gruben og rester af ligbålet, samt gravgaver 

i form af lerkar er blevet placeret ovenpå. En analyse af de 

brændte ben viser, at de stammer fra én voksen person på 

omkring 35-50 år. Kønsbestemmelsen af personen var ikke 

entydigt, men efterlader dog et indtryk af en rimelig spinkelt 

bygget person.15 

Dateringen af stensætningen er behæftet med nogen 

usikkerhed. Dette skyldtes, at sammenhængen mellem 

brandpletterne og stenrammen ikke er 100% sikker. Sten-

rammen kan være anlagt tilfældigt oven på ældre brandplet-

ter og en datering af keramikken i brandpletterne vil derfor 

være misvisende. Keramikken i brandpletterne dateres til 

ældre romersk jernalder (0-200 e.Kr.) på bagrund af form og 

dekoration (Fig. 8). Stensætningen dateres derfor forsigtigt 

til denne periode, hvilket placerer den i starten af perioden, 

hvor man kender geometriske stensætninger i Danmark. 

Dermed er stensætningen nogenlunde samtidig med den 

nærliggende jordfæstegrav, og det virker sandsynligt, at der 

kan gemme sig flere grave i nærheden. En kulstof 14-date-

Fig. 7: Øst-Vest profil i stensætningen omkring brandgrav A145. Øverst 
ses (lag a), som er det moderne pløjelag. Stenene var overlejret af et 
tyndt vækstlag (lag 1) og var sat i et omtrent 20 cm tykt gråt kulturlag 
(lag 2) som fandtes både i og uden for stenrammen. Kulturlaget lå oven 
på et 20-30 cm tykt grågult flyvesandslag (lag 4), som også kunne ses 
både i og uden for stenrammen. Under flyvesandslaget var der et ældre 
kulturlag (lag 7) og derefter mosetørv (lag 5). Set fra syd.

Fig. 8.1: Kar med mæanderdekoration.
Fig. 8.2: Krus med dekoration i form af negleindtryk.
Fig. 8.3: Krus med hank og dekoration i form af negleindtryk.
Fig. 8.4: Fodbæger.
Fig. 8.5: Fodbæger.
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ring af knoglerne i brandlagene og i brandpletterne vil forhå-

bentligt give en mere sikker datering af hele anlægget.

Sammenfattende kan man indtil videre sige, at stenram-

men sandsynligvis har været centrum for 2-3 begravelser af 

både et ældre og et yngre individ af ukendt køn. Gravgaverne 

der kunne påvises er ganske sparsomme. Den yngre person 

har fået en hund med i graven samt lidt keramik. Den ældre 

har fået gravgaver i form af lerkar. Graven udviser flere fæl-

lestræk med de trekantede stensætninger på Lindholm Høje 

med hensyn til de få gravgaver og ligeledes med hunden, 

som er ofret. Med hensyn til udformningen af stenrammen er 

der også mange ligheder, men den øst-vestlige orientering 

afviger fra normen på Lindholm Høje. Det trekantede anlæg 

gør det mest sandsynligt, at der er tale om en mand, mens 

orienteringen øst-vest taler for en kvinde. 

NORDBAKKEN 

Ved Nordbakken i den nordvestlige del af Trustrup (Fig. 9) på 

Djursland udgravede det daværende Djurslands Museum i 

2007 en meget fundrig lokalitet, hvor der blev fundet anlæg 

fra flere perioder af oldtiden.16 Der blev blandt andet fundet 

gårde og huse fra romersk jernalder, germansk jernalder og 

vikingetid (0-1000 e.Kr). Gårdene og nogle af de tilhørende 

oldsager er beskrevet i en artikel i Museum Østjyllands årbog 

2011.17 I artiklen tolker Lisbeth Wincentz lokaliteten, som væ-

rende en stormandsgård med en central social position i sam-

fundet i perioden omkring 500 e.Kr. Tolkningen understøttes 

af flere fund af genstande i lokalområdet, der tyder på rigdom.

Oldtidsbebyggelsen ved Nordbakken var placeret på en 

markant øst-vest forløbende bakke umiddelbart nord for Tru-

strup by. Terrænet falder mod alle sider, i nord ned mod et 

kærområde med Lillemølle Å, og mod vest ned mod Nygård 

Å. Flere steder var der spor efter sandfygningslag, som har 

beskyttet de sårbare anlæg. I umiddelbar nærhed af bebyg-

gelsen, orienteret omkring en overpløjet gravhøj fra bronze-

alderen (1800 f.Kr.–500 f.Kr.) blev der fundet grave fra flere 

af oldtidens perioder. Der var blandt andet egekistegrave fra 

bronzealderen samt urnebrandgrave og jordfæstegrave fra 

jernalderen. 

På gravpladsen blev der også fundet seks stensatte gra-

ve i forskellige geometriske former, som beskrives nærmere 

nedenfor. 

Rundt omkring gravhøjens syd-, øst-, og nordøstside blev 

der udgravet seks mere eller mindre komplette stensætnin-

ger. Stensætningerne har været rektangulære (1 stk.), tre-

kantede (1 stk.), ovale (1 stk.) eller skibsformede (3 stk.). 

De var enten anlagt oven på et brandlag eller oven på et 

kulturlag fra bebyggelsen. Ved udgravningen af arealet inden 

for stensætningerne blev der ikke fundet spor efter begra-

velser. Det er almindeligt og skyldes sandsynligvis, at ligbåls-

resterne ved begravelsesceremonien er blevet spredt inden 

for stenrammen og siden hen er blevet spredt ved pløjning. 

Fig. 9. Nordbakken er markeret med n. Kortet er et print af de såkaldte 
”høje målebordsblade”, som er et landsdækkende kort, der blev lavet 
i slutningen af 1800-tallet. Kortet viser således landskab, veje og byg-
ninger, som det så ud på det tidspunkt. Højdekurverne er målt i fod.
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REKTANGULÆR STENSÆTNING A245

Den mest komplette af stensætningerne var rektangulær ca. 

5 m Ø-V x 4 m, orienteret nord-syd og bestod af hovedstore 

sten, der var sat tæt sammen, dog med et lille mellemrum. (Fig. 

10). Stenene var omtrent i niveau med hinanden. Midt for syd- 

og nordsiden var en detalje, som kunne minde om en form for 

indgang. Denne bestod af en lavereliggende sten (som tærskel) 

og flankeredes af sten, der var omtrent dobbelt så høje som 

de øvrige. Yderligere to sten dannede en lille gang, der blev 

indsnævret lidt udad. Tilsyneladende har der været en lignende 

indgang i vestsiden, som nu var destrueret. Ved udgravningen 

fremkom ingen fyldskifter eller fund, der kunne relateres til grav-

lægning. Derimod fandtes en del lerkarskår af samme karakter 

som i kulturlaget og de omkringliggende huse. 

TREKANTET STENSÆTNING A246 

Umiddelbart syd for A245 blev der fundet resterne af en tre-

kantet stensætning, sat af hovedstore sten. Kun nordsiden 

var nogenlunde komplet, men der var bevaret sten i øst- og 

sydsiden i tilstrækkelig mængde til at angive formen. Læng-

den har været 5,5 - 6 m i en øst-vestlig orientering, mens 

”hypotenusen” i øst har været 2,5 – 3 m. (Fig. 10). Stensæt-

ningen har form som en ligebenet trekant med spidsen vendt 

mod vest og et let indsvajet forløb på den nordlige side (og 

sandsynligvis også den sydlige). Stenene var ligesom i A245 

sat omtrent i niveau og stod tæt med et lille mellemrum. Li-

gesom ved A245 blev der ikke fundet anlægsspor eller old-

sager, der kan forbindes med gravlægningen.

Stensætningen A246’s nordside var placeret 1 m syd for 

A245’s sydside. De to stensætninger var, bortset fra faco-

nen, så ens opbygget, at det er nærliggende at tro, de var 

sammenhørende, men på grund af de manglende oldsager 

kan man ikke komme længere med tolkningen.

SKIBSFORMET STENSÆTNING A1293 

Anlægget er en nord-syd orienteret, buet stenrække sat af 

halv-helmeter store sten og er sandsynligvis størstedelen 

af østsiden af en skibsformet stensætning, der er ca. 15 m 

lang. (Fig. 12). ”Stævnen” i nordenden og nogle få sten af 

vestsiden var bevaret. Resten af vestsiden, der har ligget på 

et højere niveau op ad bakken manglede helt. I østsiden, 

tilsyneladende på stensætningens bredeste sted, var to sten 

lagt lidt lavere end de øvrige, og ud for disse to sten var 

mod øst lagt to flade sten i lidt lavere niveau. Det gav et 

indtryk af, at der var konstrueret en indgang lidt i stil med 

indgangene i den firkantede stensætning A245. I sydenden 

af skibssætningen var der et brandlag, som strakte sig ind 

under stenene mod øst. Der var ingen fund i brandlaget, der 

kunne relateres til eventuel gravlægning.

Der blev fundet 3-4 andre stensætninger på Nordbakken, 

men de var desværre dårligt bevaret. Umiddelbart øst for den 

firkantede stensætning A245 blev der fundet resterne af en 

stensætning af større sten. Efter stenrækkens krumning at 

dømme har den oprindeligt været oval af form. Øst og nord-

øst for højen var rester af 2-3 stensætninger. En nord-syd 

orienteret, buet stenrække sat af halv-helmeter store sten 

Fig. 11. De to mest komplette bevarede stensætninger under udgrav-
ning. Set fra sydvest. 

Fig. 10. Digitaliseret tegning af de to stensætninger. Bemærk indgangen 
i den sydlige side på A245. Nord er op. 
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var sandsynligvis østsiden af en skibssætning. I sydenden af 

skibssætningen var der et sort brandlag, hvori stenene var 

sat. En nordøst-sydvest forløbende, let krum, stenrække var 

sandsynligvis ligeledes resterne af en skibssætning.

 Da der ikke er fundet gravgaver i nogle af de udgravede 

anlæg, er de svære at datere. Formen på stensætningerne 

er en rettesnor, og derfor skal A245 og A246 sandsynligvis 

dateres til germansk jernalder, mens skibssætningerne kan 

være lidt yngre. Dermed er de samtidige med bebyggelsen, 

og det er formodentligt gravmonumenter hørende til bebyg-

gelsen, der er blevet undersøgt. 

FREMTIDIGE PERSPEKTIVER

De to lokaliteter, som her er behandlet, kan nok ikke hamle op 

med et spektakulært sted som det totaludgravede Lindholm 

Høje, men man kan sagtens forestille sig, at der oprindeligt 

har været flere stensætninger på begge lokaliteter. Særligt 

ved Vilstrup er der endnu mulighed for at finde flere grave, 

da udgravningen var begrænset af motortrafikvejens bredde. 

Vi afventer med spænding en kulstof 14-datering fra Vilstrup, 

der på baggrund af keramikken er dateret som en meget tid-

lig stensætning. Dette vil bidrage til vores viden om, hvornår 

anlægstypen blev anvendt i Danmark. 
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RESUMÉ

Nær Djurslands nordspids er undersøgt spor efter bosættelser 

og gravplads fra tiden omkr. Kr. f. En brandgrav var en kriger-

grav. Omfattende bosættelser nord for gravpladsen blev prø-

vegravet. En udgravet hustomt mod syd var omsluttet af store 

mængder af trækul og ildskørnede sten. Huset havde trægulv, 

ovne med trækkanaler samt lergulv ilagt små strandsten. De-

taljer, der giver mindelser om en romersk villa. 

Fig. 1. En 2000 år gl. ruin af et jernalderhus 3 km fra Djurslands NØ-kyst
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Af Niels Axel Boas

Min første skriftlige opgave som yngre arkæologistuderende 

var en udredning af den romerske import i Danmark. Blandt 

de talrige arkæologiske undersøgelser, jeg gennem årene 

har foretaget eller haft ansvar for på Djursland, blev dette 

emne i et enkelt tilfælde ganske nærværende. Undersøgel-

sen synes at afsløre, at det ikke alene er den materielle im-

port, der demonstrerer kontakten til Romerriget. De hjem-

bragte ideer og indtryk fra det fremmede kan være forsøgt 

realiseret i modificeret form måske primært forårsaget af de 

hjemlige teknologiske begrænsninger. 

Det var tilfældet ved Dyrbakke vest for Brøndstrup ca. 2,5 

km fra Djurslands nordøstlige kyst, hvor der i 1990’erne blev 

udgravet en hustomt fra omkring år 0.1 Detaljer i husets ind-

retning viser, at en lokal person, ejeren eller bygherren, må 

have haft kendskab til romersk husbyggeri. Pladsen, hvor 

hustomten lå, viste sig særdeles fundrig på bosættelser fra 

tidlig bronzealder og frem til midten af ældre jernalder,2 hvor 

der også er tilknyttet en mindre gravplads. Jernalderbosæt-

telserne ligger ganske tæt her på den yderste del af næse-

tippen af Jylland. Skønt en god del af området er dækket 

af skov og hede, er der inden for en afstand af ca. 3 km 

registreret spor efter yderligere otte bebyggelser og seks-syv 

gravpladser fra ældre jernalder (Fig.2). Landskabet er præ-

get af sandflugt. Jordbunden bliver stærkt sandet og ufrugt-

bar mod vest og leret og frugtbar mod øst. 

Netop den biotop synes ganske attraktiv for en befolkning, 

der baserer eksistensen på både landbrug, jagt og fiskeri. 

Områdets biodiversitet og tilstedeværelsen af eftertragtede 

ressourcer som ferskvand, ler, sand og dermed vekslende 

bonitet, har givet et solidt grundlag for mennesket specielt 

Dyrbakke.
”Villa Rustica” med badstue og centralvarme i ældre jernalder

Fig. 2. Kort over området ved Dyrbakke med gravpladser og bebyggelser fra ældre jernalder omkr. Kr. f.
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i bronzealder og ind i ældre jernalder, hvor først landbruget 

og senere kvægbrug var ekspanderende. Dog udløser øn-

sket om land til korndyrkning fra midten af bronzealderen til 

midten af ældre jernalder enkelte gange en så voldsom lokal 

sandflugt, at det tvinger folk fra hus og hjem. 

 
FUNDSTEDET

Allerede midt i 1960’erne havde forfatteren til denne artikel 

bemærket, at der på en mark mellem Albæk og Brøndstrup 

blev pløjet på en markant dynge af ildskørnede sten med 

stærkt sodsværtet jord. Derfor kaldte de lokale den ”Smede-

bakken”. 25 år senere meddelte lodsejeren det daværende 

Djurslands Museum, at der var fundet af et par sorte pletter 

med lerkarskår på samme mark. Et beskyttende læhegn på 

stendyngen var fjernet. 

På den nypløjede markoverflade fandtes enkelte lerkar-

skår i dyngen af ildskørnede sten. De sorte pletter, som 

lodsejeren havde opdaget et halvt hundrede meter NV for 

dyngen, var urnebrandgrave under oppløjning. Den efter-

følgende arkæologiske undersøgelse afslørede, at gravene 

og dyngen af ildskørnede sten var fra tiden omkring Kristi 

fødsel. Blandt gravene, alle med ligbrænding, var der en ur-

nebrandgrav, som indeholdt en stor urnebeholder med et 

omvendt mælkefad som låg, tre mindre lerkar, et enægget 

hugsværd med skedebeslag, en lansespids og skjolddele, 

der omfattede en skjoldbule, håndtag og kantbeslag af jern. 

Der var altså tale om en af de forholdsvis sjældne krigergrave 

Den nærliggende store mængde ildskørnede sten, blandet 

med sodsværtet og trækulblandet jord viste sig delvist at 

dække og omslutte en ganske speciel hustomt, der var byg-

get på kanten af et stejlt sydhæld kun 6-7 meter nord for og 

et par meter hævet over bunden af et nu drænet og tørlagt 

vandhul eller oval dam på ca. 25x20 m (Fig.4 ). Ejeren kunne 

berette, at der var et lille åbent vandløb på stedet i hans 

barndom i 1940’erne (Fig.5). Det er nu rørlagt.

UNDERSØGELSER VED DYRBAKKEN

I årene 1994 - 2004 blev der efterfølgende foretaget udgrav-

ninger på stedet. 3 En af dem foregik på den lille gravplads 

med foreløbig otte undersøgte brandgrave fra tiden omkring 

Kristi fødsel. På nordsiden af gravpladsen fandtes en ældre 

bebyggelse med seks huse fra tidlig jernalder(ca. 400 f.Kr.) 

samt et endnu ældre hus fra tidlig bronzealder (ca. 1600 

f.Kr.), som var 25 m langt og havde kombineret toskibs- og 

Fig. 3. Den rigeste grav var en krigergrav med lerkar. På bunden lå 
våbnene: sværd, lanse og skjold.

Fig. 4. N-S Snit ført gennem kogstensdynge lidt vest for hustomt og 
ned igennem det tykke kullag i den nu tørlagte dam. Set fra SSØ.
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treskibskonstruktion. Huse med treskibskonstruktion har så-

kaldt højrem, der bæres af to rækker tagstolper. Højrems-

konstruktionen fastholdes i de enlængede gårde fra ældre 

bronzealder og frem til middelalderen. 

I 2004 blev der 150-200 m mod nord-nordvest, forud for 

skovrejsning, prøvegravet 2 ha udyrket mark. Under et let 

sandflugtsdække blev der her registreret dele af en jernal-

derlandsby med mindst seks hustomter. Få år senere kunne 

der på luftfotos ses yderligere fire-fem langhuse og et lille 

funktionshus på en dyrket mark lige syd for de prøvegravede 

huse. I funktionshuset opsamledes der slaggeklumper fra 

smedearbejde. Udgravningen og opsamlinger på markover-

fladen viser, at bosættelsen er fra tiden omkring Kristi fødsel i 

lighed med huset og gravene ved kogstenskomplekset. 

 
HUSET MELLEM DYNGER AF ILDSKØRNEDE STEN

Den udstrakte, linseformede dynge af ildskørnede sten lidt 

sydvest for gravene havde en udstrækning på 25 m. Den 

indledende undersøgelse blev udført ved at fjerne pløjela-

get og afrense overfladen. Anlæggets komplekse karakter 

medførte permanent reducerede bevillinger, og udgravnin-

gen blev af samme grund splittet op i gravekampagner over 

fire år.

På den østlige og nordlige side af stendyngerne samt i 

en lille lavning eller nedgravning på nordøstsiden lå der fint, 

gult sandflugtssand, som har ydet en vis beskyttelse af kom-

plekset. Der blev udlagt meterbrede søgegrøfter i kryds gen-

nem de to tætteste koncentrationer af kogsten i det samlede 

kompleks. En vestlig nord-syd-gående meterbred søgegrøft 

blev fra toppen i nord ført gennem kogstensansamlingerne 

og et op til ½ meter tykt, sodsværtet, sten- og trækulsblan-

det jordlag mod syd ned ad den lille skrænt og yderligere en 

snes meter mod syd, ud i en lille lavning. I bunden af lavnin-

gen sås et op til 30 cm tykt lag af næsten jordfrit trækul eller 

trækulsmuld, der synes aflejret i åbent vand (Fig.4-5). Det 

var ikke muligt at udskille anlæg bortset fra et par ret kom-

pakte ansamlinger af ildskørnede hånd- til hovedstore sten. 

I endnu en søgegrøft lidt længere mod øst blev derimod på-

truffet fire parallelliggende og forkullede træplanker fra gulv i 

en nedbrændt hustomt. Tre udgravningskampagner koncen-

treredes efterfølgende om undersøgelsen af huset (Fig.6). 

Huset lå orienteret næsten øst-vest og målte udvendigt 

14,5 x 5,5 m. Der var i vid udstrækning anvendt syldsten til 

fodrem i gavle og skillerumsvæg. Derved opdeltes huset i et 

9,5 m langt rum i vest og en 5 m lang østdel. Langvæggene i 

vestdelen var nederst massive, næsten 1 m brede jord- eller 

græstørvsvægge, der endnu var bevarede i en højde af 0,2 - 

0,4 m. Der var anvendt 20 - 30 cm store sten til afgrænsning 

Fig. 5. Ældre kort (høje målebordsblade opmålt 1842-1899) hvorpå 
hustomten(rød firkant) ses omgivet af åbent vandløb/drængrøft mod 
syd og øst.

Fig. 6. Plan over hustomt med jordvægge (mørkegrå), to stenbyg-
gede ovne (skraverede), forkullede plankedele (sorte) og trækkanal 
(olivengrøn). 
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af dele af jordvæggenes yder- og indersider.

I langhuse fra ældre jernalder optræder normalt to ind-

gange, en i hver langside. Lidt usædvanligt var dyrbakke-

husets indgange stærkt forskudte, idet sydindgangen var 

placeret vestligt blot 2 m fra sydvest-hjørnet, og tilsvarende 

var nordindgangen placeret 2 m fra husets nørdøst-hjørne. 

Dette kan skyldes de specielle aktiviteter og anlæg i huset. 

I nordvest-hjørnet af husets vestende og i sydøst-hjørnet af 

østenden lå stenbyggede ovnanlæg. 

VESTENDE AF HUS

Gulvet i den vestlige afdeling har over en strækning på 4,5 

m været belagt med svære træplanker på underliggende 

strøer. Ud fra antallet af forkullede fragmenter bestod gulvet 

af 20 træplanker (Fig. 6-7). Til alt held havde ildløs bevaret 

store dele af gulvet med stumper af vandrette, parallelt lig-

gende, forkullede træplanker og de tværgående strøer langs 

nordvæg og sydvæg. At dømme efter afstand mellem de 

forkullede stykker af strøer og plankernes ender, så har gul-

vets bredde og længden af hver planke været ca. 3,1 m. 

Under gulvplankerne og nær husets midte sås en ca. 20 cm 

dyb og 30 cm bred rende med spor efter kantstillede plan-

ker eller langsgående strøer i siden. Renden gik fra ovnens 

sydvest-hjørne i vest til plankegulvets afslutning i øst midt og 

midt mellem husets parvise sæt af tagstolper. Den kan have 

fungeret som varmekanal, tilsluttet ovnen i vest. I vest lå den 

sværeste gulvplanke, 0,45 m bred og mindst 0,3 m tyk, og 

af forkullet egetræ (Fig.8).

1½ m gulv mellem tagstolpesæt og skillevæg med syld-

stensrække i øst var belagt med et tyndt lag råler, der var 

velbevaret rundt langs væggene, mens det i midterområdet 

blot sås som nogle rødbrændte småstumper. Den bedst be-

varede del af lerlaget var ganske plant. Det blev derfor tolket 

som gulv, snarere end som lerpanel eller lerklining fra vægge Fig. 7. forkullede gulvplanker af eg i midterdel af vestrum. 

Fig. 8. Del af 45 cm bred gulvplanke nær husets sydvæg.
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(Fig.9).

Hele nordvest-hjørnet var i husets indre og ud til midter-

aksen udfyldt af en kompakt stendynge af ildskørnede sten, 

der måtte udgraves, tegnes og registreres i fire niveauer 

(Fig.9,10 og 11). Under en sammenstyrtet, måske oprinde-

lig, hvælvet overbygning blev der undersøgt et ovnanlæg, 

sat af fem knap 1 m store, flade kampesten med den mest 

plane side indad. To af de største sten dannede åbning til 

indfyring fra vest. De lå vinkelret på ovnrummets syddel og i 

nær kontakt med vestgavlens stensyld, der tydeligvis mang-

lede mellem de to sten. (Fig. 6 og 11.) Fem-seks knap ½ m 

store sten har enten dannet en indvendig foring eller hvælv 

i ovnrummet. Det var sten, der hyppigt måtte udskiftes, når 

de sprængtes eller krakelerede efter gentagne opvarmnin-

ger. Ovnens bund var belagt med mindre og ganske flade 

sten. En 40 cm bred stensat trækkanal udgik fra ovnens 

syddøst-hjørne og fortsatte knap 4 m mod syd. Åbningen fra 

ovnrummet var en blot 10 cm høj sprække under den store 

sten i syd. På tværs af kanalen mellem to sten sås en muld-

Fig. 9. Vestsektion af hus set fra Ø. I forgrunden ses en række af syld-
sten til skillevæg og i baggrunden syldsten til husets SV-hjørne. 

Fig.10. Vestrum i huset set fra syd. Stenpakning over ovnanlæg ses 
midt i billedet. Til højre ses den første søgegrøft gennem huset. I 
grøften og videre mod øst ses de forkullede gulvplanker med enden 
stødende op til inderside af nordvæg.

Fig. 11. Ovn i husets vestrum under udgravning set fra nord. Alle sten 
i selve ovnen er ildsprængte. Indfyring kan være foretaget fra husets 
vestgavl til højre i billedet. Trækkanal ses foroven.



M
us

eu
m

 Ø
st

jy
lla

nd
  

|  
Å

rb
og

 2
01

3

192

stribe med kul efter en lille træplanke, der må have været 

anbragt til at regulere træk i ovnen. Kanalen var ført ud under 

den mulige indgangsåbning i sydvæggen (Fig. 6 og 10 - 11). 

ØSTENDE AF HUS

Den nordlige del af østrummet, med indgang og vægge sat 

på syldsten, var belagt med lergulv. Spredt på gulvets lå ca. 

600 runde, 1-3 cm store og glatte strandsten (Fig. 1 og 12). 

De ensartede små runde strandsten var presset ned i råle-

rets overflade og var bedst bevaret i et parti omkring den 

indre stenrække mod øst. Øjensynligt var de små sten an-

vendt som erstatning for mosaikstifter af brændt ler.

Midt i rummet fandtes rester af tynde, smalle og forkulle-

de træbrædder eller lægter. De lå øst-vest. Måske igen spor 

efter et trægulv eller loftsrafter.

Hele den sydlige del af østsektionen var udfyldt af en let 

hvælvet bunke af mere eller mindre ildskørnede, hånd- til 

hovedstore sten. I østsiden sås fem næsten meterstore sten, 

tre langs gavlen og ved hver ende en stor, flad sten mod 

vest, som dannede den ydre konstruktion til endnu et ovn-

anlæg (Fig. 15). Også denne ovn havde indvendig foring eller 

dele af et indstyrtet og oprindelig hvælv i loftet. Bunden var 

fint og tæt belagt med flade stenfliser. Indfyringsåbningen var 

vendt mod vest (Fig. 6 og 13). På en kort strækning langs 

skillevæggen i vest var sten ordnet på række, men desværre 

rakte økonomien ikke til at afslutte undersøgelsen af den re-

sterende del af stendyngen mellem ovn og skillevæg.

Forbindelsen mellem øst og vestrum understreges ved, at 

to tagstolpehuller i den nordlige del af østsektionen har ligget 

fint på linie med nordrækken af tagstolper i vestsektionen. 

EN ROMERSK VILLA RUSTICA? 

Store mængder af trækul og ildskørnede sten (ofte kaldet 

kogsten) i lag og dynger omkring huset må stamme fra ud-

rømning og ombygning af de to ovnanlæg i huset. Det for-

kullede trægulv af svære planker viser, at huset er ned- eller 

afbrændt. Lergulvet i østrummet lå i lidt højere niveau. Nord-

rækken af tagstolpehuller lå fint på række. Husets to sek-

tioner indeholdt tydeligvis ikke det forventede inventar, som 

er kendt fra jernalderens brandtomter. Der var ikke efterladt 

menneske- eller dyreskeletter, redskaber og ansamlinger af 

knuste lerkar, kværnsten. Ingen genstande viser, at beboer-

ne var særlige standspersoner eller af eventuel høvdingesta-

tus. Måske kan hustomten forbindes med den person med 

krigerstatus. Han havde fået de værdifulde ejendele af jern 

med sig i graven på den nærliggende gravplads (Fig.3).

På husets gulve var der kun ganske få, spredte lerkarskår. 

Et enkelt lille hankekar, ornamenteret med stabler af negle-

indtryk i et varieret mønster, var nedgravet under gulvplan-

kerne i kant af tagstolpehul (Fig.14). Der synes ikke at være 

foretaget opgravninger efter værdigenstande i brandtomten, 

idet dens bund og gulve synes relativt uforstyrrede. Huset 

rummede ingen påviselige vidnesbyrd om specielle arbejds-

funktioner eller aktiviteter. En tolkning af huset som badstue 

eller sauna kan underbygges af den overvældende fore-

komst af ildskørnede sten og rindende vand eller dam lige 

uden for huset (Fig.15-16)4. Forekomsten af store mængder 
Fig. 12. Rullesten fra stranden anvendt som ”mosaikstifter” i lergulv i 
NØ-del af husets østsektion.
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trækul omkring huset kan skyldes milebrænding nær huset, 

måske med henblik på fyring i husets ovne. 

Skulle huset have været beboet af en velstillet person 

med status, eksempelvis ovennævnte kriger, må det være 

bevidst ryddet for inventar og værdigenstande, inden det 

nedbrændte. I husets nærmeste omgivelser er der endnu 

ikke påvist yderligere bygninger eller indhegning. De funk-

tionsopdelte kendte romerske ”Villa Rusticae” (landlige vil-

laer), der er undersøgt i England og nær den højre Rhinbred i 

Tyskland, og som vores hus på det nordlige Djursland måske 

kunne sammenlignes med, er bygningskomplekser, der er 

omgivet af et hegn og fordelt over mindst en ½ ha.5 Anlæg af 

romerske villaer og militæranlæg ved Limes sker under kej-

ser Augustus i tiden omkring Kristi fødsel. Altså på samme 

tid som dyrbakkehuset og landsbyen længere mod nord. 

Dyrbakkehusets relativt beskedne format antyder dog 

også andre muligheder. Det kan have haft specialfunktion 

som gæstehus, varme- eller tørrestue, badstue, aflusnings-

rum eller røgeri. Måske er østenden en til- eller ombygning 

af det oprindelige langhus, hvoraf den største del bestod af 

vestsektionen. Det antydes af niveauforskellen i de to afde-

lingers gulve samt forskydningen af skillevægssylden mod 

nord (Fig.6).

Nogle af de elementer, der karakteriserer en romersk villa 

er til stede i Dyrbakkehuset. Her genfinder man træk som 

mulig hovedbygning med tilbygning, badefacilitet, placerin-

gen ved rindende vand, tæt på en lille dam og opvarmede 

anlæg som ovne, der er forbundet med trækkanaler i husets 

gulv samt mosaik i gulvet. Huset ligger adskilt fra den almin-

delige jernalderlandsby mod nord. Landsbyen har på den 

tid bestået af 10-15 enlængede gårdsanlæg. En fatal forskel 

på det romerske huse og det samtidige djurslandske var, at 

romerne anvendte varmekanaler bygget af brændt ler – dyr-

bakkehusets var af træ, og det kunne være årsag til brand.

Viden om romersk byggeskik eller boligindretning kan 

være kommet til Djursland på forskellig vis. I perioden mel-

lem 120 og 101 f.Kr. hærger kimbrerne fra den jyske halvø 

sammen med teutonerne dele af det centrale og sydlige 

Europa. Måske vendte nogle tilbage til hjemegnen. Fra tiden 

omkring Kristi fødsel forøgedes mængden af diverse romer-

ske importvarer af metal og glas. Blandt de almindeligste er 

vinsæt, det vil sige bronzekasserolle og bronzesi til vin og øl-

brygning. At man i Jylland i hvert fald har set de eftertragtede 

romerske handelsvarer, fremgår af fund som ved Højgård i 

Flejlsborg sogn i Himmerland.6 Her blev der i en brandtomt 

efter et hus fra tiden lidt før Kristi fødsel udgravet et lokalt 

fremstillet lerkar, der havde form som en amfora. Pottema-

geren må have set den type lerkar, der, om end i lidt større 

format, blev brugt som vinemballage i skibsladninger overalt 

i det græsk-romerske område.

Frem til midten af 1990’erne var der endnu ikke under-

søgt landsbyer eller byhøje fra ældre jernalder på Djursland. 

Kun et par tomter efter huse og dele af de omgivende hegn 

var udgravet. Det eneste eksempel på stenbyggede anlæg i 

forbindelse med byggeri af huse fra tiden lige før Kristi fød-

sel er fundet ved Hammelev. Her var et hus forbundet med 

Fig. 13. Ovnen i husets østrum havde udvendig foring af svære, flade 
kampesten, store sten indvendig (indstyrtet loft?) samt flisebelagt gulv. 

Fig. 14. Lerkar, der var nedsat under trægulv ved tagstolpe i husets 
vestsektion. Det lå med bunden vendt op.
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en kælder sat af kalksten.7 Kælderen er samtidig med og 

bygget som de kendte nordjyske kældre.8 Germanske stam-

mers kælderbyggeri er omtalt af den romerske historieskriver 

Tacitus i ”Germania”, der blev nedskrevet i slutningen af det 

første århundrede. Det dokumenterer, at Tacitus modtog på-

lidelige oplysninger fra germansk område.9 

Huset ved Dyrbakke har eksisteret på den tid, hvor en 

romersk flådeekspedition år 5 e.Kr. samler oplysninger om 

dansk område. På gravmælet efter den romerske kejser 

Augustus, som døde 14 e.Kr. står: ”Min flåde sejlede fra Rhi-

nens munding østpå så langt som kimbrernes land, hvortil 

hidtil – op til den tid – ingen romer nogensinde var trængt ind 

til lands eller til vands. Kimbrere, caryder og semnoner og 

andre germanske folk i samme region søgte gennem deres 

udsendinge mit og det romerske folks venskab”. Informa-

tioner fra denne ekspedition kan være en del af grundlaget 

for det første danmarkskort, tegnet af en græsk geograf ca. 

150 e.Kr. 

AFSLUTNING

I tiden omkring Kristi fødsel kan enkelte germanere eller jyder 

(kimbrere) have deltaget som lejesoldater som en art frem-

medlegionærer i den romerske hær. Germanske stammers 

landområder blev på den tid gjort til ”stødpudestater” og” kli-

entstater” i handelen med romerne. Det var områder, hvorfra 

der kunne rekvireres hjælpetropper kaldet ”auxilia”. Måske er 

den lille villa ved Dyrbakke en krigsveteranbolig, hvor impul-

ser og iagttagelser fra udlændighed blev forsøgt gennemført 

i indretningen. 

Huset og ansamlingerne af ildskørnede sten er ikke to-

talt undersøgte. Hele anlægget blev efter den sidste grave-

kampagne påført et kraftigt lag stabilgrus, som indtil videre 

beskytter resterne. Men det haster med en fortsat undersø-

gelse af huset og det nu dyrkede landsbyområde mod nord, 

hvor skovrejsning blev opgivet på grund af de arkæologiske 

forekomster. Det moderne landbrugs stordrift medfører en 

Fig. 15. Dyrbakkeovnene har træk til fælles med badstueovn fra gården 
Fjågestad, Vest Telemarken i Norge, Kviteseid bygdetun, ca. 1500.

Fig. 16. Eksempel på en ovn i finsk badstue fra Nedre Øieren, Finnskog, 
Kongsvinger, ca. 1700. Bygget af en finsk familie. Indfyring med stensat 
askegrav samt stenpakningen over ovnen. Anvendt til bad, aflusning af 
skindpelse og korntørring.
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stadig accelerende nedbrydning af de sårbare fundlag og 

anlæg på bopladsen. Afsluttende undersøgelse i huset og 

gravpladsen vil sikkert kunne afsløre yderligere til belysning 

af husets anvendelse. Den nærliggende jernalderlandsby er 

under hastig nedpløjning. En snarlig udgravning kan give 

yderligere viden om husets status, indplacering og relation 

til det nære samfund. 
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RESUMÉ

I efteråret 2011 blev der på en mark ved landsbyen Skader 

opsamlet en lille rullesten af kvartsit, som efter nærmere un-

dersøgelse viste sig at have været anvendt som slidsten i en 

hjulplov fra middelalderen eller nyere tid. To lignende fund 

kendtes i forvejen fra en mark ved Thorsager. En nærmere un-

dersøgelse af stenene godtgjorde, at de havde været anvendt 

henholdsvis i plovens løb og dens hjulaksel. Stenene vidner om 

fattige bønder, der ikke havde råd til at få beslået deres plov 

med jern som beskyttelse mod slid. 

Fig. 1. Blik hen over den slugtagtige og ca. 10 m dybe Skader ådal.



M
useum

 Ø
stjylland

  |  Å
rb

og 2013

197

Af Lutz Klassen

LANDSKABET OMKRING SKADER 

OG FORTIDENS VEJFORLØB

Den vestligste del af Syddjurs kommune ligger på et højt 

moræneplateau, som bliver gennemskåret af den lille Ska-

der Å. Vandløbet udspringer vest for Mejlby, løber næsten 

direkte nordpå og munder efter omtrent 10 km ud i Alling 

Å. Kilden ligger omkring 80 meter over havet, mens Alling 

Ådalen ved mundingsstedet befinder sig mindre end 10 me-

ter over havet. Dette betragtelige fald på en forholdsvis kort 

distance har medført, at Skader Å har skåret sig dybt ind 

i moræneplateauet vest for Søby. Her slynger den sig i et 

stadigt ret naturligt løb nordpå. Den til tider slugtagtige ådal 

danner en naturlig barriere for trafikken i området, som er 

henvist til at finde naturlige overgangssteder (Fig. 1). Et af 

disse overgangssteder ligger i landsbyen Skader, som alle, 

der kører på vejen mellem Søby og Voldum, oplever tydeligt. 

Skader ligger i bunden af den på dette sted lidt bredere dal. 

Passeres landsbyen på omtalte vej, kører man derfor først 

kraftigt nedad fra plateauet ind i dalen og derefter lige så 

kraftigt opad igen (Fig. 2).

Overgangsstedet i Skader har ikke kun betydning for tra-

fikken i dag, men har haft denne betydning siden oldtiden. I 

begyndelsen af 1900-tallet gjorde arkæologen Sophus Mül-

ler opmærksom på, at gravhøjsrækkerne, der ses mange 

steder i det danske landskab, må afspejle forhistoriske vej-

forløb.1 Disse vejforløb ses også tydeligt i udbredelsen af 

gravhøje øst for Skader. Desværre er der ikke så mange be-

varede høje tæt på og vest for byen. Derfor er det vanskeligt 

at rekonstruere fortidens vejforløb i dette område. Men en 

gravhøj umiddelbart nord for byen antyder, at overgangs-

stedet har været i brug i forhistorisk tid (Fig. 2). 

Fra undersøgelser i andre dele af Jylland ved vi, at egne 

i nærheden af steder med stor betydning for trafik og kom-

munikation, såsom vejkryds, ofte har været særlig rige i old-

tiden.2 Et overgangssted som det i landsbyen Skader kan 

have været et sådant sted. Måske er det derfor ikke helt 

tilfældigt, at nogle af Djurslands største og flotteste gravhøje 

ligger i en højgruppe med navnet Søby høje kun lige godt en 

kilometer øst-nordøst for overgangsstedet. 

Søby-højene må, ligesom alle andre gravhøje i nærområ-

det, ud fra deres form og beliggenhed at dømme være byg-

get i den ældre del af bronzealderen (ca. 1800-1100 f.Kr.). 

Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at vejen over Skader 

å først opstod i denne tid. Den er sandsynligvis betydelig 

ældre og kan have været i brug siden en tidlig del af bonde-

stenalderen omkring 3500 f.Kr. Op til denne tid har de kyst-

nære egne været den foretrukne bosætningsregion. Men i 

midten af det 4. årtusinde f.Kr. intensiveredes landbruget, 

og det indre af landet begyndte at blive bebygget i højere 

grad end før. I den forbindelse etableredes et udstrakt net 

af stier og veje. For Djurslands vedkommende har det været 

muligt at rekonstruere dette vejnet med en samlet længde på 

omkring 1200 km.3

Småsten fortæller

Fig. 2. Kort over området omkring Skader med udbredelsen af gravhøje 
og rekonstruktion af forhistoriske vejforløb. Den i artiklen omtalte mark 
er markeret med stjerne. 
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I samme periode byggedes de store stengrave, som på 

Djursland findes i stort tal. Egnen omkring Skader ligger dog 

i den vestligste udkant af det område, hvor disse dysser og 

jættestuer blev opført. Den nærmeste kendte grav, en lang-

dysse syd for Lime, findes således mere end tre kilometer fra 

Skader. Ligesom manglen på bronzealderhøje vest for Ska-

der Å kan manglen på stenaldergrave omkring Skader dog 

sagtens skyldes moderne destruktion. 

Grundet fåtallet af stenaldergrave i området er det des-

værre ikke muligt med sikkerhed at rekonstruere bonde-

stenalderens vejforløb. Der er dog generelt set et stort sam-

menfald mellem bronzealderens og bondestenalderens veje. 

I hvert fald kan det påvises mange steder i Norden, at de 

fulgte de samme, naturligt definerede forløb uden om våd-

områder, stejle skrænter og lignende.4 Situationen ændrede 

sig først for alvor med byggeriet af broer fra vikingetiden og 

fremefter, som gjorde det muligt at overvinde naturlige for-

hindringer andre steder end f.eks. ved de naturlige vadeste-

der. Det er således rimeligt at antage, at vejen over Skader Å 

kan have været i brug i bondestenalderen.

VANDAFGRÆNSEDE NÆS OG BONDESTEN-

ALDERENS MYSTISKE KULTPLADSER

Vadestedet i Skader er den direkte årsag til, at forfatteren til 

denne artikel i efteråret 2011 tog et nærmere kig på en mark, 

der ligger få hundrede meter syd for byen. Her slår den dybt 

indskårne ådal et knæk på omkring halvfems grader. På dens 

højre bred findes derfor et næs, som på to sider er afgrænset 

af åen (Fig. 1). Grundet det stejle fald ned mod vandløbet er 

stedet kendetegnet ved en for danske forhold ret dramatisk 

topografi. Det er netop den slags dramatisk beliggende og 

vandafgrænsede næs, som i de store stengraves tid om-

kring 3500 f.Kr. blev valgt som placeringer for de såkaldte 

sarupanlæg. Sarupanlæg kalder man pladser, der er afgræn-

set af lange rækker af afbrudte grøfter og somme tider også 

palisader. De er opkaldt efter det første af sin art, som blev 

fundet ved landsbyen Sarup på Fyn i starten af 1970’erne.5 I 

dag kendes der omkring 35 af dem fra Danmark.

Den naturlige topografi blev oftest inddraget i anlægge-

nes konstruktion, således at afgrænsningen til nogle sider 

udgjordes af omtalte grøfter, mens den til andre sider udgjor-

des af mere eller mindre stejle terrænfald ned mod åer eller 

fjorde. Pladserne kan opnå enorme dimensioner og udgør 

nogle af de største forhistoriske anlæg overhovedet. Størrel-

ser på over 10 ha er påvist flere steder i landet, og længden 

af grøfterne kan nå over en kilometer. Hvad præcist disse 

anlæg har været brugt til, er stadig ukendt og omdiskuteret. 

Sikkert er dog, at mange af dem i bondestenalderens videre 

forløb udviklede sig til hjemsted for regulære bopladser. Der-

udover må de have haft en rituel funktion, som afspejles i 

deponeringer af særligt udvalgte genstande både i grøfterne 

og i specielle gruber på det af grøfterne afgrænsede areal. 

Hvor jordbundsforholdene er gunstige til bevaring af knog-

ler, er der ofte også fundet menneskeknogler i anlæggene. 

Derudover ligger der tit en stor gruppe af de samtidige sten-

grave i nærheden. 

Som det fremgår af ovenstående, må de mystiske 

sarupanlæg have haft en central betydning for mange 

aspekter af de datidige menneskers liv. Meget kunne læres 

om datidens samfund, hvis man kendte til alle anlæg i et 

givent område. Forfatteren gennemførte derfor i 2011 og 

2012 med udgangspunkt i en bevilling fra Carlsbergfondet 

og hjemsted på Moesgård Museum et forskningsprojekt, 

der skulle udpege hidtil ukendte sarupanlæg på Djursland. 

Der skal her ikke gås i detaljer med, hvordan det kan gø-

res. Men undersøgelsen af de allerede kendte pladser viste 

med al tydelighed, at vandafgrænsede næs i nærheden af 

steder, hvor en forhistorisk vej krydser en å, var foretrukne 

beliggenheder for anlæggene. Ved hjælp af computeren kan 

den slags arealer udpeges systematisk for større områder 

ad gangen. For Djurslands vedkommende resulterede denne 

fremgangsmåde i flere end 100 potentielle placeringer. Heri-
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blandt før omtalte mark ved Skader, som på grund af næs-

sets ret dramatiske afgrænsning var af særlig interesse. 

Den beskrevne udvikling hen til regulære bopladser har 

medført, at mange sarupanlæg hører til de mest fundrige 

stenalderpladser, der kendes. En afsøgning af de udpegede 

områder er derfor en oplagt mulighed for at teste, om for-

udsigelserne holder vand. Takket være tilladelse fra jordens 

ejer kunne denne markafsøgning gennemføres i Skader i 

efteråret 2011. Og forudsigelsen holdt stik – i hvert fald et 

stykke hen ad vejen. På marken kunne der nemlig virkelig 

opsamles nogle få flintredskaber og affald, som kan dateres 

til sarupanlæggenes bygningstid omkring 3500 f.Kr. En un-

dersøgelse med geofysisk måleudstyr i foråret 2012 kunne til 

gengæld ikke påvise spor efter de grøfter, der afgrænser sa-

rupanlæggene. Dette negative resultat var, omend lidt skuf-

fende, ingen stor overraskelse. Antallet af udpegede mulige 

placeringer på Djursland er nemlig så højt, at de umuligt alle 

kan være hjemsted for et af de eftersøgte sarupanlæg. Al-

ligevel resulterede undersøgelserne i Skader i en opdagelse 

af stor sjældenhed. Om denne skal der berettes med større 

udførlighed i det følgende. 

SLIDSTENEN FRA SKADER OG DENS BAGGRUND

Når store markarealer afsøges, som det skete i Skader, re-

sulterer det ofte i fund af meget forskellig alder. Dette var 

også tilfældet i Skader – men det viste sig først et godt styk-

ke tid efter hjemkosten fra felten. Ud over diverse flintredska-

ber opsamledes der nemlig også en lille rullesten af kvartsit 

(Fig. 3). Denne måler ikke mere end 4,5 x 4,2 cm i længde og 

bredde og er på intet sted tykkere end 3,2 cm. Stenen er for-

met nogenlunde som en kube. Fem af kubens seks sider har 

en ganske almindelig, naturlig overflade. Andet var der heller 

ikke at se, da stenen blev samlet op. At dette overhovedet 

skete, skyldtes udelukkende den heldige omstændighed, at 

der på den pågældende mark ellers slet ikke forekom rul-

lesten. Derfor vakte stenen mistanke. En nærmere under-

søgelse bragte for dagen, at den sjette af kubens sider viste 

spor efter slibning og en lille bøjning i stenens længderet-

ning. Overgangen mellem den slebne flade og de tilstødende 

naturlige overflader er skarpkantet på en side, mens den er 

betydelig mere afrundet på de resterende sider. 

Stenen blev samlet op og taget med hjem, skønt det på 

dette tidspunkt stod helt uklart, hvad der kunne have for-

årsaget det karakteristiske slid, og hvornår dette var frem-

kommet. Først uger senere og med gode kollegers hjælp 

lykkedes det at afsløre stenens hemmelighed. Det viste sig 

at være en absolut raritet! Lignende markfund fra Danmark 

kan nærmest tælles på èn hånd. Dog kendes stenene i bety-

delig større mængde fra en helt anden fundkategori, nemlig 

mosefund. Takket være disse mosefund kan Skader-stenens 

fortidige anvendelse og alder bestemmes.

MOSEFUND

Den første udførlige beskrivelse af et sådant mosefund blev 

publiceret af Axel Steensberg for snart 80 år siden.6 Der er 

tale om et krogformet redskab af træ fundet i slutningen 

af 1800-tallet i Tømmerby Mose i Them sogn syd for Sil-

keborg (Fig. 4). Dette stykke kunne Steensberg identificere 

som del af en muldfjælsplov, mere præcist af en hjulplov. 

Fig. 3. Slidsten af kvartsit fundet på mark ved Skader.
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I modsætning til den tidligste kendte plovform, arden, kan 

en muldfjælsplov ikke kun bryde jorden, men også vende 

den.7 Muldfjælen var anbragt på højre side af det såkaldte 

løb, et horisontalt liggende element, på hvis forside skæret 

var monteret. Mens løbets højre side således var beskyttet 

mod slid af selve muldfjælen, blev dets venstre side hårdt 

medtaget af kontakten med jorden. For at forlænge plovens 

levetid borede man derfor en række huller i løbets venstre 

side. Derefter bankede man små sten af kvartsit eller mere 

sjældent granit eller flint ind i hullerne. Fra Djursland er det 

derudover kendt, at man også brugte såkaldte vættelys, alt-

så fossile dele af blæksprutter, til formålet.8 Disse sten kunne 

under pløjningen modstå sliddet fra jorden betydelig bedre 

end løbets træ. Dog kunne de ikke forhindre, at træet imel-

lem dem i tidens løb blev slidt ned – det tog bare længere 

tid, end det ellers ville have gjort. Løbet fra en sådan gam-

mel hjulplov kom til sidst til at ligne en kæbe med angreb af 

paradentose (Fig. 5). Stenene blev mere og mere frilagte på 

grund af sliddet – og til sidst faldt de ud. Slidstenen fra mar-

ken i Skader vidner således om anvendelsen af en gammel, 

nedslidt hjulplov. 

Ved brug slides de indsatte sten ned på en ganske ka-

rakteristisk måde. For at mindske modstanden mod jorden 

blev de anbragt således, at deres længdeakse flugtede med 

løbets længdeakse og dermed pløjeretningen. Slidmærker-

nes orientering, som observeret på stenen fra Skader, er en 

direkte følge af denne praksis. Det samme gælder slidfladens 

let konvekse form og den forskellige udformning af kanterne 

mellem slidfladen og stenens andre sider. På stenens bag-

kant opstår der således en ret skarp overgang, mens sliddet 

på forkanten og langs siderne frembringer mere rundede for-

mer. Derfor kan selv løsfundne eksemplarer som det fra Ska-

der orienteres i forhold til deres tidligere position i ploven.9

De mosefundne plovdele med bevarede slidsten stam-

mer alle fra hjulplove. Tømmerby-ploven blev i første omgang 

dateret ved hjælp af en pollenanalyse fra tørverester til før-

romersk jernalder.10 Denne tidlige datering var overraskende, 

da man generelt ikke havde regnet med, at oldtidens plov-

form, arden, var blevet afløst af den nye, avancerede plov 

så tidligt. Senere blev det dog muligt at datere Tømmerby-

ploven ved hjælp af en 14C-analyse. Denne viste, at den op-

rindelige datering var forkert og at ploven først blev fremstil-

let i den sene del af middelalderen.11 Dette stemmer meget 

bedre overens med vores nuværende viden om hjulplovens 

fremkomst, som i Danmark sættes til omkring år 1000.12 Den 

forblev i anvendelse i meget lang tid. Således råder Dansk 

Landbrugsmuseum på Gammel Estrup over en hel hjulplov 

fra Boeslum på Mols (Fig. 6). Den er indkommet til Landbo-

højskolens samling i 1861 og derfra gået videre til museet. 

Om ploven vides, at den blev fremstillet af ”Bonde-Søren”, 

som selv pløjede med lignende redskaber i 1820’erne. Andre 

Fig. 4. Bevaret del of hjulplov fra en mose ved Tømmerby i Midtjylland. I 
løbets venstre side ses en del indborede slidsten samt huller efter tabte 
slidsten. Stykket er dateret til sen middelalder. 

Fig. 5. Meget slidt del af hjulplovs-løb fundet i en mose mellem 
Villersø og Dalstrup på Djursland. Træet mellem slidstenene er slidt 
kraftigt ned ved brug og stenene er begyndt med at falde ud.
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skriftlige beretninger tyder på, at plovtypen var i brug så sent 

som i anden halvdel af 1800-tallet.13

Overleveringen om Boeslum-ploven, hvis løb er forsynet 

med indsatte vættelys som slidsten, er langt fra den eneste, 

vi har fra Djursland. Tværtimod er halvøen det sted i lan-

det, hvor de fleste efterretninger om anvendelsen af slidsten 

i plove stammer fra.14 Derudover kendes et fragment af et 

hjulplovs-løb fra en mose mellem Villersø og Dalstrup i nær-

heden af Gjerrild (Fig. 8).15 Sammen med Boeslum-ploven og 

slidstenen fra Skader tegner der sig således et billede af en 

jævnlig anvendelse af slidsten i plove på Djursland. 

SLIDSTEN FRA THORSAGER

De nævnte indicier vedrørende anvendelse af slidsten i hjul-

plove fra Djursland kan derudover udvides med endnu et ek-

sempel. I 1970 fik det daværende Kulturhistoriske Museum i 

Randers indleveret to slidsten, som sammen med syv andre 

var blevet fundet på Søndergaard i Thorsager sogn (Fig. 7). 

Fundet af så mange sten på en gang må betyde, at et træ-

stykke med indsatte slidsten må have været deponeret på 

stedet. Efter træet var bortrådnet, blev således kun stenene 

tilbage. Der er altså ikke tale om en enkel tabt sten, som 

tilfældet var i Skader. Ved nærmere undersøgelse adskil-

ler Thorsager-stenene sig derudover også på andre måder. 

Som Skader-stenen består de af kvartsit, men med mål på 

henholdsvis 3.2 x 2.3 x 3.3 cm og 3.0 x 2,3 x 3,2 cm er de 

noget mindre. Derudover forløber slidmærkerne ikke i slid-

fladens længderetning, men på tværs af denne. Som følge 

heraf findes den skarpe kant mellem slidfladen og de ubear-

bejdede sider af stenene ikke på en af slidfladernes smalle, 

men på en af de brede sider. 

Det er dermed åbenlyst, at disse sten må have været 

anvendt på en anden måde end den fra Skader. Forkla-

ringen findes igen i nogle bevarede trædele med indsatte 

sten, denne gang fra voldstedet Torp ved Hanstholm, fra 

Rind å ved Herning og fra Koldmose ved Brovst.16 I alle tre 

tilfælde er der tale om dele af aksler, som i to af de tre til-

fælde med sikkerhed har hørt til hjulplove, mens der ikke kan 

siges noget om det tredje stykke. De bevarede akseldele 

med slidsten viser, at disse kun blev anbragt på den faste 

aksels underside, hvor det største slid mellem aksel og hjul-

nav forekom. Ligesom for plovløbets vedkommende findes 

der også for akslerne nedskrevne beretninger om slidstene-

nes anvendelse.17 Undersøgelsen af slidstenene fra de tre 

mosefundne, bevarede aksler viser, at Thorsager-stenenes 

størrelse samt orienteringen af slibemærker og skarp kant er 

typisk for netop denne anvendelse. De vidner således med 

stor sandsynlighed om, at det var en aksel fra en hjulplov, 

der var gået til på fundstedet. Thorsager-stenene er dog lidt 

større end sammenlignelige stykker, og derfor kan det ikke 

Fig. 6. Tegning af hjulplov fra Boeslum på Mols. Ploven blev fremstillet 
og brugt i første halvdel af det 19. århundrede. I løbets venstre del er 
fossile blæksprutte-dele (vættelys) indsat som slidsten.

Fig. 7. To slidsten fra Søndergaard i Thorsager sogn på Djursland. 
Stenene er mindre end den fra Skader og har været anbragt på akslen 
af en hjulplov. 
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udelukkes med sikkerhed, at de måske har været brugt som 

slidsten i en fælg. En sådan anvendelse er beskrevet i den 

ældre litteratur, men eftersom ingen af disse stenbeslåede 

fælge hidtil er fundet eller overleveret på anden måde, vides 

det ikke, hvordan præcist disse slidsten har set ud. Des-

værre er de tilgængelige overleveringer også så upræcise, at 

det ikke afgøres, om det var i hjulplovens fælge, slidstenene 

blev anvendt.18

SLIDSTEN I DANMARK OG I UDLANDET

Et kort over den samlede udbredelse af løsfundne slidsten, 

bevarede plovdele fra moser med isiddende slidsten samt 

mundtlige overleveringer viser, at fænomenet langtfra ken-

des fra hele landet (Fig. 8). Med en mulig undtagelse fra 

Fyn stammer alle kendte vidnesbyrd fra den nordlige halv-

del af Jylland. Fænomenet er særdeles velkendt på netop 

Djursland, hvorfra alle tre kildegrupper kendes. Dog viser et 

nærmere blik på kortet også, at dette skal tages med nogle 

forbehold. Således kendes der så få løsfundne slidsten, at 

deres fravær i mange egne af Danmark sagtens kan være 

et tilfælde. Det er også bemærkelsesværdigt, at der kendes 

ret mange plovdele med slidsten fra moserne i Midtjylland, 

mens der herfra ikke kendes løsfundne sten. Endnu mere 

bemærkelsesværdigt er det, at der herfra heller ikke stam-

mer nogen mundtlige overleveringer om brugen af slidsten i 

plove. De djurslandske oplysninger stammer fra Evald Tang 

Christensens flerbindsværk om det jyske almueliv.19 Og dette 

værk dækker ikke kun Djursland, men hele Jylland. At der 

findes så få historiske overleveringer om brugen af slidsten 

i plove uden for Djursland skyldes altså ikke, at disse plove 

ikke blev anvendt her. Derimod kan noget tyde på, at skikken 

har haft særlig bevågenhed på vores kanter og derfor fandt 

vej til skriftlige overleveringer. 

Anvendelsen af slidsten til forlængelse af træploves le-

vetid er ikke noget dansk fænomen. Det kendes også fra 

Frankrig og ikke mindst de Britiske Øer.20 Og her viser sig 

ganske lignende, regionalt begrænsede udbredelsesområ-

der. Og også her er der klare indikationer på, at de nuvæ-

rende kort ikke giver et retvisende billede over skikkens reelle 

udbredelse.21 

Brugen af slidsten i træplove afspejler en blanding af spar-

somlighed og fattigdom. At samle og indsætte de mange 

sten i plovens løb må have været et tidskrævende arbejde. 

Og den beskyttelse mod slid, som stenene kunne levere, må 

anses som ringe sammenlignet med den, jernbeslag kunne 

have givet. Det var dog kun de allermest nødvendige dele 

af ploven og andre landbrugsredskaber, almindelige, fattige 

bønder fik lavet af jern. Alt, der kunne fremstilles som hjem-

mearbejde på gården, blev derimod lavet af bonden selv for 

at spare penge.22 Slidstenen fra Skader vidner altså om en 

fattig bondes virke på marken. Ligesom i bronzealderen var 

det således heller ikke i middelalderen eller nyere tid alle for-

undt at nyde godt af det nærliggende vadested. 

Enkeltfund

Bevaret plovdel

Mundtlig overlevering

Fig. 8. Udbredelseskort over enkeltfundne slidsten (blå signatur), be-
varede plovdele med isiddende slidsten (rød signatur) samt mundtlige 
beretninger om anvendelse af slidsten i plove (grøn signatur). 
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RESUMÉ

Ved undersøgelsen af ertebølle-køkkenmøddingerne på bo-

pladsen Nederst i Kolindsund blev der fundet i tusindevis af 

oldsager – deraf mange små. I køkkenmøddingerne findes der, 

foruden mange kasserede genstande, også spor af forskellige 

dagligdags aktiviteter, som bringer os tæt på forskellige aspek-

ter af livet for over seks tusinde år siden. Mange af genstan-

dene er kendt fra tidligere undersøgelser, men i skallagene kan 

der stadigvæk gøres fund af hidtil ukendte ting.

Fig. 1. Djursland omkring 4000 år f. Kr. Sort linie markerer nuværende 
kystlinie. Blå områder viser de talrige stenalderfjorde. Landhævningen 
siden stenalderen har bevirket, at de fleste af disse områder nu er 
tørlagte. Nederst-lokaliteten var en lille ø midt i Kolindsund-fjorden.
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Af Esben Kannegaard

Småting kan være svære for arkæologer at finde, når der 

laves arkæologiske udgravninger, men også i de små ting 

gemmer der sig en historie. Og når man graver i 6000 år 

gamle køkkenmøddinger, skal man både have øjnene med 

sig og de rigtige redskaber til rådighed. Til gengæld kan der 

så dukke små genstande op, som kan være med til forøge 

vores viden om livet i stenalderen. Det viser et eksempel fra 

Kolindsund.

EN LILLE Ø I STENALDERFJORDEN

I årene 1988-92 foretog det daværende Djurslands Museum 

omfattende undersøgelser på lokaliteten Nederst i det cen-

trale Kolindsund. For 6000 år siden, ved slutningen af æl-

dre stenalder, var Kolindsund et vidt forgrenet fjordsystem 

med forbindelse til Kattegat mod øst og til Randers Fjord 

mod nordvest. Langs fjordens stærkt indskårne kyst og på 

småøer var der talrige bopladser fra ertebøllekulturen i ældre 

stenalders slutning. Lokaliteten Nederst var på dette tids-

punkt en lille isoleret ø beliggende midt i fjordsystemet. (Fig. 

1) Den landhævning, der siden stenalderen har fundet sted 

i de nordlige egne af Danmark, har bevirket, at stedet i dag 

fremtræder som en lille bakke omgivet af den flade, tørlagte 

stenalderhavbund. Trods den isolerede placering var stedet 

åbenbart et populært sted, hvor stenalderfolkene opholdt 

sig gennem mere end 1000 år. Østers, muslinger og snegle 

blev i stor stil indsamlet og fortæret på bopladsen, og i løbet 

af den lange bosætningsperiode blev der efterhånden opho-

bet enorme mængder tomme skaller – de såkaldte køkken-

møddinger eller skaldynger.

KØKKENMØDDINGERNE: VÆRDSAT OG FRYGTET

På stenalderbopladser bevares gennem de mange år op til 

nutiden normalt kun genstande af flint, bjergart og keramik. 

På grund af de mange kalkholdige bløddyrskaller skabes i 

skaldyngerne et miljø, der bevarer knogler og redskaber af 

ben og gevir, og det gælder helt ned til de mindste fiske-

knogler. Det betyder, at arkæologerne via skaldyngerne har 

en enestående mulighed for at få kendskab til, hvilke dyr og 

fisk befolkningen ernærede sig af. I visse tilfælde er det oven 

i købet muligt at fastslå, på hvilken årstid de enkelte dyrear-

ter blev efterstræbt. 

Køkkenmøddingerne er ikke kun affaldsdynger. Et mylder 

af ildsteder og store mængder flintredskaber og flintaffald 

fra redskabsforarbejdningen blandt skallerne viser, at skal-

Småting fra Nederst

Fig. 2. Selv de meget spinkle knogler fra et nyfødt barn var bevaret i 
skallagene på Nederst-bopladsen.
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dyngerne også fungerede som køkken og værksted. I visse 

tilfælde findes der også begravelser i skaldyngerne. På Ne-

derst-bopladsen er der således fundet både hele skeletter 

og dele af skeletter fra voksne individer samt i et enkelt til-

fælde skelettet af et nyfødt barn. (Fig. 2) Desuden indeholdt 

skallagene adskillige hundeskeletter. 

Skaldyngerne er altså ofte uhyre fundrige, og hvert øjeblik 

kan overraskende ting dukke frem. Netop på grund af denne 

fundrigdom af især bittesmå ting, og de mange oplysninger 

om forskellige aspekter af fortidens levevis, som skjuler sig 

i dyngerne, er undersøgelser i skaldynger ligefrem frygtet 

blandt arkæologer. Det er afgørende, at gravemetoden er 

meget omhyggelig, og det betyder, at sådanne undersøgel-

ser er særdeles tidskrævende. Dertil kommer et sideløbende 

og næsten endeløst registreringsarbejde, og efter feltarbej-

det er afsluttet et tilsvarende stort bearbejdningsarbejde af 

de mange indsamlede data.

SOLDMETODEN: HVORDAN MAN 

FINDER DE SMÅ GENSTANDE

Sammen med de små fiskeknogler er det altid pilespidserne, 

man er nervøs for at overse under udgravningsarbejdet. Pi-

lespidserne har på grund af patinering ofte en blåhvid farve, 

som gør dem svært genkendelige blandt de tusinder blå-

hvide småstykker af blåmusling i skallagene. For at sikre, at 

alt blev fundet, blev der ved udgravningerne på Nederst i ud-

strakt grad anvendt vandsoldning. Det foregik ved hjælp af 

adskillige sold med stadig mere fintmaskede net sat oven på 

hinanden i en søjle og med det mest fintmaskede sold i bun-

den. Den udgravede skalmasse blev hældt op i det øverste 

grovmaskede sold og derefter gennemspulet med en kraftig 

vandstråle. Derefter kunne de forskellige sold undersøges for 

oversete genstande. Materialet i det nederste mest fintma-

skede sold, som bl.a. opfangede de mindste fiskeknogler 

blev gemt til senere undersøgelse; en metode som senere 

viste sig at give gode resultater.

PILESPIDSERNE

I ertebøllekulturen var pilespidserne af flint udformet som 

tværpile. (Fig. 3) De er fremstillet af et lille stykke af de bar-

berskarpe flintflækker – råmaterialet til en lang række af ti-

dens småredskaber. Med den brede side vendende fremad 

fungerede de nærmest som et stemmejern monteret på pile-

skaft, og de har været uhyggeligt effektive. Tværpilene varie-

rer i størrelse fra 1 til 3 cm i længde, og de findes i stort antal 

i skaldyngerne. Ved udgravningerne på Nederst blev der fun-

det ca. 1.000 stykker. Ved nøje at undersøge de nærmeste 

omgivelser af ildstederne, blev det klart, at det især var her, 

tværpilene blev fremstillet. Her fandtes nemlig store mæng-

der kantafslag fra tilhugning af tværpilenes sidekanter. (Fig. 

Fig. 3. Et udvalg af tværpile fra Nederst-bopladsen.

Fig. 4. 800 kantafslag fra tværpile fundet tæt omkring et ildsted i skal-
lagene.
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4) Det er 0,3 – 1,5 cm store såkaldte vingeafslag af samme 

form som de langt større kantafslag fra skiveøkser. Alene ved 

ét ildsted blev der fundet omkring 800 af disse afslag.

FISKEKROGE

En anden redskabstype i småtingsafdelingen er ertebøllekul-

turens fiskekroge. De er fremstillet af ben, ofte meget små, 

og de kendes i en række forskellige udformninger. De for-

skellige former har sandsynligvis været benyttet til fangst af 

forskellige fisk. (Fig.5) På Nederst blev der fundet seks fiske-

kroge inklusive brudstykker. For bedre at belyse variationen 

og fremstillingsmåden er på billedet medtaget eksemplarer 

fra en mindre udgravning i en af skaldyngerne ved Fannerup 

på nordsiden af Kolindsund 7 km nordøst for Nederst. Fi-

skekrogene er særdeles velforarbejdede, og fund af affalds-

stykker fra fremstillingen viser, at de blev forarbejdet ved en 

raffineret og velgennemtænkt metode. 

Ved hjælp af flintredskaber blev en tynd liste af ben ud-

skåret af en passende knogle, ofte mellemfodsben fra kron-

hjort eller rådyr. Den 5-10 cm lange og 1-2 cm brede liste 

blev herefter afglattet til den ønskede tykkelse, og derefter 

foregik selve tildannelsen af krogen ved hjælp af forskellige 

flækkeredskaber. Først når krogens form var helt færdig, 

blev begge ender af krogen løsnet fra benlisten ved afskæ-

ring og afbrækning. Ved denne metode kunne benlisten fun-

gere som håndtag til fastholdelse af emnet under hele ar-

bejdsprocessen. Fiskekrogene er jo ofte så små, at det ville 

være umuligt at fastholde det lille emne og samtidigt udføre 

forarbejdningen. 

PERLEMORSSKIVER

En ting er at lede efter små genstande, som i forvejen er 

kendt fra køkkenmøddingerne, noget andet er at opdage 

helt nye former. Ved undersøgelsen af den store skaldynge 

ved Havnø ved Mariager Fjord i 2007 dukkede pludselig en 

helt ukendt oldsagsform frem i skallagene. Det var en dynge 

af små flade perlemorsskiver fremstillet af østersskaller. Ski-

verne er for det meste helt runde, ca. 1 cm i diameter og 

1-2 mm tykke. I sidekanterne er skiverne forsynet med en 

1-2 mm bred og dyb, rundtløbende fure. Skiverne må være 

anvendt som smykker, enten som pynt på dragten eller bun-

det i håret.1

Efter denne opdagelse var det nærliggende at undersøge 

nogle af de mange gemte solderester fra Nederst, for at se, 

om der fandtes tilsvarende skiver. Ganske rigtigt; efter gen-

nemsyn af nogle få solderester var der fundet otte skiver el-

ler skalperler, men alle betydeligt mindre end stykkerne fra 

Havnø, kun ca. 5 mm i diameter. (Fig. 6) Denne størrelse 

svarer til, hvad den næstmindste maskestørrelse i soldet lod 

passere. Vi må derfor nok erkende, at der har været mange 

flere skalperler i skaldyngerne på Nederst, vi har blot ikke er-

kendt dem som bearbejdede genstande blandt de tusinder 

af små perlemorsfragmenter i skallagene.

Som en lille sidegevinst ved finsorteringen blev der fun-

det en ganske lille rund kalkperle, 5 mm i diameter og med 

gennemboring. (Fig. 6) Desuden blev der for første gang på-

vist en bearbejdet naturperle. Disse naturperler stammer fra 

østers og er ikke helt ualmindelige i skallagene, men indtil nu 

kun kendt uden bearbejdningsspor. Den 5 mm store perle fra 

Nederst er forsynet med et boret hul, som dog ikke er ført 

hele vejen igennem perlen. Altså kan vi med undersøgelsen 

af skaldyngen ved Nederst føje endnu et par nye smykkefor-

mer til repertoiret i ertebøllekulturen.

Fig. 5. Hele og brudstykker af fiskekroge fremstillet af ben. Yderst til 
højre ses to afknækkede stykker af den benliste, som fiskekrogene blev 
udskåret af.
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FINGERRINGEN

Ved den første udgravningskampagne på Nederst-boplad-

sen i 1988 blev der fundet en lille genstand, der ikke tidligere 

er fundet i skaldynger. Det var halvdelen af en oprindelig 2 x 

2 cm stor, firkantet brik fremstillet af et 3 mm tykt stykke af 

det meget hårde og bestandige tandben fra en vildsvinehug-

tand (Fig. 7 til venstre). Stykket er forsynet med en 1,5 cm 

stor gennemboring, som ved to sider går meget tæt ud til 

stykkets sidekanter. Her er stykket brækket; højst sandsyn-

ligt under processen med at bore hullet med et flintbor. Styk-

ket virker i øvrigt ufærdigt uden afglatning af de skære-spor, 

der er fremkommet, da brikken ved hjælp af flintflækker blev 

udskåret af hugtanden. Vi diskuterede ivrigt, hvilket formål 

stykket kunne have haft, men uden at finde en løsning. 

Flere år senere, i en skaldynge et helt andet sted på bo-

pladsen, blev der fundet en mere genkendelig genstand, 

igen fremstillet af vildsvinehugtandens tandben (Fig. 7 til 

højre). Det var tydeligvis en knækket fingerring, helt glatpo-

leret og med en type slid især på den ene side, som også 

fremkommer på nutidige spinkle fingerringe. Fingerringens 

størrelse tyder på, at den har været båret af en kvinde. Nu 

kunne vi pludselig se, hvilken anvendelse det første stykke 

tandben havde haft. Det var et mislykket forarbejde til en 

fingerring. Fremstillingsmåden kunne nu rekonstrueres. Man 

udskar et passende stykke tandben af vildsvinehugtanden, 

derefter blev hullet boret, indtil det passede på fingeren, og til 

sidst blev ydersidens hjørner og kanter slebet til, indtil ringen 

var helt rund og glat. På Nederst-bopladsen bar man altså 

fingerringe i ældre stenalders slutning, og med en datering til 

ca. 4.000 år f.Kr. er de Danmarks ældste.

KØKKENMØDDINGERNE: ET KAOS AF DAGLIGE 

AKTIVITETER OG LØSREVNE GENSTANDE

Genstandene, vi finder i køkkenmøddingerne, viser nogle 

gange helt præcist hvilke aktiviteter, der er foregået på fund-

stedet. Andre gange er der tale om kasserede genstande, 

ganske løsrevet fra deres sammenhæng, og det kan være 

svært at forestille sig, hvordan de er indgået i det daglige liv. 

På lokaliteten Nederst lykkedes det gennem brug af omhyg-

gelige arkæologiske metoder at påvise fremstilling af pile-

spidser ved ildstederne. Vi fik indblik i brug af raffinerede 

arbejdsprocesser ved fremstilling af fiskekroge, vi opdagede 

hidtil ukendte smykkeformer, og vi fandt Danmarks ældste 

fingerringe.

På Nederst-bopladsen var vi også så heldige at finde nogle 

af de meget sjældne og utroligt spændende begravelser fra 

den tidlige ertebøllekultur. Her kunne man se, hvordan sten-

alderfolkene lå begravet med deres udstyr af redskaber, vå-

ben og smykker. Her kom vi endnu tættere på de personer, 

som boede på stedet for de mange tusinde år siden. Men 

det er en anden historie, som ikke skal berettes her.

Fig. 6. Små smykker. Øverst t.v. en lille kalkperle. Nederst t. v. en natur-
perle med boret hul. Foroven og forneden t. h. perlemorsskiver.

Fig. 7. T. v. overbrudt forarbejde til fingerring. T. h. brudstykke af færdig 
og slidt fingerring.
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Udgravning af køkkenmøddingerne på Nederst.
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Den nye handicapvenlige indgang til Museum Østjyllands afdeling i 
Grenaa blev indviet af formanden for Norddjurs Handicapråd, Jens Holst.

Inde i museets bygning i Grenaa er der nu nyrenoverede, venlige lokaler med 
moderne særudstillinger.Siamesisk Samling i Ebeltoft er nu med lyd og billede.
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Af Jørgen Smidt-Jensen

FORANDRINGER OG FORBEDRINGER

Museum Østjylland blev skabt med det formål at sikre, at 

borgerne i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner fort-

sat har et museumstilbud af høj kvalitet. Det var den politiske 

intension med museumsfusionen at etablere et slagkraftigt 

og synligt museum, som kunne leve op til både borgernes 

ønsker og krav til et moderne museum og til fremtidens cen-

trale kvalitetskrav til et statsanerkendt museum.

To år efter fusionen må det konstateres, at en hel del af 

ambitionerne er indfriet. Der er i de forløbne år igangsat stør-

re forandrings- og fornyelsesprocesser overalt i museet, og 

publikum strømmer fortsat til i stort tal.

  I 2012 tog vi fat på så vidt forskellige ting som etablering 

af nyt indgangsparti, butik og særudstillingsareal i museets 

afdeling i Grenaa, skabelse af en lydkulisse til Siamesisk 

Samling i Ebeltoft og udvikling af nye digitale formidlingstiltag 

til museet i Randers. Der ud over var der fuld fart på vores øvrige 

formidlingstiltag, vi havde travlt med flere større arkæologiske 

undersøgelser og historiske forskningsprojekter. Vi fik tømt 

en af vores lejede magasinbygninger, vi har forbedret vores 

kontrol med samlingernes bevaringstilstand, og det lykkedes 

at sikre en forbedring af rengøringen i museets afdelinger i 

Ebeltoft og Grenaa.

 

NYE FYSISKE RAMMER I GRENAA

Museets afdeling i Grenaa har hidtil ikke været nem at be-

søge, hvis man er bevægelseshandicappet. Men det blev 

der rådet bod på i 2012. Den fredede bygning gennemgik i 

første halvdel af året en større renovering, hvor der var fokus 

på tilgængelighed.

Gennemførelsen af renoveringsprojektet, der var finansie-

ret af Norddjurs Kommune og Museum Østjylland i fælles-

skab, betød, at vi den 23. juni kunne slå dørene op til en helt 

forandret museumsbygning. Og det var tilmed nye døre, vi 

kunne slå op. For den største forandring var, at museet fik en 

helt ny og meget synlig hovedindgang ud mod det lille torv 

i Kannikegade. 

Tilgængeligheden til museet blev tilgodeset med en ny 

flot rampe, der sikrer, at kørestolsbrugere nu kan komme 

indenfor i museet. Og herinde bliver publikum mødt af et helt 

nyt butiks- og receptionsområde, et nyt handicaptoilet og 

et stort særudstillingslokale. Adgangen for gangbesværede 

til museets øvrige etager er blevet forbedret med etablering 

af en lukket lift, som det lykkedes at anbringe forholdsvis 

diskret, så den fredede bygnings visuelle udtryk ikke skæm-

mes.

Museum Østjylland 2012 

Museets afdeling i Grenaa har fået en ny indgang, der er langt mere 
synlig i gadebilledet, og som trækker flere gæster til.

FAKTA OM MUSEUM ØSTJYLLAND:

•  Museum Østjylland havde i 2012 50 faste medarbejdere.   

 Hertil kommer ca. 25 projektansatte og omkring 15 

 timelønnede kustoder

•  Museum Østjylland drives fra otte forskellige adresser 

 i Ebeltoft, Grenaa og Randers
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Det er forventningen, at renoveringsprojektets anden 

fase, som omfatter nye gulve og belægninger samt udjæv-

ning af niveauforskelle på en del af museets1. sal, vil blive 

gennemført inden for de kommende år.

 
DIGITAL FORMIDLING 

Moderne museumsformidling handler om at få tingene – mu-

seumsgenstandene – til at tale til et moderne publikum i et 

nutidigt sprog. Nogle museumsgenstande klarer at formidle 

sig selv, men de fleste skal have hjælp. De senere år har der 

derfor været fokus på brug af digitale medier i museumsfor-

midlingen på Museum Østjylland. 

I Museum Østjylland blev der i 2012 udviklet en række 

forskellige digitale formidlingstilbud. Mest epokegørende, 

men også mest diskret, er skabelsen af en lydkulisse til Sia-

mesisk Samling i Ebeltoft. Lydkulissen, som har titlen Samp-

let Samling, åbnede 3. maj og er den første ændring, der er 

foretaget i Siamesisk Samling, siden skaberen af samlingen, 

Rasmus Havmøller, indrettede den i 1940. Lydkulissen er 

skabt af museets ”huskomponist”, Søren Bendixen, som i 

sin komposition har gjort brug af de forskellige lydgivere i 

samlingen til at skabe en særlig stemning i udstillingen. 

  Også skaberen af Siamesisk Samling, Rasmus Havmøl-

ler, fik i 2012 lagt et digitalt lag på formidlingen af sin spæn-

dende historie. Ved hjælp af lyd og billeder kan publikum i 

Siamesisk Samling nu få et indblik i det liv, Rasmus Havmøl-

ler levede i Thailand i den periode, hvor han skabte sin ene-

stående samling. Grundlaget for fortællingen om Havmøllers 

liv har været hans egne fotos og hans dagbøger, som i ud-

stillingen nu er gjort nærværende af en skuespiller, der læser 

udvalgte dele af dem op.

 I Kulturhuset i Randers var årets store digitale nyskabelse 

”Tidshjulet”, som blev til med økonomiske støtte fra Kultur-

styrelsen og Bikubenfonden. ”Tidshjulet” er et interaktivt, 

digitalt introduktionsrum til museets udstillinger. Her bliver 

publikum præsenteret for museets highlights ved hjælp af 

Med Tidshjulet har Museum Østjylland fået et meget spektakulært 
formidlingsrum, der samtidig er meget fleksibelt og rummer store 
udviklingsmuligheder.

Trykfølsomme skærme med masser af lokalhistorisk indhold er sat op 
i museets receptioner i Grenaa og Randers og på Stenvad Mosebrugs-
center.

En mobil skærm er med støtte fra LAG-Randers på turné til forskellige 
steder i Randers Kommune.
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lyd og billedprojektioner på fem skærme. Tidshjulet kan end-

videre bruges til foredrags- og undervisningslokale. 

Samtidig med ”Tidshjulet” åbnede museet det digitale 

formidlingsprojekt ”På opdagelse i jernalderlandsbyen”, hvor 

museumsgæsterne via en række trykskærme kan møde 

de mennesker, der for et par tusinde år siden befolkede en 

landsby lige uden for det nuværende Randers. Jernalder-

landsbyens beboere, levendegjort på film af moderne skue-

spillere, fortæller om deres liv og hverdag, om krig og kærlig-

hed, om kampen for at overleve og om deres arbejde. 

Direkte formidling fra fagarkæologer og faghistorikere 

er sat i højsædet i museets nye ”touchwalls”, som også 

blev lanceret i 2012. I alt omfatter projektet fire store tryk-

følsomme skærme, hvoraf de tre er placeret henholdsvis i 

receptionerne i museets afdelinger i Grenaa og i Kulturhuset 

i Randers og på Stenvad Mosebrugscenter, mens den fjerde 

er en mobil skærm, der kan sættes op alle steder, hvor der 

er mulighed for at tilslutte til strøm og internet. Den mobile 

skærm var i løbet af 2012 opstillet i kulturhuset i Langå og på 

skolen i Fårup. På skærmen kan publikum ”bladre” sig gen-

nem den lokale historie, gå på opdagelse i ting, fortællinger, 

billeder og film, og de kan opleve museets fagfolk fortælle 

om museumsgenstande, de har et særligt forhold til.

 
FORTSAT STOR PUBLIKUMSINTERESSE

I sit første leveår, 2011, oplevede Museum Østjylland en 

publikumstilstrømning, der overgik alle forventninger med 

over 150.000 gæster. Helt så voldsom blev publikumstil-

strømningen ikke i 2012, hvor museets samlede besøgstal 

nåede 142.682. Det betyder, at Museum Østjylland fortsat er 

blandt de mest besøgte lokalmuseer i landet. I Ebeltoft hav-

de museet flest gæster, 70.668. I Randers besøgte 50.348 

museet, og i Grenaa kiggede 21.666 inden for i museets 

udstillinger. 

Størst udvikling var der i besøgstallet i Grenaa, hvor en 

forøgelse af antallet af gæster med 30 % i forhold til året 

før må tilskrives det nye meget synlige og indbydende ind-

gangsparti og de nye muligheder for at præsentere særud-

I 2012 kunne gæsterne i Farvergården møde den gamle farver, som viste rundt i det store kompleks.



M
us

eu
m

 Ø
st

jy
lla

nd
  

|  
Å

rb
og

 2
01

3

214

stillinger i et større format. Besøgstallet i Randers var stabilt i 

sammenligning med året før, mens vi i Ebeltoft i sommermå-

nederne måtte konstatere et vigende besøgstal, der måske 

skal ses i sammenhæng med en generel afmatning i turist-

tilstrømningen til Ebeltoft. Til gengæld er der gang i en positiv 

spiral i forhold til besøgstallet i Ebeltoft i vintermånederne. I 

2012 fordoblede museet antallet af ugentlige åbningsdage 

i vinterhalvåret fra to til fire. Det faldt i publikums smag, så 

der tilsvarende fulgte en fordobling af antallet af besøgende i 

månederne september-december. 

Blandt årets prominente gæster var daværende kulturmi-

nister Uffe Elbæk, som besøgte museets afdeling i Randers 

for blandt andet at drøfte ny museumslov og varetagelse af 

den arkæologiske virksomhed, og den daværende thailand-

ske ambassadør Piyawat Niyomrerks, der deltog i indvielsen 

af Samplet Samling på Siamesisk Samling i Ebeltoft.

 

BRUGERNE INDDRAGES

Selv om museernes medarbejdere er eksperter på mange 

områder, er der i hvert fald et felt, hvor andre ved bedre. 

Det gælder for brugernes oplevelse af museerne. Her er bru-

gerne eksperterne.

Derfor iværksatte Museum Østjylland i 2012 projektet 

”Museet som mødested”, som har til formål at inddrage bru-

gernes viden og ønsker i forhold til at udvikle nye basisudstil-

linger i museumshusene i Randers og Grenaa. 

I ”Museet som mødestød” er borgerne i Norddjurs og 

Randers kommuner blevet indbudt til seminarer, workhops 

og fokusgruppeinterviews, hvor de har kunnet mødes med 

og gå i dialog med museets historikere og arkæologer om 

det at lave museumsudstillinger, der siger nutidens menne-

sker noget væsentligt. Møderne har både foregået på muse-

et og uden for ”murene”: på skoler, i lokalarkiver, i bogbussen 

og i forskellige kulturhuse. Projektet fortsætter i 2013, hvor 

resultaterne vil blive bearbejdede med henblik på at indgå i 

arbejdet med at lave de nye udstillinger i Grenaa og Randers.

Også i andre sammenhænge har brugere været invol-

veret i udvikling af og eksperimenter med museets udtryk. 

Kunstnergruppen Proff-Randers lavede i efteråret en udstil-

FAKTA OM MUSEUM ØSTJYLLAND

Mere end 7000 børn deltog i 2012 i undervisningsforløb, 

varetaget af Skoletjenesten på Museum Østjylland 
 

Farvergården i Ebeltoft er sommerens helt store trækplaster. Museets fagfolk mødte brugerne til fortællecafé.
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ling i udstillingen: ”Oldtiden i nyt lys” i Kulturhuset i Randers. 

Kunstnerne brugte genstande fra museets oldtidsudstilling 

som inspirationskilde til deres kunst. På den måde opstod 

nye udtryk, og nutiden mødte fortiden på meget inspirerende 

og nytænkende vis.

På samme måde har en gruppe unge gennem et skrive- 

og fortælleværksted i samme udstilling sluppet fantasien løs 

og selv været med til at producere et nyt udstillingslag, ”Ung 

oldtid” i museets permanente oldtidsudstilling i Randers.

FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

Et af fokusområderne i Museum Østjyllands formidling er for-

midling til børn og børnefamilier. Museets skole-

tjeneste er nu fast etableret også på Djursland, hvor museets 

tilbud er blevet taget godt imod af skolerne. 

 I alt betjente museets skoletjeneste 334 grupper i 2012. 

Hertil kommer, at flere hundrede skoleklasser, børnehaver 

og SFO’er benyttede museet på egen hånd. Museet udgi-

ver hvert år et stort trykt katalog, som beskriver de mange 

tilbud, museet har til skolerne. Kataloget distribueres til alle 

skoler i Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner. Tilbud-

dene er gratis at benytte for skolerne.

Hvert år afvikler museet med stor succes arrangemen-

terne ”Museum for de små”, ”Museum for de mindste” og 

”Museum for de allermindste”, hvor børn i førskolealderen in-

viteres indenfor til en sansepræget kulturhistorisk oplevelse. 

Der blev gennemført to af denne type arrangementer i 2012 

med i alt godt 600 glade deltagere.

Succes havde museet også med julemarkeder for hele 

familien i alle tre købstæder. I Ebeltoft foregik det i Farvergår-

den. I Randers lagde Håndværksmuseet rum til, og i Grenaa 

foregik julemarkedet i og uden for købmandsgården i Søn-

dergade.Museets arkæologer drog ud med bogbussen for at møde brugerne.

Museets aktiviteter for børn lægger op til aktiv deltagelse.
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Endnu et nyt initiativ så dagens lys, da museet sammen 

med de øvrige institutioner i Kulturhuset i Randers fejrede 

Allehelgen med gys, gru og gode historier den sidste aften 

i oktober. Mere end 300 børn og voksne besøgte museet 

inden for de par timer, arrangementet varede.

 
ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

Museum Østjyllands arkæologiske virksomhed havde et be-

tydeligt omfang i 2012. Som i 2011 var den præget af to sto-

re anlægsarbejder: landtracéet for kablerne fra Anholt Vind-

møllepark tværs over Djursland og motortrafikvejen, der skal 

forbinde ringvejen omkring Assentoft med E45 ved Randers. 

I alt gennemførte museets arkæologer 20 forundersøgelser 

og 10 egentlige arkæologiske undersøgelser i løbet af året. 

 
STENDYSSE OG LANDSBY VED ASSENTOFT

Lige syd for Assentoft ved lokaliteten Toftesøgård blev der i 

forbindelse med anlæggelsen af motortrafikvejen udgravet 

rester af en stendysse fra begyndelsen af bondestenalderen 

(3500-3200 f.Kr.) og en velbevaret landsby fra de første år-

hundreder efter Kristi fødsel.

Af stendyssen var der kun ganske lidt bevaret. De store 

sten, der oprindelig har udgjort anlægget, var for længst ble-

vet fjernet og tilbage var kun gravkammerets flisegulv og et 

lag af brændt flint.

Jernalderlandsbyen i samme område var til gengæld me-

get velbevaret med fem indhegnede gårde, der hver har be-

stået af en hovedbygning og to mindre økonomibygninger, 

og en tilhørende, samtidig gravplads med 28 grave. Gravene 

var rigt udstyrede med gravgaver i form af lerkar, smykker, 

skjold og sværd. At finde både landsby og gravplads fra 

samme tid er ikke sædvanligt. Hele landsbyen blev ikke un-

dersøgt, så formentlig gemmer der sig stadig to til fire gårde 

under mulden.

BOPLADS OG OFFERMOSE 

Ved Vilstrup – også syd for Assentoft – undersøgte museets 

arkæologer et bopladsområde fra ældre jernalder (500 f.Kr. 

- 400 e.Kr.), et område med brandgrave fra førromersk jern-

alder (500 f.Kr. - 0) og en offermose, hvor der i yngre bron-

zealder/tidlig førromersk jernalder (1000 f.Kr. - 0) er blevet 

nedsat lerkar som offer til guderne.

 

Sølvspænde fra de første århundreder efter Kristi fødsel. Fundet ved 
motortrafikvejsudgravningen.

Stridsøkse fra enkelgravskulturen fundet ved motortrafikvejsudgrav-
ningen.
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FUND MED METALDETEKTOR

Hvert år indleverer dygtige amatørarkæologer mange fund 

til museet, som de har gjort med deres metaldetektorer. Det 

var også tilfældet i 2012, hvor såkaldte guldbrakteater og 

arabiske mønter var blandt fundene.

På en mark sydvest for Randers fandt en amatør fire guld-

brakteater – runde hængesmykker af guld fra tiden omkring 

500 e.Kr. Guldbrakteater er ikke så usædvanlige fund, men i 

dette tilfælde er fundet specielt, fordi tre af de fire brakteater 

er udsmykket med runer. Derfor endte fundet også på Natio-

nalmuseets top ti-liste over årets danefæ.

I Lyngby Sogn syd for Kolindsund har en anden amatør 

gjort en del fund, hvoraf en vestarabisk sølvmønt er det mest 

sjældne. Mønten kan dateres til 796 e.Kr. og er slået under 

Hakam 1. i al Andalus under Omajaderns kalifat i Spanien.

 
HISTORISKE UNDERSØGELSER

Museum Østjyllands historikere gennemførte i 2012 en ræk-

ke undersøgelser, hvor der var fokus på et af museets kerne-

områder, industrihistorien. Undersøgelserne vil både indgå i 

museets formidlingsarbejde og blive publiceret i anerkendte 

fagtidsskrifter.

 

GRENAA DAMPVÆVERI

Historien om Grenaa Dampvæveri er vigtig, hvis man skal 

forstå Grenaa som industriby. Dampvæveriet var gennem 80 

år byens største industrivirksomhed, og det var Danmarks 

største bomuldsvæveri fra 1920’erne til 1960’erne. På sit 

højdepunkt i 1957 arbejdede 10 % af byens befolkning på 

virksomheden. 

Museet undersøgelse omfatter virksomhedens historie 

fra grundlæggelsen i 1893, til den bliver købt op i midten 

af 1960’erne og belyser især temaer som ledelsesstrategier, 

medarbejdernes forhold og virksomhedens betydning for 

byen Grenaa. 

 
RANDERS HANDSKEFABRIK UNDER 

ANDEN VERDENSKRIG

Museet valgte i 2012 at udbygge en tidligere undersøgelse 

af Randers Handskefabrik under Anden Verdenskrig ved at 

sammenligne handskefabrikken med andre – vidt forskel-

lige – randrusianske virksomheders forhold under krigen. 

Det drejer sig om De Jyske Eddikebryggerier, Chr. Junchers 

Konfektionsfabrik, Vognfabrikken Scandia og Heilskov Lig-

kistefabrik, der alle måtte indordne sig under besættelsens 

ændrede vilkår. Endvidere havde undersøgelsen til formål at 

placere Randers Handskefabrik i sammenhæng med danske 

industrivirksomheder under Anden Verdenskrig. Her udfyldte 
Guldbrakteater fra omkring 500 e. Kr. fundet med metaldetektor på en 
mark sydøst for Randers.

FAKTA OM MUSEUM ØSTJYLLAND:

Museets konservatorer løste i 2012 også opgaver for:

• Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

• Skanderborg Museum 

• Viborg Museum 

• Konservatorskolen

• Göteborgs Universitet

• Fire private kunder
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undersøgelsen et hul, da der er meget få danske undersø-

gelser med fokus på nichevirksomheder under besættelsen 

og på virksomheder, der fremstillede produkter, som hverken 

var væsentlige for den tyske krigsmaskine eller var livsvigtige 

og absolut nødvendige for hverken den tyske eller den be-

satte danske befolkning.

 
DOKUMENTATION

Vores byer og landsbyer ændrer sig markant og hurtigt i dis-

se år, og det sker tit umærkeligt i første omgang. Først når 

bygninger og kulturmiljøer er forsvundet, begynder man at 

spekulere over, hvor de blev af.

For at sikre dokumentation for eftertiden af det, der for-

svinder, gennemfører museets historikere løbende en regi-

strering af markante ændringer i bybilledet og landskabet.

I årets løb blev der således lavet dokumentation af fem 

nedrivningstruede landejendomme, der alle er SAVE-re-

gistreret, det vil sige, at de tidligere har fået kortlagt deres 

bevaringsværdier. Det gælder Århusvej 44 ved Grenaa, El-

segårdevej 41 ved Ebeltoft, Anne Krabbes Vej 7 ved Ørsted, 

Over Fussingvej 43 ved Randers og skovløberstedet Fus-

singøvej 23 ved Randers. 

På samme måde blev spillestedet Café von Hatten i Ran-

ders dokumenteret, fordi det var lukningstruet. Spillestedet 

har eksisteret og befundet sig på adressen von Hattenstræ-

de 7 siden 1981, men er grundet en strid med bygningens 

udlejer sandsynligvis tvunget til at flytte sine aktiviteter. Café 

von Hatten er et unikt spillested, der udelukkende er drevet 

af frivillig arbejdskraft. Det har gennem alle årene været et 

populært sted særligt for unge i Randers. 

SAMLING OG BEVARING

Museum Østjyllands samling omfatter mere end 315.000 mu-

seumsgenstande, og den vokser hele tiden, når vi samler ind 

i forbindelse med historiske og arkæologiske undersøgelser. 

De senere år har Museum Østjylland dog haft fokus på at mål-

rette indsamlingsvirksomheden, på at trimme den eksisteren-

de samling og på at optimere registrering og magasinering af 

samlingen. Det betyder blandt andet, at museet fik Kultursty-

relsens tilladelse til at udskille 327 genstande fra samlingerne.

I 2012 blev der brugt rigtig mange kræfter på at overflytte 

genstande fra utidssvarende og dyre magasiner til Fællesma-

gasinet for Museer i Midt– og Østjylland i Randers. I alt blev 

Handskefabrikant Ejner Vejrum med familie og personale på Randers 
Handskefabrik i 1940’erne.

Elsegårdevej 41, Ebeltoft. Huset stammer fra 1600-tallet.



M
useum

 Ø
stjylland

  |  Å
rb

og 2013

219

der flyttet 14 fyldte flyttebiler fra de gamle magasiner til det 

nye. Det hidtidige magasin i Erhvervsparken i Ebeltoft blev 

tømt helt, og det omkostningstunge lejemål blev sagt op.

For museets bevaringsafdeling er indflytning på fællesma-

gasinet en hovedopgave, men konservatorerne i afdelingen 

udførte også en væsentlig arbejdsindsats med både at kon-

servere nye genstande i samlingen og at klargøre i hundre-

devis af museumsgenstande til brug i museets udstillinger. 

Bevaringsafdelingens tilsyn med samlingerne blev endnu 

en gang opgraderet blandt andet gennem indførelse af et 

mere rationelt og overskueligt system til den løbende kontrol 

af eventuelle insektangreb i samlingen. I alt er der 52 insekt-

fælder anbragt på truede steder i museet. Fælderne tilses to 

gange årligt, insekterne indsamles og bestemmes og regi-

streres i samarbejde med en naturhistorisk konservator.

DET LAVEDE VI OGSÅ I 2012

Museum Østjyllands virksomhed er omfattende og har 

mange facetter. En del af museets arbejde er meget synligt, 

fordi det har at gøre med vores formidling af kulturhistorien. 

Men derud over løser museet en lang række opgaver, som 

er usynlige for den almindelige museumsgæst, men som er 

nødvendige for at leve op til lovkrav og forventningerne hos 

vores brugere. Det drejer sig for eksempel om:

• I 2012 besvarede vi 2377 faglige henvendelser fra bor-

gere, forskere og myndigheder

Blandt årets bevaringsopgaver løst for andre museer var konservering af denne kommode fra Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.
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• I 2012 behandlede vi 5673 byggesager og andre sager i 

henhold til Museumslovens kapitel 8

• I 2012 behandlede vi 38 lokalplaner

• I 2012 foretog vi 142 besigtigelser og kontroller i forbin-

delse med Museumslovens kapitel 8

• I 2012 skrev vi 48 historiske artikler til Randers Amtsavis

• I 2012 scannede vi 5274 negativer i arkiverne 

• I 2012 registrerede vi 8112 negativer

• I 2012 registrerede vi 6759 museumsgenstande

• I 2012 overflyttede vi 4668 museumsgenstande fra uhen-

sigtsmæssige magasiner til Fællesmagasinet i Randers

• I 2012 offentliggjorde vi oplysninger om 6160 museums-

genstande på Museernes Samlinger

• I 2012 ansøgte vi Kulturarvsstyrelsen om tilladelse til at 

udskille 327 museumsnumre fra samlingen

• I 2012 var museets medarbejdere aktører ved 78 fore-

drag, byvandringer og lignende, som museet ikke var ar-

rangør af. Mere end 3500 borgere deltog i disse aktiviteter

• I 2012 konserverede museets bevaringsafdeling 213 ar-

kæologiske museumsgenstande

• I 2012 konserverede og klargjorde museets bevaringsaf-

deling 565 historiske museumsgenstande

• I 2012 udførte museets bevaringsafdeling konserverings-

arbejde for fire private kunder og for fem museer

• I 2012 tilbød vi publikum 16 byvandringer og ture med 

kulturhistorisk indhold

• I 2012 afholdt museet 16 foredrag

• I 2012 var der syv guidede omvisninger i udstillingerne

• I 2012 kunne publikum 49 gange få en 20-minutters for-

tælling om et aktuelt kulturhistorisk emne

• I 2012 var der juleaktiviteter i hele december måned i 

både Ebeltoft, Randers og Grenaa

• I 2012 var der julemarked på Håndværksmuseet i Randers, 

i Farvergården i Ebeltoft og i købmandsgården i Grenaa

BESLUTNING OM NY ORGANISATION

Da museumsfusionen blev besluttet i 2011, var det en del af 

fusionsgrundlaget, at der inden for det nye museums første 

to leveår skulle arbejdes med udvikling af en ny organisation 

tilpasset museets nye virkelighed. 

Derfor blev der en stor del af året arbejdet med udvikling 

af en ny organisation. Det skete i en åben proces, hvor mu-

seets personale bidrog med meget væsentlige tanker om 

fremtidens organisation.

Resultatet af processen blev beslutning om en smallere 

organisation, der implementeres i begyndelsen af 2013, og 

som også betyder en slankning af museets ledergruppe.

Med organisationsændringen bliver de hidtidige afdelin-

ger for arkæologi, nyere tid og arkiver slået sammen til én ny, 

stor afdeling, ”Forskning og Undersøgelser”, der rummer de 

fleste af museets akademiske medarbejdere og får ansvaret 

for museets samlede forsknings– og undersøgelsesvirksom-

hed. Til at stå i spidsen for den nye afdeling ansættes en 

leder med forskningskompetencer.

FAKTA OM MUSEUM ØSTJYLLAND

I 2012 indsamlede museet blandt andre følgende genstande:

• Løberen Ruben Sørensens uniform fra OL i Montreal 1976

• Et komplet pigeværelse fra 1975

• Frøprøver fra frøhandelskompagniet Silo i Grenaa

• Dele af en privat møntsamling

• Hovedbogen fra købmand Torben Skov, Grenaa

• Kørestol brugt på Rimsø Plejehjem til 1964

• Hoveddør og skilt fra Tinghuset i Ebeltoft

• Genstande fra det lokale postvæsen i Ebeltoft

• Arkivalier fra Nellemanns automobilforretning i Randers

• Arkivalier fra Randers Rytteriforening

• Arkivalier fra den socialdemokratiske byrådsgruppe i Randers 

• Arkivalier fra Randers Vand– og Gasmesterforening

• Arkivalier fra Teatret Vestenvinden i Randers

 



M
useum

 Ø
stjylland

  |  Å
rb

og 2013

221

Museets formidlingsafdeling bliver i den nye organisation 

til ”Udvikling og publikum” og får ansvaret for nyudvikling og 

afvikling af museets samlede formidlingsvirksomhed, herun-

der skoletjeneste og den daglige modtagelse af publikum i 

museets mange afdelinger.

Endelig ændres bevaringsafdeling til ”Bevaring og Maga-

sin” med ansvar for museets bevarings- og konserveringsar-

bejde samt magasindrift og bygningsvedligeholdelse.

 
ØKONOMI

Museum Østjyllands økonomi voksede en smule fra 2011 til 

2012, hvor museet endte med en omsætning på 31.963.425 

kr. Den øgede omsætning skyldtes dels forøgelse af det 

kommunale tilskud som følge af fusionsaftalen mellem mu-

seets tre kommunale hovedtilskudsydere, dels at museet har 

tiltrukket øgede midler fra puljer og fonde til realisering af 

store projekter og dels en forøgelse af museets omsætning 

på den arkæologiske virksomhed som følge af et par store 

anlægsarbejder. Museet kom ud af året med et overskud 

på lige knap 1.2 millioner kroner. Det er dog penge, som 

primært har baggrund i udbetalte, men endnu ikke forbrugte 

projektmidler og hensættelser til feriepengeforpligtelser.

De tre kommuner, Randers, Norddjurs og Syddjurs, er 

museets vigtigste bidragsydere, som finansierer 42 % af 

museets drift. Staten bidrager med i alt 17 %, mens priva-

te fonde mv. står for 8 % af museets finansiering. Museets 

egne indtægter ved arkæologisk udgravning, konservering 

og butiksdrift udgør 31 % af indtægterne. I forhold til 2011 

udgør den statslige og den private finansiering sammen med 

museets egenindtægter en voksende andel.

52 % af museets udgifter er personaleomkostninger. 17 

% anvendes til arkæologiske udgravninger, mens 15 % bru-

ges til museets formidling. 4 % er omkostninger ved muse-

ets konserveringsarbejde, mens kun 2 % anvendes til admi-

nistration.

 

FAKTA OM MUSEUM ØSTJYLLAND

I 2012 bidrog følgende med økonomisk 

støtte til museet:

• Randers Kommune

• Norddjurs Kommune

• Syddjurs Kommune

• Kulturstyrelsen

• Region Midtjylland

• Knud Højgaards Fond

• Lemvigh-Müller Fonden

• Beckett-Fonden

• ØK’s Almennyttige Fond

• Ernst’s Legat

• Daloon A/S

• Randers Amtsavis

• Eventsekretariatet Randers

• BørnekulturUgen

• RandersUgen

• Intrface

• Learning Museum
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Nina Bønlykke Adamsen, født 1971, cand. mag. i historie og medievidenskab. 

Museumsinspektør, Museum Østjylland. 

Morten Axboe, f. 1946, mag.art. i forhistorisk arkæologi, dr.phil. 

Museumsinspektør, Nationalmuseet

Niels Axel Boas, f. 1945, cand. phil. i forhistorisk arkæologi. Konstitueret 

overinspektør, Museum Østjylland.

Benita Clemmensen, f. 1975, mag.art. i forhistorisk arkæologi. 

Museumsinspektør, Museum Østjylland

Lotte Bach Christensen, f. 1979, cand. mag. i middelalderarkælogi.  

Arkæolog, Museum Østjylland.

Anders Have Espersen, f. 1975, cand. mag. i historie og europastudier. 

Historiker, Museum Østjylland.

Ib Gram-Jensen, f. 1953, cand. mag. i historie og samfundsfag. 

Registrator, Museum Østjylland.

Majbrit Holm Grenaa, f. 1978, cand. mag. i historie og turisme. 

Registrator, Museum Østjylland.

Trine Fristed Jensen, f. 1973, cand. phil. i forhistorisk arkælogi. 

Arkæolog, Museum Østjylland. 

Esben Kannegård, f. 1951, cand. phil. i forhistorisk arkæologi. 

Museumsinspektør, Museum Østjylland. 

Lutz Klassen, f. 1967, ph.d. i forhistorisk arkæologi. 

Forskningsleder, Museum Østjylland.

Carsten Korthauer, f. 1969, bac. scient. kons., mag. art. i forhistorisk arkæologi. 

Konservator, Museum Østjylland.

Julie Kveiborg Lolk, f. 1974, cand. mag. i forhistorisk arkæologi. 

Arkæolog, Museum Østjylland. 

Lea Glerup Møller, f. 1978, cand. mag. i historie og religionsvidenskab. 

Museumsinspektør, Museum Østjylland.

Thomas Booker Nielsen, f. 1977, cand. mag i forhistorisk arkæologi 

og middelalderarkæologi. Arkæolog, Museum Østjylland.

Thomas Guntzelnick Poulsen, f. 1977, cand. mag. i historie og 

middelalderarkæologi. Arkæolog, Museum Østjylland.

Jørgen Smidt-Jensen, f. 1960, cand. mag. i historie og middelalderarkæologi. 

Museumschef, Museum Østjylland.

Ernst Stidsing, f. 1953, cand. mag. i forhistorisk arkæologi og 

middelalderarkæologi. Museumsinspektør, Museum Østjylland.

Hanne Schaumburg Sørensen, f. 1965, cand. mag. i historie og økonomi. 

Museumsinspektør, Museum Østjylland.

Lene Sørensen, f. 1969, cand. mag. i historie og dansk. 

Museumsinspektør Museum Østjylland.

Jakob Vedsted, f. 1949, cand. mag, i forhistorisk arkæologi og historie. 

Overinspektør, Museum Østjylland.

Lisbeth Wincentz, f. 1949, mag. art. i forhistorisk arkæologi. 

Museumsinspektør, Museum Østjylland.
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