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Museum Østjylland arbejder i disse år ud fra en strategi med titlen 

”Museum Østjylland for alle”. Den titel er ikke tilfældig. Den betyder, 

at vi har valgt at sætte brugerne i centrum for hele museumsvirksom-

heden. Derfor er det også meget naturligt, at vores årbog starter og 

slutter med artikler, som handler om museets formidling. For hvis vi vil 

være for alle, er vi nødt til at arbejde meget målrettet, velovervejet og 

nytænkende med vores formidling. Hvem har for eksempel nogen-

sinde før overvejet at tage en luftballon tilbage til oldtiden sammen 

med de mindste børn? Det har Museum Østjylland faktisk, og, som 

man kan læse om i årbogen, kan enhver nu tage turen – både inden 

for og uden for Museum Østjylland.

   At brugeren er sat i centrum, betyder ikke, at det traditionelle mu-

seumsfaglige arbejde er henvist til skammekrogen. Forskningen og 

samlingsarbejdet er naturligvis stadig en forudsætning for, at vi kan 

lave solid og spændende museumsformidling. Ind i mellem artiklerne 

om formidling indeholder årbogen derfor tre håndfulde artikler, som 

henter deres stof i det museumsfaglige arbejde på Djursland og i 

Randersområdet. Runesten i Langå, satankult på Anholt, bræn-

devinsbrændere i Ebeltoft og strid om bagersvendenes lavspokal 

i Randers er blot et udpluk af de emner, man kan læse om i bo-

gen. Det er overvejende museets egne medarbejdere, der endnu 

en gang dykker ned i den forskning og de undersøgelser, de har 

arbejdet med i det forgangne år, og stiller den til rådighed for alle med 

interesse for vores fælles, lokale fortid. 

   Jeg håber, bogen giver lyst til at dykke længere ned i historien. 

God læselyst!

Jørgen Smidt-Jensen

Museumschef

Museum Østjylland 2015:

Museum for alle
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RESUMÉ

Den magiske Tidsballon er en ny, digital billedfortælling for de 

4-8 årige. Fortællingen handler om børnene Malou, Benjamin 

og Jens, der kommer med på en spændende tidsrejse tilbage 

til oldtiden sammen med hr. og fru Sørensen og aben Charlie. 

Billedfortællingen er skabt i samarbejde med en gruppe børn 

fra Hadsundvejens Skole i Randers og kan nu opleves både på 

Ipad, via en hjemmeside og på Museum Østjylland.
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En kølig formiddag i marts møder en gruppe forventningsful-

de førskolebørn op i museets reception. Børnene, der kom-

mer fra Hadsundvejens Skole i Randers, er kommet af en 

ganske særlig årsag. De skal nemlig hjælpe til med at skabe 

en helt ny fortælling – med dem selv i hovedrollerne. Lidt 

senere sidder de spændte børn på et tæppe sammen med 

deres pædagog, to arkæologer og en kunstner. En magisk 

fortælling indledes, og virkelighed og fiktion smelter sam-

men. Snart forestiller børnene sig, at en luftballon braser ned 

gennem taget og lander i museets atriumgård! I fantasien 

flyver børnene nu af sted på ballonrejse tilbage til oldtiden.

Ballonflyveriet er en del af projektet ”Billedfortælling med 

magiske sprækker”, der har haft til formål at skabe en særlig 

indgang for museets mindste gæster, nemlig børn på 4-8 

år. Førskolebørnene, der kom på fantasirejse på museet, 

fungerede som vigtige medskabere i projektet, og deres 

ideer er nu mundet ud i en digital billedfortælling – Den ma-

giske Tidsballon – der kan opleves både på museet, i bør-

nehaven, i skolen eller derhjemme.

Artiklen her vil berette om tankerne bag projektet, der 

indbefatter mange flere samarbejdspartnere end børnene 

fra Hadsundvejens Skole, og om slutproduktet, der forhå-

bentlig vil vinde udbredelse og blive en underholdende, op-

lysende og tankevækkende indgang til oldtiden for de 4-8 

årige og deres voksne.

EN FORTÆLLING MED MAGISKE SPRÆKKER

Projektet med arbejdstitlen ”Billedfortælling med magiske 

sprækker”, der er støttet af Kulturstyrelsens formidlingspulje, 

løb over godt et år, og formålet med projektet var som sagt 

at give museets mindste brugere deres helt egen indgang 

til oldtiden.1 Vi ønskede at formidle de samme historier, som 

formidles til andre målgrupper, og som har baggrund i mu-

seets egen forskning i oldtiden. Men denne gang fortalt i 

Med luftballon til oldtiden
– Et unikt tilbud til museets mindste gæster

Af Julie lolk børnehøjde. Samtidig var det et mål at skabe et produkt – en  

billedfortælling – med en gruppe børn i målgruppen som 

aktive medskabere.

Igennem otte fredage var børnene fra Hadsundvejens 

Skole på besøg på museet sammen med deres pædago-

ger (tre timer hver gang). Her mødte de kunstneren Bodil 

Nygaard, der gennem medrivende fortælling skabte den 

overordnede ramme om historien og drev den fremad sam-

men med børnene. Artiklens forfatter havde som arkæolog, 

projektleder og initiativtager til projektet defineret en række 

planlagte ”trædesten” i fortællingen – steder, personer og 

ting, som skulle indgå i historien. Men imellem disse ”træ-

desten” havde vi sørget for at skabe åbninger – magiske 

sprækker – hvor fantasien kunne få frit løb.

Den overordnede tanke var, at historien skulle foregå 

som en række nedslag i tiden, hvor hvert nedslag blev 

til en lille fortælling med en enkelt genstand som omdrej-

ningspunkt. Konkret er det blevet til historien om et spøjst 

En gruppe børn fra Hadsundvejens Skole var med til at skabe 
fortællingen om Den magiske Tidsballon. Mystiske og fantasifulde 
elementer i fortællingen – for eksempel ispistoler og bilen med 
vinger – er udsprunget af børnenes fantasi.
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i forskellige tider. Her møder de mennesker med helt andre 

levevilkår, som omgiver sig med helt andre ting end dem, 

vi kender i nutiden. Heldigvis er der en ”oversætterknap” 

i ballonen, så det er muligt at tale med hinanden på trods 

af tid og sprog.

Helt konkret ”oplevede” børnene under deres besøg, 

at en mystisk luftballon dalede ned i museets atriumgård 

uden for vinduerne. Ud af den forestillede luftballon trådte 

en spøjs figur, hr. Sørensen (i skikkelse af Bodil Nygaard) 

med aben Charlie (også forestillet) på skulderen. For hver 

fortællegang kom børnene med på en fantasirejse i tiden, 

hvor et rundt tæppe effektivt illuderede luftballon, og hvor 

Bodil Nyggard samt de tilstedeværende arkæologer Lisette 

Berg Andersen og undertegnede indtog forskellige roller 

som personer fra oldtiden. Undervejs opstod forskellige 

planlagte benspænd for børnene. Ballonen punkterede, hr. 

Sørensen drog til Afrika, fordi Charlie havde hjemve, hr. Sø-

rensens kone – den ægte ballonskipper – dukkede plud-

selig op og fortalte, at hr. Sørensen i virkeligheden ikke var 

ballonskipper men svømmelærer osv.

I disse uventede situationer måtte børnene tage fantasien 

til hjælp og finde på nye måder at rejse i tiden, og den fær-

dige fortælling er fuld af børnenes input. Der optræder for 

eksempel magiske og fantasifulde elementer i fortællingen, 

så som ispistoler og biler med vinger, der stammer fra dialo-

gen med børnene. Fra børnene kommer også betragtninger 

om alt fra livet og døden til, at pilespidser ligner hajtænder, 

og at gamle mennesker glemmer deres briller!

Efter børnenes besøg på museet fulgte en lang proces, 

hvor Bodil Nygaard sammenfattede den endelige fortælling 

i tæt samarbejde med undertegnede og flere af museets 

øvrige arkæologer. Bodil Nygaard stod også for udarbejdel-

sen af over 80 illustrationer, der sammen med en lydside 

med oplæsning og lydeffekter blev klippet sammen til et 

digitalt produktet.

PÅ MUSEET, I INSTITUTIONEN OG DERHJEMME

Slutproduktet, der har fået titlen Den magiske Tidsballon, 

er en digital billedfortælling i seks korte afsnit, og den kan 

nu opleves på følgende måder: 1. På Museum Østjylland i 

Randers, 2. Som app og 3. Gennem et website. Det skal 

her uddybes, hvordan Den magiske Tidsballon kan bruges 

gennem de tre forskellige platforme:

På museet

I museets store, digitale installation ”Tidshjulet” vises Den ma-

giske Tidsballon som en film i seks afsnit. Det er lavet sådan, 

at en frise af billeder, der opsummerer hvert enkelt afsnit om-

slutter beskueren, mens en film vises på det midterste lær-

red, hvor der panoreres, klippes, zoomes osv. i billederne. 

Lydsiden kommer naturligvis fra ”Tidshjulets” højtalere.

Visningen i ”Tidshjulet” er tænkt som en kollektiv oplevel-

se for en børnegruppe ledsaget af voksne. Det skal i praksis 

fungere således, at institutioner og andre interesserede kan 

booke en visning i forbindelse med et museumsbesøg. Der 

er indlagt en pause i filmen, hvor der er mulighed for at spise 

madpakker eller gå på opdagelse på museet, og måske 

finde nogle af de ting, som optræder i filmene.

Website

På www.tidsballon.dk kan historiens seks afsnit streames 

som små film én ad gangen. På websitet er der også på en 

tilgængelig måde redegjort for, hvordan materialet kan bru-

ges i forbindelse med de pædagogiske læreplaner punkt 

for punkt. Det er også muligt at hente inspiration til at arbej-

de med oldtid og Den magiske Tidsballon i daginstitutioner 

og SFO. Til hvert afsnit i historien er der nemlig udarbejdet et 

aktivitetsark med ideer til lege, kreativ udfoldelse og reflek-

sive spørgsmål. Denne platform er tænkt som en fleksibel 

mulighed for at bruge materialet på egen hånd ude i dags-

institutioner og SFO’er i større eller mindre grupper og i det 

tempo og omfang, man ønsker.
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gangen. Til gengæld lægger interaktiviteten op til en mere 

aktiv og legende tilgang til historien.

Det er naturligvis helt frit for brugerne, hvordan de vil op-

leve Den magiske Tidsballon, og platformene kan sagtens 

kombineres. For eksempel kan noget af fortællingen ses på 

museet, og resten ses derhjemme gennem website eller 

app – eller omvendt.

App

I app’en Tidsballon, der kan fås i App Store fungerer Den 

magiske Tidsballon som en interaktiv e-bog, hvor bruge-

ren kan bladre og lytte i sit eget tempo, og samtidig trykke, 

trække og flytte på forskellige elementer på siderne, udløse 

lyde og effekter osv. Denne platform skal bruges på Ipad 

og egner sig bedst til brug af en enkelt eller få brugere ad 

Screenshots fra Den magiske Tidsballon på hhv, Ipad, hjemmeside og i ”Tidshjulet” på Museum Østjylland. 
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MEDSKABENDE BØRN

Som nævnt ovenfor er Den magiske Tidsballon blevet til i 

samarbejde med slutbrugerne, nemlig børn i alderen 5-6 år.

Fortælledagene med børnene forløb på den måde, at 

der blev vekslet mellem fortælling, dialog, spørgsmål, brug 

af rekvisitter og små rollespil. ”Inde i fortællingen” stødte vi 

på fysiske ting, som vi kunne røre ved og se på. I én af 

fortællingerne indgik et jernalderlerkar, som børnene kunne 

undersøge, hvorefter de selv fik ler i hænderne. I en anden 

fortælling skulle de på jagt i udstillingen med bue og pil og 

skyde uroksen, der var repræsenteret som et uroksekranie 

kombineret med tegning af uroksen på væggen.

Det var skønt at opleve, hvordan børnene langt overgik 

os voksne i gode idéer og i at holde styr på legens præ-

misser. ”Mødet” og dialogen med bronzealderhøvdingen, 

damen med lerkarret og alle de andre skabte grobund for 

mange gode refleksioner om livet dengang og nu, og dét at 

vi havde valgt at have en række pivåbne spørgsmål, hvor 

alle svar var lige gode – jo skørere jo bedre – gav børnene 

reel mulighed for at ”lege med” og forme fortællingen.

Efter fortællingen fortsatte vi med at bearbejde dagens 

tema gennem tilpassede sanglege og forskellige kreative 

udfoldelser. Historien om lerkarret blev til en landskabsmo-

del i karton med huse, mennesker og dyr af pap og ler, 

mens historien om ragekniven fra jernalderen blev til udar-

bejdelsen af smukke rageknive af guldpapir med indridsede 

mønstre. Også her fik børnene mulighed for at snakke om 

og reflektere over dele af fortællingen på nye måder og med 

inddragelsen af krop og alle sanser. 

Vi oplevede, hvordan dét at ”lege sig ind i” en anden tid 

og ”møde” personer med helt andre levevilkår og tanke-

sæt rejste mange umiddelbare refleksioner og filosofiske 

spørgsmål om, hvor vi kommer fra, hvordan vi lever, hvad 

vi lever af, og hvad der sker, når vi dør. Som indledning 

spurgte vi hver gang børnene, om de kunne huske noget af 

turen fra sidste gang, og det var tydeligt, at en overordentlig 

stor mængde information var lagret, fordi den var indlejret i 

en ”oplevet” fortælling.

På et senere tidspunkt i projektet inviterede vi en anden 

gruppe børn, nemlig hen ved 20 femårige fra Børnehuset 

Bækkestien i Randers. Vi havde på det tidspunkt lavet de 

to første afsnit af billedfortællingen i en pilotudgave, og bør-

nene fra Børnehuset Bækkestien blev i den forbindelse ind-

budt som testpublikum. Ud fra børnenes reaktioner, der blev 

diskret observeret og noteret, kunne vi evaluere, hvorvidt 

slutproduktet lod til at holde børnene fanget, om vi ramte det 

rette niveau og tempo mv. Efter børnenes evaluering valgte 

vi blandt andet at skære nogle afsnit ud, for at komprimere 

historien. Men derudover førte evalueringen til en oplevelse 

af, at vi var på rette vej!

Børnene fra Hadsundvejens Skole var med til at klippe, klistre, 
snakke og lege handlingen frem.  
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PÆDAGOGISK SPARRING

Allerede fra projektets begyndelse indgik vi i et værdifuldt 

samarbejde med pædagoguddannelsen på VIA University 

College, Randers. Vi ønskede gennem samarbejdet at un-

dersøge, hvordan den endelige billedfortælling ville kunne 

bruges af pædagoger og børn.2 En gruppe pædagogstu-

derende afprøvede – som et led i deres studium – dét at 

arbejde med ”oldtidsfortællinger” sammen med børneha-

vebørn både på museet og ude i institutioner. Det ledte til 

mange sjove og kreative ideer til, hvordan billedfortællingen 

vil kunne ledsages af lege, snak og aktiviteter, der involverer 

krop og sanser såvel ude i institutioner som inde på museet.

For museet gav det en enestående mulighed for at un-

dersøge, hvordan den endelige billedfortælling vil kunne 

bruges af pædagoger og børn på egen hånd. For de pæ-

dagogstuderende gav samarbejdet mulighed for at afprøve 

deres teoretiske viden på et konkret case og afslutningsvis 

skrive eksamensprojekter på baggrund af erfaringerne.

Nogle af de pædagogstuderendes input har fundet vej 

ind i den række af aktivitetsark, der kan downloades på 

www.tidsballon.dk og bruges i arbejdet med fortællingen 

ude i institutionerne.

KREATIVT SAMARBEJDE

Der var ingen tvivl om, at dagene med de medskabende 

børn havde været en god, kreativ og lærerig proces. Efter 

den første del af projektet kom nu den svære fase, hvor de 

mange tanker og ord skulle samles i ord og billeder og blive 

til et produkt, der rent kunstnerisk kunne stå for sig selv.

For at understøtte hukommelsen i det videre arbejde med 

den færdige fortælling havde vi systematisk optaget fortæl-

lemøderne med børnene på film og med diktafon. De mange 

timers oplevelser skulle naturligvis koges ned. De 20 børn 

blev til tre – Malou, Benjamin og Jens – de to arkæologer, 

der havde været med på rejsen, blev skåret ud, og flere af 

historierne måtte udgå, da slutproduktet og arbejdet med at 

skrive og tegne ellers ville blive for omfattende.

Alle illustrationer blev tegnet og farvelagt i hånden af Bodil 

Nygaard. Et enormt arbejde, der gik langt ud over de oprin-

delige aftaler, og som heldigvis blev båret af Bodil Nygaards 

egen store entusiasme for projektet. Bodil Nygaard forfat-

tede også den endelige historie i samarbejde med projekt-

lederen og flere andre redaktører. Museumsinspektør Benita 

Clemmensen stod for den arkæologifaglige redigering, og 

for at optimere historien rent dramaturgisk fik vi uvurderlig 

sparring fra instruktør Tine Eiby fra Randers Egnsteater. 

Skuespiller Erik Viinberg gennemførte indtalingen af histori-

ens lydside med stort og professionelt engagement.

Endelig foretog Hans Grundsøe fra Museum Østjylland 

den krævende sammenklipning af det store illustrations-

materiale og de mange timers indtaling til en færdig film i 

seks afsnit. Sideløbende blev app’en ”bygget” af forfatteren 

til nærværende artikel. For os begge bestod processen af 

en stor mængde sideløbende men dog forskelligartet redi-

Tre af de pædagogstuderende fra VIA University College, Randers, 
der bidrog med sparring til projektet og samtidig kunne bruge 
feltarbejdet på Museum Østjylland i deres uddannelse.
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gering. Heldigvis kunne vi hele vejen igennem sparre med 

hinanden omkring timing, klipning og de to forskellige digi-

tale produkters særlige præmisser.

I filmredigeringen handlede det om at møde publikum 

med de forventninger, der er til det levende medie om dy-

namisk klipning og tempo. Vi var klar over, at det ikke lod sig 

gøre at hamle op med moderne animationsfilm á la Disney 

og Dreamworks. I stedet ønskede vi at ramme en mere ro-

lig og varm, men stadig fængslende tone, og forhåbningen 

var, at filmen ville kalde på fordybelse og indlevelse i sit eget 

tempo. Det var vigtigt at overholde denne grundpræmis 

hele vejen igennem, således at der allerede inden for fil-

mens første minutter opstod en ”forventningsafstemning” 

med publikum.

App’en, der skulle fungere som en interaktiv e-bog, havde 

samme udfordringer omkring tempo og dynamik. Selv små 

børn er i dag superbrugere af Ipads. Igen var det vigtigt, at 

imødekomme forventningerne hos brugeren så klart og tyde-

ligt som muligt. En interaktiv billedbog lægger sig midt imel-

lem forventningerne til spil/interaktivitet og e-bøger, der enten 

læses op af en voksen eller har en højtlæsningsfunktion. De 

fleste børn afkoder hurtigt, at sidstnævnte er at sammenligne 

med en fysisk bog og accepterer det mere statiske udtryk. 

Det skønnedes at være vigtigt at holde fast i fornemmelsen af 

”bog”, for at de interaktive elementer ikke skulle signalere ”spil” 

men derimod fungere som en bonus, en beskæftigelse for 

små fingre, mens der lyttes til historien. Det er forsøgt at opnå 

det bogagtige udtryk på flere måder. Der kan bladres i bogens 

Kreativt teamwork under 
indtaling af lydsiden i Radio 
ABC’s lydstudie, som de 
gavmildt havde udlånt til os. 
Fra venstre: Bodil Nygaard, 
Tine Eiby, Erik Viinberg og 
Julie Lolk.
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sider i det tempo, man ønsker, der kan hoppes mellem kapit-

lerne, og ”læseren” tvinges ikke til at ”høre siden færdig”.

Under indtalingen af lydsiden, der foregik i en speakboks 

gavmildt udlånt af Radio ABC i Randers, opstod et dyna-

misk og kreativt samarbejde mellem mange fagligheder. 

Forfatter og illustrator, instruktør, skuespiller, tekniker og ar-

kæolog havde hver især betragtninger og kæpheste, der 

blev vendt under stor gensidig respekt og med et fælles mål 

om at opnå det bedst mulige produkt.

REFLEKSION OG NYSGERRIGHED

Det mest grundlæggende succeskriterium for slutproduk-

tet og projektet i det hele taget var at vække de mindste 

museumsgæsters nysgerrighed, og rejse spørgsmål og 

vække tanker om forskelle og ligheder mellem dengang i 

oldtiden og nu. Det har derfor været en rød tråd igennem 

hele projektet at sætte gang i indlevelsen og skabe en for-

ståelse for, at der har været forskellige levevilkår til forskellige 

tider. De forskellige afsnit i Den magiske Tidsballon kredser 

alle om spørgsmål, der er universelle og filosofiske. Hvordan 

får vi mad og tøj på kroppen? Hvad tror vi på? Hvad sker 

der, når et menneske dør? Alt sammen spørgsmål, som er 

relevante for både børn og voksne.

Med et museum som afsender har der selvfølgelig også 

sneget sig god del kulturhistorisk information ind. Vi ople-

vede i vores møder med børnene undervejs i projektet, at 

videbegærligheden var enorm, og den nysgerrighed og in-

teresse har vi taget alvorligt og forsøgt at formidle videre til 

brugerne af slutproduktet. Det er forsøgt at målrette mæng-

den og niveauet af information til børn i målgruppen uden at 

tale ned til dem.3

Både de åbne spørgsmål om universelle menneskelige 

livsvilkår og de konkrete oplysninger om livet i oldtiden kan 

sætte gang i mange refleksioner hos børn. Vi oplevede, at 

det oldtidsunivers, som vi opbyggede i fortællemøderne 

med børnene fra Hadsundvejens Skole, blev til ”et fælles 

Mødet mellem de nutidige børn og personerne fra oldtiden er centralt i historien om Den magiske Tidsballon. Dialogen mellem dem kan 
sætte gang i tanker hos ”læseren” om forskelle og ligheder mellem dengang i oldtiden og nu.
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tredje”, som vi kunne spejle os i og blive klogere på os selv 

ved. Forskelle mellem børnene i gruppen blev meget små 

i forhold til den fjerne oldtidsverden. Med afsæt i dette er 

det håbet, at Den magiske Tidsballon kan fungere som en 

tilsvarende platform for udviklende dialog mellem børn og 

pædagoger, forældre og museumsformidlere.

DEN MAGISKE TIDSBALLON ER I LUFTEN

Et år efter deres første besøg kom børnene fra Hadsundve-

jens Skole atter ind på Museum Østjylland, denne gang til 

premieren på Den magiske Tidsballon. Det var et spænden-

de øjeblik, da filmen gik i gang. Kunne børnene overhove-

det genkende fortællingen og deres egne input? Havde de 

tålmodighed til tempoet? Ville de nu blive siddende? Men 

efter få minutter kunne genkendende grin og kommentarer 

høres, og det kunne konstateres, at de 20 medforfattere på 

nu 6-7 år var tilfredse.

Den magiske Tidsballon har siden været udgangspunkt 

for aktiviteter på Museum Østjylland både til Kulturhusdag 

og til arrangementet Museum for de Mindste. Sommerakti-

viteterne på Museum Østjylland 2015 var ligeledes bygget 

op om fortællingen, og forhåbentlig vil Den magiske Tidsbal-

lon komme til at fungere som en særlig indgang til oldtiden 

for mange børn fremover.

Den magiske Tidsballon er nu udgangspunkt for aktiviteter på Museum Østjylland, hvor oldsager og tidsperioder pludselig får en ny betyd-
ning, fordi de kan knyttes til fortællingen om fru Sørensen, aben Charlie og alle de andre personer i fortællingen.
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Noter

1 Kulturstyrelsens Formidlingspulje 1, 2013.

2 I begyndelsen af projektforløbet fungerede lektor Anne Petersen som 

pædagogfaglig sparringspartner i projektet og som mellemled til de 

studerende på pædagoguddannelsen. Senere i projektforløbet overtog 

lektor Margrethe Berg Andersen disse funktioner i forbindelse med sin 

undervisning i linjefaget Udtryk, Musik og Drama samt i Dansk, Kultur 

og Kommunikation. Jens-Ole Jensen, leder af Videncenter for Børn og 

Unges Kultur, indgik i projektet som overordnet tovholder på samarbejdet 

mellem VIA og Museum Østjylland.

3 Rent sprogligt har vi nogle steder valgt at bruge ord, selv om de umiddelbart 

er ukendte og mystiske for børnene. Ord som ”urokse”, ”ragekniv” og ”korn-

segl” har for eksempel fået lov at stå som eksotiske, mærkelige sprogobjek-

ter, der kan tygges på, mens sproget generelt er rettet til de 4-8 årige.
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RESUMÉ

I foråret 2015 blev runestenen på Langå Kirkegård restaureret 

og genrejst. Da stenen blev opdaget i 1861 af ingeniør J.V. 

Sigvald Müller, var store dele af runeindskriften allerede hugget 

bort, og kort efter blev stenen også kløvet. Inden da nåede 

Müller at skitsere flere runer, der forsvandt under kløvningen. 

I artiklen fremlægges for første gang Müllers tegning og hans 

beskrivelser af findested og fundomstændigheder. Artiklen for-

tæller tillige om ildsjæles kamp mod barbari og ligegyldighed, 

og om hvordan seks runesten fra Langå blev til to.

Fig. 1. På en natoptagelse af Langåstenen 3 ses runerne tydeligt. 
I foråret 2015 blev runestenen på Langå Kirkegård restaureret 
og genrejst, så den i dag står som den gjorde i vikingetiden med 
runeindskriften på højkant.
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Af BenitA Clemmensen &  
mette WestergAArd nielsen

De kommer. Skibet kommer. Toke spæner så hurtigt, hans 

korte 9-årige ben kan bære ham igennem det høje, våde 

græs i engen.

Fremme ved gården råber han forpustet. Mor, hvor er du? 

Skibet kommer. Far kommer hjem.

Endelig, hvisker mor Sif, og sammen skynder de sig ned 

til bådebroen ved åen, hvor mange af landsbyens indbyg-

gere allerede er samlet. Det lille krigsskib med det frygtind-

gydende dragehoved i forstavnen glider roligt gennem åens 

vand og lægger til ved broen. En tung sørgmodig stemning 

breder sig, da Jærpulv med sænket hoved træder over ræ-

lingen og ind på broen.

Den stærke viking ser på Sif. Vi har ikke din mand og min 

bror Thord med hjem. Egnens velrespekterede storbonde 

og modige kriger er faldet i kamp for kongen. Han forsøger 

at sige det med stolthed, men der er gråd i hans stemme.

Hvor er far, tænker Toke og ser sin mor bryde sammen i 

gråd. Et kaos bryder ud i drengens hoved, da han ser sin far-

bror trække sit blanke sværd og hæve det, mens han råber. 

Jeg, Jærpulv, vil rejse en sten til minde om min bror. Den skal 

stå ved broen over åen, så alle kan se den og mindes Thord.1

FUNDET PÅ DEN ØDE HEDE

I 1861 blev en runesten fundet på en øde hede på Langå 

Nedermark. Da ingeniør J.V. Sigvald Müller i oktober 1861 

indberetter fundet til ”Direktionen for de antikvariske Mindes-

mærkers bevaring”,2 er runestenen få dage tidligere blevet 

afskrællet for store dele af runeindskriften og kløvet i to dele. 

Stenen skulle have været brugt til brobyggeri i forbindelse 

med den nye jernbane, og stenhuggeren, der fandt stenen, 

forsøgte at ødelægge den, for at den ikke skulle blive taget 

fra ham. Heldigvis fik Müller nys om fundet og fik sat en 

stopper for ophugningen.

Müllers breve til Direktionen er primære kilder til informa-

tion om runestenens findested og om, hvordan den blev 

ødelagt. Ud over brevene er det lykkedes at finde en tusch-

tegning, som Müller udførte på findestedet, med optegning 

af flere af de runer, som blev bortsprængt under kløvningen 

af stenen. Müllers breve og tegning er ikke tidligere publice-

ret, og ingen af de senere runeforskere Thorsen, Wimmer 

og Jacobsen & Moltke har taget Müllers oplysninger med 

i betragtning.

Det har på ingen måde været en selvfølge, at en ru-

nesten skulle fredes og bevares i 1861, og der skulle gå 

mange år, før Danmark i 1937 fik sin første fredningslov 

med generelle bestemmelser om fredning af fortidsminder. 

Det er derfor ene og alene takket være Müllers ihærdige 

indsats, at resterne af runestenen blev reddet og flyttet til 

et sikkert sted.

VIKINGETIDENS MINDESTEN

Langåstenen 3,3 som Müllers runesten hedder, er fra vikin-

getiden (Fig. 1-2).4 Runesten er mindesten, som er rejst til 

minde om datidens betydningsfulde eller elskede mænd og 

kvinder. Indskrifterne nævner både dem, der rejste stenene, 

og dem, de blev rejst for. Runestenene blev stillet op ved 

trafikknudepunkter som vadesteder og vejkryds, så de var 

synlige for alle forbipasserende.

Langå ligger ved Gudenåen, som tidligere var en meget 

vigtig færdselsåre, og Langå er det sogn i Jylland, hvor der 

igennem årene er fundet flest runesten (Fig. 14).5 Hele seks 

runesten fra vikingetiden blev opdaget mellem 1629 og 

1868; de tre første blev fundet ved Gudenåen i 1629 og 

1861, mens de sidste tre, som kun er mindre fragmenter, 

blev fundet i murfyldet i Langå Kirke, da denne blev restau-

reret i 1868.

Samtlige runesten var enten kløvet eller slået i stykker, da 

de blev opdaget. Kun Langåstenen 3 er bevaret som en hel 

sten, om end den er kløvet i to dele.

Ingeniør Müllers runesten
– og andre runesten i Langå
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Når man kan finde småstykker af runesten gemt i en kir-

kemur, betyder det, at man allerede, da man byggede sten-

kirkerne i 1100 og 1200-tallet ikke længere regnede vikin-

getidens mindesten for andet end byggematerialer. Langt 

op i 1800-tallet fortsatte denne sønderhugning af runesten, 

som sammen med almindelig ligegyldighed og sløseri har 

betydet, at utallige runesten er gået tabt for altid.

Historien om runestenene fra Langå bekræfter dette med al 

tydelighed; af de seks runesten er således kun to bevaret til i 

dag; stenen på Langå Kirkegård og et lille fragment; Langåste-

nen 4, som i dag er udstillet på Museum Østjylland i Randers.

RUNEINDSKRIFTEN

Langåstenen 3 har fem runebånd. Indskriften starter nederst 

i det højre runebånd og løber ”bustrofedon” (slangeformet), 

hvilket betyder, at skriften skifter retning fra linje til linje. Des-

værre mangler der så store dele af indskriften, at man ikke har 

kunnet læse nogen navne ud af de bevarede runer (Fig. 2).

Tolkningen af indskriften lyder: ”X (rejste denne) sten (efter 

Y) sin broder, en meget god thegn”.6 En meget god thegn 

vil man i dag oversætte til en velrespekteret storbonde, altså 

en mand med store jordbesiddelser.7 Thegn er på denne 

sten stavet med en indskudsvokal, hvilket daterer runeste-

nen til den yngste del af vikingetiden (år 970-1020). Det 

vil sige, at stenen blev rejst, da enten Harald Blåtand eller 

Svend Tveskæg var konge. Det er også på dette tidspunkt, 

at ringborgene, som f.eks. Fyrkat ved Hobro, blev bygget 

som en del af den danske centralmagt.

Runestenen er kløvet midt i tredje runebånd, og runerne 

i båndet er meget fragmentariske. Man har i over 100 år 

fortolket runeresterne øverst i båndet som de sidste runer 

i ordet ”broder” og den første rune i ordet ”sin”.8 Denne 

tolkning passer imidlertid ikke med Müllers tegning af ru-

nestenen fra 1861. Det er netop de øverste runer i tredje 

runebånd, som Müller fik skitseret før kløvningen og siden 

overførte til sin tegning. Tegningen er en afgørende kilde, 

Fig. 2. Langåstenen 3 er 158 cm høj. Teksten lyder: ”X (rejste 
denne) sten (efter Y) sin broder, en meget god thegn”.

Fig. 3. J.V. Sigvald Müllers tegning af Langåstenen 3, november 
1861.
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der gør det nødvendigt, at runologer nyfortolker stenens 

indskrift (Fig. 3).

GENREJSNING AF LANGÅSTENEN 3

I 1866 har vi den første indberetning om, at Langåstenen 

3 ligger ved Langå Kirke. Efter en lidt omtumlet tilværelse 

i forbindelse med restaurering af kirken i 1868, lå stenen i 

mange år i hjørnet mellem kirkens våbenhus og tårn.

Stenen lå med den tunge halvdel nederst og derfor med 

de bedst bevarede runer delvist begravet i jorden og dæk-

ket af beplantning (Fig. 4). Et foto fra 1930 viser, at man 

måtte grave det nederste runebånd fri før fotografering. Man 

kan også se, at stenens kløverevne, allerede da var blevet 

repareret med mørtel to gange (Fig. 5). Senere er stenen 

flyttet endnu en gang, nu til et sløjfet gravsted nogle meter 

mod sydvest, og igen repareret med mørtel.

Langåstenen 3 blev fredet i 1937, men først i 1982 blev 

der foretaget en egentlig fredningsregistrering.

I 1999 blev stenens bevaringstilstand undersøgt i forbin-

delse med en gennemgang af alle danske runesten, der står 

udendørs. Stenen blev erklæret truet på grund af det del-

vist begravede runebånd, uden at dette dog førte til nogen 

handling. Artiklens forfattere indledte i 2009 et samarbejde 

med Langå Kirke om at få restaureret og genrejst runeste-

nen. Stenen består for en stor dels vedkommende af mørke 

mineraler, som ikke kan tåle jordens humussyre,9 og en un-

dersøgelse af, hvordan runerne havde det under jorden, vi-

ste desværre tydelige tegn på, at der foregik en aktiv kemisk 

forvitring af stenens overflade. Runerne var heldigvis stadig 

læselige, men ville gå tabt, hvis de ikke kom fri af jorden.

På dette grundlag blev der søgt om lov til at sammen-

tappe stenen forsvarligt og genrejse den, hvilket der blev 

givet tilladelse til i 2010. Det viste sig imidlertid vanskeligt at 

skaffe penge til projektet, indtil en lokal ildsjæl tog initiativ til 

en støttegruppe for bevaring af Langåstenen 3. I løbet af få 

måneder lykkedes det gruppen at indsamle de nødvendige 

penge fra lokale borgere, virksomheder og foreninger samt 

en fond og Randers Søndre Provsti.10

I foråret 2015 kunne arbejdet med at restaurere og gen-

rejse runestenen endelig afsluttes, så den i dag står som i 

vikingetiden med runebånd på højkant. Stenen står smukt 

med forsiden vendt mod syd på en nyanlagt græsplæne 

mellem Langå Kirkes tårn og våbenhus.

Fig. 4. Runestenen har i mange år ligget ubemærket på Langå 
Kirkegård. Billede fra 2009. 

Fig. 5. Langåstenen 3 fotograferet i 1930 af Erik Moltke.
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I 1861 var man i gang med at anlægge jernbane i Langå, 

og der var brug for store sten, blandt andet til en bro over 

Gudenåen. I oktober blev der fundet en runesten, og inge-

niør J.V. Sigvald Müller fra Randers (Fig. 6), som var tilknyt-

tet projektet, skriver d. 30. oktober til J.J.A. Worsaae, som 

var direktør for Direktionen for de antikvariske Mindesmær-

kers bevaring.11

”En Runesteen, som her aftegnet er i disse Dage funden 

på Langaa Nedre Mark. Jeg vilde bede Hrr. Professoren, 

om De ikke vilde, saavidt det er muligt af denne Skitse at 

see, underrette mig om, hvorvidt den tidligere har været 

bekjendt, hvilket jeg ifølge Steenens Beliggenhed paa en 

øde Hede, imellem Egepurrer og omgiven af Kjærstrøg og 

kun lidet hævet over Gudenaaens Vintervandstand, des-

værre ikke kan antage. Hvad der mangler af Indskriften 

er nemlig af Havesyge bleven borthugget forrige Fredag. 

Steenen, der kun er 1 Alen tyk, laae med Indskriften ned-

ad, men ovenpaa Jorden. Da Steenhuggeren, for at kunne 

kløve den, vendte den om, opdagede han, at det var en 

Runesteen, men af Frygt for, at jeg eller mine Assistenter 

skulde tage Steenen fra ham, lod han Steenen strax af-

skrælle og lod den endog, imod en af mine Underordne-

des Forbud kløve paalangs i Linien A.B, hvilket blev udført, 

medens denne løb omkring for at faa fat paa Nogen, der 

ved sit Magtsprog kunde standse Arbejdet. Resterne af 

Steenen ere nu i Behold, omtrent som Skitsen viser, og 

hvis den ej er bekjendt, skal De faa nøjagtige Aftegninger 

og om fornødent Afstøbninger oversendte. Ærbødigst J.V. 

Sigvald Müller”.12

Worsaae svarer straks og udtrykker dybfølt tak for, at Mül-

ler har reddet resterne af runestenen, og han føler sig ”…

forvisset om, at (Müller) pietetsfuld vil tillade, at denne Steen 

for Fremtiden bliver fredet i det Offentliges Interesse ved at 

henflyttes til et eller andet sikkert sted (eksempelvis) Langaa 

Kirkegaard eller Vaabenhus”. Direktionen vil med fornøjelse 

refundere omkostningerne forbundet med stenens konser-

vering, transport og opstilling, skriver Worsaae, hvorpå han 

med glæde takker ja til tilbuddet om en nøjagtig tegning 

af runestenen. Det skal bemærkes, at Worsaae ikke kan 

kræve runestenen fredet, men at han må appellere til Mül-

lers pietetsfølelse.13

Den 22. november sendte Müller endnu et brev til 

Worsaae medfølgende en ”…nøjagtig Aftegning…i naturlig 

Størrelse…” af runestenen. Müller skriver, at det nok kan 

blive svært at få lov til at placere stenen i Langå Kirkes vå-

benhus, da den almindelige holdning blandt præsterne er, Fig. 6. Ingeniør Müller (e. 1870).



21

M
useum

 Ø
stjylland  |   Å

rbog 2015

at runesten er kirkerne uvedkommende og derfor ikke må 

stilles eller lægges i våbenhusene. Müller vil selv sørge for 

stenens opbevaring, og han agter at få den indmuret på 

et synligt sted i ydermuren på Langås nye stationsbygning. 

Han vil give besked til Direktionen, hvorledes dette skal 

iværksættes. I et ps skriver Müller, at der ikke vil være tale 

om udgifter for Staten i anledning af runestenen.14

MÜLLERS TEGNING

Det er lykkedes at finde Müllers gamle tegning i National-

museets Runearkiv (Fig. 3). Tegningen, som er udført i sort 

og blå tusch på tyndt, gennemsigtigt papir, måler 75 x 98 

cm og forestiller kun runefeltet. Nederst i tegningens hjørne 

har Müller noteret stenens fundsted: ”…funden paa M:N: 

(tomt mellemrum) af Langaa Nedermark…”.15 M:N: betyder 

matrikelnummer, og skuffelsen var stor, da det blev erkendt, 

at Müller ikke havde fået skrevet nummeret ind.

Müller skriver også ”…hvad der er anlagt med Blaat vi-

des at have staaet paa Steenen, ifølge en Skitse, der blev 

tagen lige før Kløvningen.”. Kløvelinjen er markeret med en 

tynd blå streg, og Müller, der har måttet afbilde stenens to 

dele hver for sig, har tegnet runebåndene mere parallelle, 

end de er i virkeligheden. Der er desuden unøjagtigheder i 

afstanden mellem runerne, som kan tyde på, at Müller har 

brugt en tegneramme. Tegningen er uhyre vigtig, fordi den 

viser flere af de runer, der blev borthugget og afsprængt, da 

stenen blev kløvet.16

Müller var ikke runeforsker, og han har tegnet, hvad han 

har set uden at skele til en tolkning af teksten. Runetegnin-

gen adskiller sig da også en hel del fra Magnus Petersens 

smukke tegninger fra henholdsvis 1869 og 1877.17 Magnus 

Petersen tegnede for de to runeforskere P.G. Thorsen og 

Ludvig F.A. Wimmer, og runeforskerne må, sammen med 

Magnus Petersens eget runekendskab, til en vis grad have 

påvirket hans arbejde. Optegningen af runerne er nemlig 

ikke ens på hans to tegninger.

Der er ingen henvisninger til Müllers tegning hos hverken 

Thorsen eller Wimmer, og mens Thorsen ikke forsøger sig 

med en tolkning af tredje runebånd, så udlægger Wimmer en 

meget omfattende tolkning af de sparsomt bevarede runer.18 

Wimmers tolkning bliver i dag opfattet som for vidtløftig, men 

hans tolkning af tredje runebånds sidste runer, svarende til 

de to sidste runer i ”broder” og den første rune i ”sin”, bruges 

stadig.19 Wimmers læsning stemmer imidlertid ikke overens 

med Müllers tegning på flere punkter (Fig. 7), og da den gen-

opdagede tegning er en afgørende primærkilde, hvad angår 

de tabte runer i tredje runebånd, er det nødvendigt med en 

nyfortolkning af indskriften på Langåstenen 3.

Fig. 7. De bortkløvede runer visualiseres når Ingeniør Müllers 
tegning lægges ovenpå et foto af øverste del af tredje runebånd 
på Langåstenen 3. Tegningen er justeret for at kompensere for de 
unøjagtigheder, der er opstået på grund af den anvendte tegne-
teknik (tegneramme).
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Thorsens og Wimmers manglende kendskab til Müllers 

breve og tegning bliver også bekræftet af, at de begge 

nævner ”kæret nedenfor Langå” og ikke en ”øde hede på 

Langå Nedermark”, som runestenens findested.20 Thorsen 

nævner i 1864 Langåstenen 3 som en runesten fundet på 

en hede.21 I 1880 retter Thorsen imidlertid findestedet til 

kæret. Oplysningerne har han tilsyneladende fået i Langå, 

for han skriver: ”Saaledes lyder den aldeles sikre Medde-

lelse til mig fra selve Stedet...”.22 Så kort tid kan der gå, før 

findesteder bliver glemt!

Alle, der senere har beskæftiget sig med Langåstenen 3, 

skriver som Thorsen, at den er fundet i kæret, og allerede 

med Jacobsens & Moltkes beskrivelse af runestenen i 1942, 

er ”nedenfor Langå” blevet omskrevet til ”syd for Langå”.23

Det har ikke været muligt at finde marknavnet ”Nedermar-

ken” på hverken udskiftningskort, matrikelkort, minorerede 

sognekort eller målebordsblade, men ”Nedermarken” op-

træder i en udskrift af Viborg Amts Præstegårdskommis-

sions protokol fra 1863 som en del af Langå præstegårds 

udmark.24 Nedermarken lå mellem en hedelod og eng- og 

kærlodden på matrikel 1 syd for byen, ned mod Gudenåen.25

Fig. 8. Historisk kort over 
Langå med markeringer af, 
hvor Langåstenen 3 kan 
være fundet. Heden er vist 
med lyngfarve, og Nedermar-
kerne er markeret med grønt. 
©Geodatastyrelsen.
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Men der findes også andre markstykker, der er blevet 

kaldt Nedermarken. Axel Søgaard, tidligere landmand fra 

Langå fortæller, at hans fars kusine, der boede på Vesterskov 

 Gaard, for 40-50 år siden dyrkede Nedermarken, beliggende 

på matrikel 14d vest for Langå, og at en række husmands-

brug på Randersvej dyrkede Nedermarken, beliggende på 

matrikel 4a nordøst for byen (Fig. 8).26 ”Neder-” og tillige ”ne-

denfor” har dermed ikke udelukkende betegnet arealer syd 

for byen, men snarere lavtliggende arealer ved Gudenåen, 

og marknavnet ”Nedermarken” kan være blevet brugt om 

samtlige lavtliggende markstykker mellem kær og enge langs 

Gudenåen og den højereliggende Langå Mark.

Kæret neden for Langå er et lige så vidt begreb.”Langaa 

Kier” er brugt om de udstrakte kær vest for Langå, og nav-

net ”Østerkier” er brugt om kærområdet, der tidligere lå 

nordøst for Langå Station.27

Ingeniørs Müllers brev fra 1861 er væsentligt for lokalise-

ringen af runestenens findested. Han skriver, at runestenen 

er fundet ”paa en øde Hede… omgiven af Kjærstrøg og kun 

lidet hævet over Gudenaaens Vintervandstand”. Der findes 

kun et hedeområde, der støder direkte op til både kær og 

nedermark på de historiske kort.28 Heden har matrikelnum-

mer 17b, 29 og det er en lille trekantet hede, som ligger langt 

fra byen og udflyttede gårde. Den er afgrænset mod syd af 

et omfattende kærstrøg og den Nedermark, som Søgaards 

fars kusine dyrkede (Fig. 8). Det kan ikke siges med sikker-

hed, men måske er 17b det matrikelnummer, som Müller 

desværre aldrig fik noteret på sin tegning af Langåstenen 3.30

RUNESTENENS VIDERE SKÆBNE

Worsaae accepterede Müllers plan om at indmure Langå-

stenen 3 i stationsbygningen, men af uvisse årsager blev 

denne plan dog aldrig iværksat.31 Stenen blev i stedet frag-

tet til Langå Kirke, og først i august 1866 er der igen op-

lysninger om stenen; den er nu sat sammen med cement 

og opstillet ved ydersiden af kirkens tårn.32 Worsaae har 

tilsyneladende intet vidst om denne flytning, for han reage-

rer prompte med en appel til kirken: ”Den ved Kirkens Skib 

staaende Runesteen er jeg så fri at anbefale til fremtidig sik-

ker Bevaring.”.33

Allerede i 1868, da Langå Kirke bliver restaureret, kunne 

det være gået galt: Runestenen er da ”...rullet til side og ved 

den Lejlighed adskilt i to Stykker, men saaledes var den jo, 

da den hensattes.”.34 Stenen klarer dog behandlingen, for 

31 år senere kommer der en indberetning til direktøren for 

Nationalmuseets 2. afdeling, A.W.J. Mollerup, hvori Langå-

stenen 3 omtales som ”en stor Runesteen, der kunstig er 

sat sammen af to Stykker”.35 I september 1899 får Mollerup 

endnu et brev, og nu beskrives runestenen som et brud-

stykke og et fragment.36 Mollerup må have opfattet dette 

som særdeles alarmerende, for han skriver straks til Langå 

Kirkes præst, pastor J.M. Valeur og anmoder om, at rune-

stenen på kirkegården bliver indsendt til Nationalmuseet.37 

Stenen bliver dog liggende, og først efter fem år er der nyt 

i sagen. Mollerup har i mellemtiden besindet sig og ønsker 

nu stenen flyttet til Den Historiske Samling i Randers og ikke 

til Nationalmuseet. Han har i den anledning taget kontakt til 

provst Vilstrup i Middelsom og Sønderlyng herreders prov-

sti, og provsten har fra Langå kirkes ejer, grev Ahlefeldt på 

Ulstrup, fået grønt lys til ”...at Museet borttager den Rune-

steen, som staaer ved Vaabenhuset paa Langaa Kirkegaard, 

dog med det Forbehold, at der ikke paaføres Tiendeejeren 

nogen som helst Udgift i Anledning af Dennes Flytning.” 38 

Før man når at flytte runestenen, har Mollerup besindet sig 

nok en gang, for i et brev til Den historiske Samling i Ran-

ders skriver han: ”Jeg mener ikke, at den store runesten, 

som henstår ved våbenhuset, bør skifte plads...”.39 Om det 

er økonomiske betænkeligheder, der får Mollerup til at skifte 

mening, eller om han trods alt føler sig tryg ved at lade ste-

nen blive bevaret på kirkegården, vides ikke.

Siden da har Langåstenen 3 ikke fået meget opmærk-

somhed. Mere end 150 år skulle Langåstenen 3 komme til 
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5 RUNESTEN GEMT I KIRKENS MUR

Omkring 1868 gennemgik Langå Kirke en gennemgriben-

de restaurering, og i kirkemurens fyld blev der fundet seks 

brudstykker af tre forskellige runesten, Langåstenen 4-6 

(Fig. 11-13).47 Det var Langås præst, Theodor Chr. Taaffe, 

der fandt stykkerne i stenbunkerne fra nedbrydningen, og 

han indskærpede gentagne gange over for bygningsarbej-

derne, at de skulle holde øje med sten med skrift.48

I 1869 og 1877 kom runeforskerne P.G. Thorsen og Lud-

vig F.A. Wimmer sammen med tegneren Magnus Petersen 

at ligge på kirkegården sat sammen med cement og med 

runebånd mere eller mindre begravet i jorden, før den i 2015 

atter kom til ære og værdighed, genrejst, som den havde 

stået i vikingetiden. Heldigvis blev Mollerups flytteplaner al-

drig ført ud i livet, og Langå har i dag et smukt minde fra 

vikingetiden stående foran kirken.

Men der er jo fundet seks runesten i Langå igennem åre-

ne, og hvad blev der egentlig af de andre?

RUNESTENSAGRE

Historien om Langås seks runesten starter i 1629, hvor 

den norske runetegner Jon Skonvig rejste rundt i landet for 

at beskrive og tegne mindesmærker.40 ”Neder på Longe 

Marck ved Guden Aa” fandt Skonvig to runesten tæt ved 

hinanden.41 Den mindste af de to sten, Langåstenen 1 blev 

sendt til København allerede en gang i 1650’erne for at ind-

lemmes i Kong Frederik d. 3.’s samling ved Trinitatis Kirke 

(Fig. 9). Her gik stenen til grunde under Københavns brand i 

1728 sammen med utallige andre runesten.42

Den største sten, Langåstenen 2, beskriver Skonvig 

som hele 6½ alen lang, svarende til mere end 4 meter, og 

dermed er stenen den højeste runesten, der er registreret 

i Danmark nogensinde (Fig. 10).43 Stenen blev liggende 

ved Gudenåen i endnu knap 200 år, før den i 1840’erne 

sørgeligt nok blev taget af vejvæsenet og kløvet til mindre 

stykker for at bruges til en stenkiste under ”Landevejen”.44 

Siden da er der gjort flere forgæves forsøg på at finde brud-

stykker af runestenen.45

”Neder på Longe Marck” kan, som tidligere beskrevet, 

ikke fastsættes nøjere, men omfatter muligvis hele det lavt-

liggende, dyrkede areal mellem Gudenåen og den højerelig-

gende Langå Mark. Der findes dog en oplysning, tidsmæs-

sigt svarende til Skonvigs besøg, der antyder, at findestedet 

kan være præstegårdens del af Nedermarken (Fig. 8): ”i en 

af Præstegaardens Vange bleve fire Agre, ifølge Tingsvidne 

fra 1649, kaldte ”Runestensagre”.46
Fig. 9. Tegning af det 125 cm høje brudstykke af Langåstenen 1. 
Teksten lyder: ”…efter…Thord(?)”. 
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forbi Langå for at beskrive og tegne stykkerne.49 Pastor Ta-

affe havde opstillet runestenene uden for kirken, og selvom 

han passede godt på dem, var det ene stykke af Langå-

stenen 6 allerede forsvundet ved Wimmers besøg i 1877.50 

Og det skulle senere komme til at gå meget værre for de 

nyfundne runesten.

I 1879 får Taaffe et nyt præsteembede på Møn, og i 1882, 

da Wimmer igen besøger Langå, er samtlige stykker blevet 

flyttet til et ukendt sted. Wimmer beklager dette dybt, og i 

1899 skriver han: ”Min anelse, at de let kunde forsvinde, når 

de ikke længer var under provst Taaffes varetægt, synes des 

værre at være gået i opfyldelse”.51

Der blev siden gjort flere forsøg på at genfinde de for-

svundne stykker. To af stykkerne fra Langåstenen 4 blev 

genfundet på kirkegården sidst i 1800-tallet og foræret til 

Randers Museums historiske Samling (Fig. 11).52 Her var de 

i en årrække udstillet i det gamle museums have, hvor de i 

Fig. 10. Tegning af den mere end 4 meter høje Langåstenen 2. 
Teksten lyder: ”Hvatr(?) rejste denne sten til minde om...sin fader 
og til minde om Jærpulv, sin broder. Thora(?) h(uggede)…”.

Fig. 11. Langåstenen 4 er to brudstykker af en runesten fra 
vikingetiden. Det største stykke er udstillet på Museum Østjylland i 
Randers. Stykket er 67 cm højt, og teksten lyder: ”…Toke…”. Det 
mindste stykke er gået tabt efter 1931.
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5 1931 blev fotograferet af Erik Moltke.53 En gang efter 1931 

er det mindste stykke desværre gået tabt, mens det største 

stykke stadig er udstillet på Museum Østjylland i Randers. 

En lille stenflis fra Langåstenen 4 var i 1899 i Wimmers va-

retægt. Hvor flisen befinder sig i dag, vides desværre ikke.54

Langåstenen 5 blev muligvis genfundet på Langå Kir-

kegård i 1904,55 men er ikke set siden (Fig. 12). De to 

brudstykker af Langåstenen 6 er aldrig blevet genfundet 

(Fig. 13).

AFSLUTNING

Man kan endnu en gang fastslå, at det ikke altid har givet 

sig selv, at runesten skulle fredes og bevares for eftertiden. 

Historien om Langås runesten indeholder tillige historien 

om de forhold, der rådede, før Danmark fik sin første fred-

ningslov i 1937. Runestenenes bevaring var helt afhængig 

af Worsaaes, Mollerups og Wimmers brændende interesse 

for stenene, og fra centralt hold var man afhængig af ind-

beretninger og hjælp fra lokale ildsjæle, som ingeniør Müller 

og pastor Taaffe.

Også nutiden har vist, at bevaring af runesten afhænger 

af ildsjæle. Uden et lokalt engagement fra borgere, lokalmu-

seum og fagfolk ville de begravede runer på Langåstenen 

3 være gået tabt.

Men ildsjæle kommer og går, og lange perioders mang-

lende interesse kom til at gå voldsomt ud over runestenene 

i Langå. Ud af seks runesten er runestenen på Langå Kirke-

gård og runestensfragmentet i Museum Østjyllands samling 

de eneste, der er bevarede.

Fig. 13. Langåstenen 6 er et brudstykke af en runesten fra vikinge-
tiden. Stykket var 44 cm højt, og runeteksten lyder: ”…sin...”.  
Et andet brudstykke af Langåstenen 6 er aldrig tegnet.

Fig. 12. Langåstenen 5 er et brudstykke af en runesten fra vikinge-
tiden. Stykket var 36 cm højt, og runeteksten kan ikke tolkes. 
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Fig. 14. Gudenåen ved ”Østerkær”.
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8 Wimmer 1899-1901, s. 250-252.
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mørke mineraler er fortrinsvis amfiboler.

10 Tak til Støttegruppen til bevaring af Langåstenen 3 og dennes formand, 

Niels Drescher Pedersen.

11 Tak til Valdemar H. Grambye, Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmu-
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12 ATA, læg 1.
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16 Nationalmuseet, Runearkivet: Viborg amt, Middelsom herred, Langå sogn.

17 Petersen 1909, s. 103-104 og s. 186; Thorsen 1879, Fig. 42; Wimmer 

1899-1901, s. 251.
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26 Geodatastyrelsen, O2-kort over Langaa. Personlig kommunikation d. 29. 

juli 2015.

27 Geodatastyrelsen, O1-kort over Hollerup. Langå 1970, s. 108.

28 Geodatastyrelsen, højt målebordsblad Ulstrup 1878, sorte højdekurver.
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32 ATA, læg 1. Brev fra provst H.J. Swane, Middelsom og Sønderlyng her-

reders provsti til Worsaae, af 3. august 1866.

33 ATA, læg 1. Skitse til brev fra Worsaae til provst Swane, af 7. august 

1866.

34 ATA, læg 2. Brev fra Langås præst, pastor Theodor Chr. Taaffe til 

Worsaae, af 30. april 1868.

35 ATA, læg 3. Brev fra Langås præst, pastor J.M. Valeur til A.W. Mollerup, 

direktør for Nationalmuseets 2. afd., af 8. marts 1899.

36 ATA, læg 3. Brev fra assistent H.A. Kjær, Nationalmuseet til Mollerup, af 

2. september 1899.
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37 ATA, læg 3. Skitse til brev fra Mollerup til pastor Valeur, af 5. september 1899.

38 ATA, læg 3. Brev fra provst A.F. Krarup Vilstrup, Middelsom og Sønder-
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45 Wimmer 1899-1901, s. 249; ATA læg 2, Brev fra pastor Taaffe til 

Worsaae, af 16. april 1878.

46 Thorsen 1879, Fig. 68-69.

47 Jacobsen & Moltke 1942, s. 124-125; Petersen 1909, s. 103; Wimmer 

1899-1901, s. 162.

48 ATA, læg 2, Brev fra pastor Taaffe til Worsaae af 30. april 1868.

49 Jacobsen & Moltke 1942, s. 124; Petersen 1909, s. 103; Wimmer 1899-

1901, s. 160.

50 Jacobsen & Moltke 1942, s. 125.

51 Wimmer 1899-1901, s. 160 og s. 162.

52 ATA, læg 3, div. korrespondance mellem pastor Valeur, provst Vilstrup, 

Mollerup og assistent Kjær fra Nationalmuseet, Wimmer og Randers 

Museums historiske Samling fra 1899-1906.

53 Jacobsen & Moltke 1941, s. 86.

54 Wimmer 1899-1901, s. 162.

55 ATA, læg 3. Skitse til brev fra Mollerup til provst Vilstrup, af 26. oktober 

1904 og skitse til brev fra Mollerup til Wimmer, af 14. november 1904.
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RESUMÉ

Gennem 40 år er der fundet mystiske genstande, mønter og 

breve fra Satankulten både på Anholt og rundt omkring i det 

danske land. Artiklen fortæller om fundene af breve, mønter og 

selve Satans kindtand på Museum Østjylland i Grenaa samt 

om nogle af fundene på andre museer. Læseren får til slut et 

blik ind i bagmandens univers.
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På Museum Østjylland i Grenaa blev nedtagningen af sidste 

del af de gamle udstillinger påbegyndt i sommeren 2015. 

Museets personale ventede spændt på, om der endnu en 

gang dukkede et brev op med hilsen fra Alice Mandragora, 

ypperstepræstinde på Anholt.

Ved tidligere nedtagninger af montrer og udstillinger er 

der fundet omkring 30 breve, flere mønter og sågar et af 

selve Djævelens horn gemt rundt omkring i sprækker og 

fordybninger. Artiklen fortæller den pudsige historie bag 

disse breve og det fantasifulde indhold i brevenes fortæl-

linger.

BREVENE PÅ MUSEET

De første breve blev fundet på museet i forbindelse med 

efterårsferien i 1995. En halv snes breve blev opdaget 

rundt omkring i udstillingerne. Under hovedpuden i en 

seng i museets tekstiludstilling lå der en prangerpung, der 

indeholdt vættelys, vulkansk lava, flint, en blå perle, en gul 

Alt ondt kommer fra Grenaa!

Af ninA Bønløkke AdAmsen sten, dele af en ægyptisk mumie og en tand, der skulle 

være selve Fandens kindtand. Sidenhen er der dukket 

breve op næsten hver gang, der er blevet fjernet montrer 

og gamle udstillinger. Brevene har været stukket ned bag 

montrer, ind i sprækker eller er lagt under større museums-

genstande.

Brevene er ofte adresseret til præster og skribenter. Sær-

ligt er Iørn Piø, tidligere leder af Dansk Folkemindesamling, 

populær som (imaginær) modtager af brevene. Flere bor-

gere i Grenaa er også nævnt som modtagere af breve eller 

som invitererede til at deltage i begivenhederne på Anholt. 

Sognepræst Helge Aagaard, godsejer Frederik von der 

Maase, ”den gamle redacteur” på Grenaa Bladet og Djurs-

lands Museum er blandt adressaterne. 

Alle brevene er stemplede med variationer over Anholt 

og satanisme. ”Besøg Anholt – englenes og djævlenes ø”. 

”Besøg Anholt – vi vender ligene den 31. oktober”. ”Besøg 

Anholt – her render djævlene frit omkring”. Og en lille hilsen 

til den by, hvor Anholtfærgen sejler til: ”Alt ondt kommer fra 

Grenaa!”.
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komsammener, forvandling af mennesker til diverse dyr og 

livet blandt djævle på Anholt.

Flere af brevene omhandler en seance, hvor tidligere 

borgmester i Grenaa, Arne Jessen, skulle forvandles til en 

grønbroget tudse. I et brev dateret 30.1.1987 beskrives for-

løbet af denne heksekomsammen: ”Vi bliver tretten (om alle 

møder frem), der samles om det runde bord på loftet, og 

fornemste deltager bliver borgmester Arne Jessen fra Gre-

naa, som har lovet at give møde. Faktisk er det borgmeste-

ren, vi skal koncentrere os om, for vi har i sinde at gøre ham 

til en grønbroget tudse under seancen, der begynder kort 

efter midnat. Vi har nu fået indsamlet de fornødne ingredi-

enser, der skal til, for at forgørelsen skal lykkes – og det skal 

såmænd ikke være nogen hemmelighed, at de består af 

følgende: tre gram flagermuseblod, et pund gravmandsben 

fra kirkegården, femten hovedhår fra Erwin Neutzsky-Wulff 

(dansk forfatter og filosof med interesse for satanisme red.), 

et antal finger- og tånegle fra borgmesteren selv, en mindre 

portion skorstenssod og endelig en galoche, som vi mener, 

har tilhørt borgmesterens moder. Når disse ingredienser er 

blevet malet til mel, vil de blive serveret i en bjæsk til borg-

mesteren – efter at vi dog først har ”læst” over den. For-

vandlingen vil ske umiddelbart efter indtagelsen, og vi ville 

gerne have Dem som vidne på, at det faktisk KAN lade sig 

gøre. Måske vil De spørge, hvad vi agter at gøre ved den 

nybagte grønbrogede tudse? Vi vil såmænd lukke den ud 

i gadekæret bag kirken; her har vi i forvejen en mængde 

frøer og tudser svømmende rundt. De har alle været noget 

andet, inden vi forvandlede dem – men det er dog første 

gang, at vi får en borgmester i gadekæret…” Denne hil-

sen er underskrevet Alice Mandragora, ypperstepræstinde 

ved Satankulten på Anholt samt Vindhexene, Ostebakken 

Anholt. Alice Mandragora går igen som underskriver på de 

fleste af brevene. Enkelte er dog underskrevet af andre ”an-

holtere”, som Holger Fjæsing, fyrpasser på Anholt.

DJÆVELENS HORN

Efterhånden som brevene er blevet fundet, er de modtaget 

med undren og nysgerrighed på museet, men enkelte an-

satte følte sig dog noget bekymrede, da også et af djævlens 

horn dukkede op på museet. 

Ifølge et brev dateret 25. juni 1971, der var vedlagt æsken 

med djævlehornet, havde øens elværksbestyrer fundet et 

dødt eksemplar af en ørkendjævel. At det var en ørkendjæ-

vel, var han ikke i tvivl om; væsnet havde et grumt frastø-

dende ansigt, klove og var beklædt med lange, rødlige hår 

på kroppen. Fra pandebrasken sprang to små horn – heraf 

udledte elværksbestyreren, at det var en ung djævel. Han 

havde tidligere set overdjævelen på Anholt, Dunk Wokgnal, 

som havde anderledes lange, gedigne horn i panden. El-

værksbestyreren var ikke så bange af sig, så han savede et 

af hornene af djævelen og gravede resten af væsnet ned. 

Hans kone var temmelig utryg ved at have det i huset, så 

den gode mand valgte ifølge brevet at overlade det til Djurs-

lands Museum. Det er dog næppe elværksbestyreren, der 

har valgt at placere brev og djævlehorn i udstillingen på mu-

seet. Hornet viste sig i øvrigt ved senere undersøgelser at 

stamme fra en ged.

SATANKULTEN PÅ ANHOLT

Bekymringen blev ikke mindre, da fundene på museet blev 

sat i forbindelse med den tidligere omtale af Satankulten på 

Anholt. I maj 1973 gjorde lokalbefolkningen nogle mærk-

værdige fund i Ørkenen på Anholt. Noget, der lignede ok-

kulte offerpladser, blev fundet 13 steder på øen.

Ekstrabladet slog sagen stort op med en forside den 24. 

maj 1973, hvor overskriften lød ”Satankult afsløret på An-

holt”. Politiet gik ind i sagen og sendte en betjent fra Grenaa 

til Anholt for at undersøge omstændighederne nærmere. 

Han fandt dog ikke ud af, hvem der stod bag – og heller 

ikke, om der var tale om en Satankult eller blot en stor spøg. 

En del af fundene er udstillet på museet på Anholt.
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Spekulationerne om, hvem der stod bag denne eventu-

elle Satankult på Anholt, kom vidt omkring, men noget en-

deligt svar på, hvem bagmanden eller bagmændene var, 

kom man ikke frem til. Både den kristne organisation Dia-

logcentret, Dansk Folkemindesamling og adskillige medier 

er gennem årene kommet med forskellige bud på, hvem der 

stod bag fundene fra Ørkenen og hvor alvorligt, man skulle 

tage ideen om en Satankult. 

FUND ANDRE STEDER

Tankerne om en kult, der involverede flere medlemmer, fik 

næring gennem fundet af breve og mønter andre steder 

rundt om i landet. I en serie avisartikler fra efteråret 2013 

beskæftigede Politiken sig med fundene rundt omkring i lan-

dets kirker og museer. Omkring 40 forskellige steder er der 

fundet breve og omkring 370 mønter gennem de sidste 40 

år.1 Især Køge Museum er blevet beriget med mønter – om-

kring 270 styk – men også Politimuseet og Nationalmuseet 

har adskillige mønter i samlingerne. 

På museet i Grenaa findes der i alt tre mønter. Den første, 

en kobbermønt, blev givet museet i 1994. Der er tale om 

en kobbermønt med djævlemotiver. På forsiden står øverst: 

”13. maj 1973 Anholt Lucifers ø”. Forneden: ”Himmel og 

helvede”. På bagsiden ”Alice Mandragora” og ”Budbringe-

ren mellem Gud og Djævelen 1973”. Mønten er fundet på 

et toilet på den gamle Anholtfærge ”Vena”. Matrosen, der 

fandt den, turde ifølge museets registrering ikke beholde 

den, hvorfor han forærede den til en bekendt, som afleve-

rede den på museet.

To andre mønter er fundet på museet i midten af 

1990’erne; begge er sølvmønter med samme motiv som 

kobbermønten. 

Særligt udvalgte personer modtog breve med posten el-

ler afleveret i deres egen postkasse. Heriblandet den nord-

sjællandske præst Elisabeth Lyneborg, hvilket gjorde hende 

urolig i forhold til hendes børn.2 

Præst i Grenaa Arne Jakobsen modtog også et brev fra 

Alice Mandragora i starten af 1980’erne, hvori han blev invi-

teret til at se hende få jorden til at rotere den modsatte vej. 

Et årstid efter fik han tilsendt et par gamle, udslidte sko, som 

efter sigende havde vandret rundt uden ejermand i Anholt 

kirke. Arne Jakobsen overvejede ifølge Dagbladet Djursland 

i nogen tid, om brev og sko var omfattet af hans tavsheds-

løfte, men besluttede sig for, at de hørte under spøg- og 

skæmtafdelingen. Han manede derfor de forheksede sko 

til ro ved at kaste dem i et sankthansbål på Baunehøj i Gre-

naa.3

Frygten for Satankulten varierede efter fundsted og hvor 

personligt, modtageren følte sig ramt af brevene. Men un-

dren og mystik fulgte dem længe. I 2012 udkom endda en 

film om Satankulten – en humoristisk roadmovie med titlen 

”The Island of Lucifer”. 
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Djævle, Satankult og Alice Mandragora. Hvor kan alle disse 

væsener og deres efterladenskaber så tænkes at stamme fra?

Et spor til løsningen af dette mysterium kom i 1983. Da 

udgav Knud Langkow bogen ”Anholt på vrangen” – i øvrigt 

på Holms Forlag i Grenaa. I bogen fortælles om Knud Lang-

vrøvl, der på et besøg på Anholt møder jotnekvinden Hyr-

rokkin. Da han nævner hendes navn, smider hun en glo-

ende mønt til ham. Han er straks klar over, at det er en af de 

sjældne Satanmønter.

I forordet til bogen får man måske også en forklaring på 

hele mysteriet. Knud Langkow skriver: ”Hele historien er na-

turligvis uforpligtende skæg og ballade – og den bør læses i 

samme ånd, som den er skrevet. Men hvis den kan animere 

en og anden til at tage over til den havombruste ø og opleve 

den ved selvsyn, er ordene i denne bog ikke spildte”.4 

I bogen omtales grylerne på Anholt – en art nisser, der 

bor i Ørkenen. For at møde Satan på Ostebakken skal Knud 

Langvrøvl betale 10 kroner i entre, som går til foreningen 

”Forkomne Grylers Vel”.5 Ved juletid 1992 modtog den lokale 

avis Grenaa Bladet et læserbrev fra grylerne, som blev bragt i 

avisen under overskriften ”Københavneri at kalde os nisser”.6 

Grylerne bliver fremstillet som et venskabeligt folk, der gerne 

byder på en tørret ising og en håndbajer. Knud Langkow har 

tilsyneladende her fulgt op på historien om grylerne.

I Christianskirken i København fandt man et originalmanu-

skript til historien ”Nat over Vandholt”, som ifølge manuskrip-

tet var skrevet af Klaus Rifbjerg. Rifbjerg har på det kraftigste 

benægtet at have skrevet historien, og manuskriptet har da 

også tydelige ligheder med både brevene og ”Anholt på 

vrangen”. I historien begiver Mikkel sig til sin fars begravelse 

på Anholt – og møder ham senere som genfærd. Mikkel bor 

hos sin faster, som fortæller ham om allehelgensaften. ”På 

denne aften er alle gode som onde ånder løse overalt på 

Vandholt!” sagde faster alvorligt. ”i aften ved midnat bliver 

der på ”Heksenes Danseplads” i Ørkenen brændt en voks-

dukke på et kors; og den som voksdukken forestiller, skal 

få en voldsom død inden årets udgang.”7 Allehelgensaften 

spiller også en stor rolle i brevene, hvor der ofte omtales en 

ligvendingsfest på Anholt netop denne aften.

Navnet Dunk Wokgnal, som læst bagfra giver Knud 

Langkow, findes desuden på en del mønter og breve. 

ERINDRINGEN OM KNUD

I efteråret 2014 blev Museum Østjylland kontaktet af Lene 

Saaek Langkow, datter af Knud Langkows bror. Hun har til-

sendt museet sine upublicerede erindringer om farbroderen 

og hans bedrifter. Hendes erindringer kan føje endnu en brik 

til billedet af Knud Langkow. Knud kom ofte hos broderen 

og hans familie, som i mange år boede først i Karise og så 

Himlingøje nær Køge. Knud vides at have besøgt museet i 

Køge gentagne gange.

Det er allerede kendt, at Knud Langkow gennem mange år 

var ansat i omstillingen på Statens Museum for Kunst. Efter-

hånden er det også blevet fastslået, at det er Knud og hans 

samleverske Vita, der bestilte Satanmønterne ved spilmøntfa-

brikken Meka – og afleverede restoplaget på 23 mønter samt 

5 stempler i stål, der har været brugt til at slå mønterne, på 

Den kgl. Mønt og Medaillesamling. På Køge Museum fandt 

man mellem 2003 og 2005 Knud Langkows pas, hvori der 

var Satanstempler svarende til stemplerne på de breve, der 

var gemt rundt omkring i landet.8 Måske var disse to afleverin-

ger Knuds svar på gåden. Han forlod dette liv i 2004.

Alt i alt må det efterhånden siges at være sikkert, at Sa-

tankulten er Knud Langkows værk. Hvordan og hvorfor 

Knud Langkow har kastet sig over dette enorme projekt; at 

skabe en hel parallelverden bygget op omkring Anholt, har 

der også været flere bud på; et gesamtkunstwerk, en gal 

mands fantasi, en humoristisk tilføjelse til historien.

Lene Saaek Langkows erindringer om farbroderen og 

hans bedrifter fortæller om en mand, der havde en god 

fantasi og en forkærlighed for den skæve historie. Hun for-
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tæller blandt andet om, hvordan det var at besøge Knud 

og Vita: ”Når en besøgende satte sig i sofaen, kunne man 

se det store almuerøde vitrineskab. Skabet var propfyldt 

med Vitas samling af gamle dukkemøbler, dukker og for-

skelligt slags legetøj, men på de ledige pladser lå Knuds 

ting: Uhyggelige masker, figurer og de sære snurrepiberier, 

han havde fundet rundt omkring, og som bare ventede på 

at blive anbragt på museer, i kirker og – ikke mindst – på 

Anholt. I skabet lå også de menneskeknogler, Knud havde 

samlet op på forskellige kirkegårde. I lang tid opbevarede 

han den store lårbensknogle, som han havde fundet i en 

affaldsbunke på den sjællandske kirkegård. Den var på 

en måde kronjuvelen i knoglesamlingen, og fik mange til 

at dreje sig væk, mens de indtog kaffen og de indkøbte 

flødeskumskager….”9 Her lå formentlig nogle af delene til 

de såkaldte offerpladser på Anholt.

Lene Saaek Langkow fortæller også om Knuds forkærlig-

hed for nisser: ”Var vi en tur i skoven og havde Knud med 

som guide og underholder, kunne vi som små komme ind 

i en eventyrlig verden. Knud så nisser og trolde alle vegne. 

Bag træerne, under buskene og vistnok bag den dér store 

sten! Lige et glimt af en haledusk eller en tot af et nisse-

skæg. Fantasien blomstrede.”

Udover at sende og placere breve og mønter rundt om-

kring i landet, begav Knud sig også af med at tilføje nye 

elementer til naturen. Ramsløg, skræpper og radisefrø blev 

sået og plantet rundt omkring. Snoge, perlehøns, klokke-

frøer og guldfisk blev indsamlet og flyttet til nye lokaliteter. 

Flere steder i landet blev også udsat røde skovsnegle – ikke 

at forveksle med den iberiske skovsnegl, som mange ellers 

nok vil betragte som et relevant element i en Satankult.

Nu er de sidste af de gamle udstillinger på museet i Grenaa 

pillet ned, og vi fandt ikke flere breve eller genstande relateret 

til satankulten. Dermed er Knud Langkows univers blevet mu-

seumshistorie ligesom de nu forsvundne udstillinger.
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RESUMÉ

Hans Fr. Brüggermann, godsejer på Mejlgaard, blev år 1800 

begravet i en stor fornem læderbetrukken kiste tæt besat med 

pyntesøm og med bemalet mindeplade af kobber. Kisten, der 

stod sine første mange år i familiens kapel i kirken, har lidt 

under tidens tand, store læderpartier hang løse ned, og det 

var sidste udkald for en redning. Konserveringsarbejdet har 

bl.a. bestået i undersøgelse af læderets tilstand, fjernelse af 

tykke støv- og korrosionslag samt sikring af løst læder, træ og 

hundredevis af skrøbelige pyntesøm.
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REDNINGSAKTION FOR EN LÆDERBETRUKKET KISTE

Menighedsrådet ved Glesborg Kirke havde besluttet sig 

for, at nu skulle det være – nu ville man ikke vente læn-

gere. Kisten i kælderen var efterhånden blevet så nedbrudt, 

at skulle den reddes, var det nu. Så en af årets opgaver 

i Museum Østjyllands afdeling Bevaring og Magasin blev 

Godsejerens gravminde
– konserveringen af Hans Fr. Brüggermanns kiste

Af Anne rostgAArd nielsen konserveringen af en stor læderbetrukket kiste, hvori Hans 

Fr. Brüggermann, godsejer på Mejlgaard, ligger begravet. 

Da han døde i 1800, blev kisten sat ind i Mejlgårds ka-

pel, der var tårnrummet i Glesborg Kirke. Glesborg kirke var 

ejet af herregården indtil 1914. I 1805 blev det forbudt med 

begravelser inde i kirken, men Brüggermanns kiste fik al-

ligevel lov til at blive stående, dog nu under orgelpulpituret 

i kirken. Siden 1950’erne har kisten stået i det nuværende 

Kisten før konservering.
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kælderrum, der fungerer som rum for varmeanlæg. Der er et 

ventilationshul gennem yderdøren, og kælderen virker ikke 

nævneværdig fugtig. Fugtigheden nåede dog alligevel op 

på 80 % på en tre-dags måling, vi foretog i august 2014, og 

bemalingen skaller af væggene. Kisten står på teglsten med 

fugtisolerende tagpap 30 cm fra en ydermur.

Kisten er af egetræ med en inderkiste af metal og måler 

ca. 200 x 90 x 80 cm. Vi åbnede ikke kisten, men fik fortalt, 

at andre mere nysgerrige personer før havde haft lindet på 

kistelågene og set greven ligge smukt klædt med stor hvid 

paryk. Selve kisten er betrukket med tykt lyst brunt læder, 

der er formet over en underliggende bræddebeklædning. 

Læderet er derefter stiftet på med jernholdige møbelsøm 

med svagt runde kobberholdige hoveder. I kistens ender er 

der kraftige bærebeslag af jern på plader. På låget er der en 

kobberplade med bemalet tekst.

KONSERVERINGSMÆSSIGE UDFORDRINGER  

UNDER STØVET

Det første, vi bemærkede, da vi besigtigede kisten, var, at 

den var ekstremt støvet. Kisten var helt grå og blød af støv. 

Støvet skulle vise sig at skjule nogle bevaringsmæssige ud-

fordringer, men mere herom senere. Kistetræet var i ganske 

god bevaringstilstand, om end visse partier var svækkede 

og mere porøse. Jernet i møbelsømmene samt andre søm 

var meget rustent og mange steder helt væk, hvilket betød 

at enkelte dele af yderbeklædningsbrædderne samt lister 

var faldet ned, og lå løse under læderbeklædningen, samt 

at læderbeklædningen var løstsiddende og faldet ned på 

den langside af kisten, der vendte mod muren. Her lå læde-

ret i stive og deforme folder. På resten af kisten var læderet 

lokalt løst og med mindre mangler, hvor det var slidt. Des-

uden var læderet tørt og meget støvet. Mange af sømho-

vederne var irrede smukt grønne, andre havde hvidlige og 

mere porøse korrosionsprodukter. Bærejernenes metal var 

rustne, og viste ingen tegn på at have været bemalet.

SKADERNE FRA FORFALDET BLIVER UDBEDRET

En plan for konserveringen blev lagt og godkendt af Na-

tionalmuseet, der har det overordnede ansvar for kirkeligt 

inventar, der er over 100 år gammelt. Udgangspunktet for 

konserveringsarbejdet var, at der var tale om et sikringsar-

bejde, der sikrer løse dele og nedsætter hastigheden af 

nedbrydningen, men ikke nødvendigvis forskønner kisten, 

og derfor heller ikke vil få kisten til at fremstå som ny igen. 

Som udgangspunkt skulle der afmonteres mindst muligt fra 

kisten i forbindelse med sikringsarbejdet.

På vores første arbejdsdag i kælderen kom også grave-

ren og menighedsrådet, og ved fælles hjælp blev den tun-

pH-måling af læderet. Krympetest af læderet.

Sikring af løst læder og løse sømhoveder.
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ge kiste løftet op på arbejdsbukke ved hjælp af bæreseler. 

Mens der blev foretaget en indledende støvsugning overalt, 

blev læderets pH (surhedsgrad) målt: En lille stump læder 

(ca. 0,5 g) blev udtaget, og lagt i ca. 1 ml demineraliseret 

vand. Efter 15 minutter måltes pH i væsken, og værdierne 

viste en pH på ca. 6-7. Efter ½ time var pH-værdien ca. 

7-7,5. Dette er ganske højt for læder, der normalt har en pH 

på 5-6. Hvis læderet havde været meget surt, havde det 

været nødvendigt at behandle det til en neutral pH, for at 

gøre det mere holdbart.

En krympetest blev også udført for at afgøre, hvad læ-

deret ville kunne tåle af rensemetoder: Små læderstrimler 

fra tre forskellige områder på kisten blev udtaget, dryppet 

med demineraliseret vand og opvarmet, hvilket bevirker, 

at det krymper. Krympningen startede så småt ved 65°C 

og var markant ved 75°C. Disse værdier betød, at læde-

ret tålte vandig rengøring.

Allerførst måtte dog de støvende dele af konserverings-

arbejdet overstås, nemlig afrensningen af kobbersømhove-

derne samt kistehåndtagene. Omtrent 3000 kobberholdige 

sømhoveder skulle afrenses for større eller mindre mæng-

der hvidlig porøs korrosion – dette var ikke nogen lille opga-

ve. Otte timer tog det ved brug af glasbørste, fin ståluld og 

skalpel. Et roterende tandlægebor blev også afprøvet, men 

de skrøbelige søm var så gennemrustede, at hovederne fløj 

af. Rust fra de to bærehåndtag blev ligeledes afrenset; her 

kunne vi bruge metalbørster og ståluld, da der ikke var re-

ster af bemaling.

Efter det støvende arbejde kunne nu det store arbejde 

med træ og læder begynde. En grundig støvsugning af læ-

der og blotlagt træ blev foretaget, herefter blev træet afren-

set med en klud hårdtopvredet med demineraliseret vand. 

Løse lister og brædder under læderet blev fastgjort med 

rustfri stålskruer. Læderet blev afrenset med en blanding af 

fire dele vand til én del sprit. De nedhængende og stive 

læderstykker på siden af kisten blev blødgjort med samme 

vand/sprit-blanding, trukket på plads så godt som muligt og 

stiftet fast med små søm. Løse læderstykker under kiste-

bunden blev ligeledes stiftet fast.

I forvejen vidste vi, at der skulle limes mange løse søm-

hoveder fast, da vi havde opsamlet mange fra gulvet, og da 

næsten samtlige nittehoveder var faldet ud på den side af 

kisten, hvor læderet havde hængt løst. Men det viste sig, 

at både korrosionsafrensningen af sømhovederne og de vi-

brationer sømning og rengøring gav, var nok til, at mange 

nye sømhoveder faldt af. Årsagen var, at selve jernstiften 

under sømhovedet var tæret igennem. Pålimningen af søm-

hovederne tog i alt otte timer, hvorved tidsplanen skred.

Fugtig afrensning af læderet.
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handling. Samtlige sømhoveder blev afslutningsvis affedtede 

med acetone og givet Incralac med en lille pensel. Incralac 

beskytter kobberet mod ny korrosion. De to jernhåndtag blev 

overfladebehandlet med en blanding af fosforsyre og tan-

nin, hvilket både kemisk binder resterende rust samt giver et 

mere acceptabelt smedejernsagtigt udseende.

Kistepladen øverst på kisten blev støvsuget grundigt og 

afrenset let med demineraliseret vand. Pladen blev poleret 

let med en klud egnet til skånsom polering af sølv dog uden 

større effekt. Lidt større glans blev opnået ved en let po-

lering med syrefri vaselineolie. På trods af anstrengelserne 

blev bemalingen på kistepladen desværre ved med at være 

ulæselig. Det er muligt, at en røntgenfotografering af pladen 

vil kunne give svaret på, hvad der står, men det kræver, at 

pladen tages af.

Ved overfladebehandlingerne dampede en del opløs-

ningsmidler af og ud i luften. Foruden at sidde med døren 

åben ud til det fri, var det nødvendigt at bære halvmaske 

med luftrensende filtre.

FLERE OVERRASKELSER UNDER STØVET

Da arbejdet var færdigt, blev menighedsrådet igen tilkaldt og 

ved fælles hjælp blev kisten løftet på plads på murstenene. 

Nu var arbejdet med kisten, som aftalt med både National-

museet og menighedsrådet afsluttet – men vi var nu ikke 

helt tilfredse… Det viste sig, at det tykke støvlag, der lå på 

kisten ved de første besigtigelser helt havde skjult en stor 

Kisten efter første stabilise-
rende konservering.
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mængde gamle grå, uskønne malingspletter samt mange 

andre skjolder på læderet. Tillige virkede læderet især på 

oversiden af kisten udtørret.

Vi aftalte derfor med kirkeværgen at udarbejde et tilbud 

omfattende rensning og smøring af læderet tillige med en 

smule retouchering (indfarvning) af nye søm og stifter, hvilket 

ville give et mere diskret æstetisk indtryk af konserverings-

behandlingen. Et sidste meget vigtigt punkt i tilbuddet ville 

være at instruere graveren i en forsigtig årlig rengøring af 

kisten, således at metalkorrosion og lædernedbrydning kan 

holdes nede.

AFRENSNINGSFORSØG PÅ BÅDE NYT LÆDER  

OG KISTENS LÆDER

Forud for tilbuddet var det nødvendigt at foretage afrens-

ningsforsøg med fjernelse af forskellige typer maling på 

læder med henholdsvis forskellige typer opløsningsmidler 

og mekanisk afrensning. Tests blev udført på to forskellige 

typer nyt læder. På kisten valgtes herefter en kombination af 

indledende mekanisk afrensning med skalpel og glasbør-

ste, samt herefter ti minutters opblødning af malingsrester 

med Nitromors og fjernelse af de sidste malingsrester med 

skalpel og træpinde. Inden den endelig behandling af kisten 

udførtes forsøg på afgrænsede områder, men trods den 

barske behandling tørrede det behandlede læder fint op.

Det lykkedes at fjerne gamle malingspletter, men de gam-

le dybtliggende fedtlignende skjolder på læderet lykkedes 

det desværre ikke at fjerne.

EN TILTRÆNGT SMØRING AF LÆDERET

Den endelige afsluttende overfladebehandling og smøring 

af læderet blev foretaget med et smøremiddel bestående 

af 40 % lanolin og 60 % klovolie, igen efter at forskellige 

smøremiddelblandinger var blevet afprøvet. Læderet fik 

herefter et dybere mere glansfuldt udseende, og skjolderne 

blev knap så synlige.

Under støvlaget fremkom mange malingspletter.

Læderet er skjoldet, plettet og udtørret.
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Kisten set fra siden efter 
konservering.

Kistegavl efter konservering.



43

M
useum

 Ø
stjylland  |   Å

rbog 2015

REDNINGSAKTIONEN VEL OVERSTÅET

Arbejdet med kisten var nu godt overstået. Alle løse dele 

var genplacerede, støv og malingspletter fjernet, metallerne 

korrosionsbeskyttede, og læderet havde fået både fugt og 

olie tilført. Kisten blev drejet og dermed trukket længere væk 

fra den måske lidt for fugtige bagvæg. Med rutinemæssige 

afstøvninger samt overvågning af, at klimaet ikke bliver for 

fugtigt, er ”levetiden” for kisten nu øget betragteligt.
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RESUMÉ

I 1862 blev de randrusianske bagermestre og bagersvende 

uenige om, hvem der havde ejendomsretten til bagersvende-

nes velkomst. Uenigheden var så stor, at der skulle en ken-

delse i Randers Byting til, før striden kunne blive bilagt.

Bagersvendenes velkomst er fremstillet i 1835 af den 
randrusianske sølvsmed Vilhelm Creutzberg. Den 
kostede den ikke ubetydelige sum af 66 rigsdaler 5 
mark og 8 skilling.
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I Museum Østjyllands samlinger findes otte velkomster fra 

syv forskellige håndværkslav i Randers: rebslagere, skoma-

gere, handskemagere, murere, bødkere, smede og bagere. 

Med undtagelse af skomagermestrenes er alle velkomsterne 

indstiftet og bekostet af de forskellige lavs svendebroderska-

ber. Velkomsten blev hovedsagelig anvendt af håndværks-

svendene ved optagelsesgilder, hvor de nyuddannede 

svende blev budt velkommen i lavet og i broderskabet ved, 

at velkomstens bæger blev fyldt med øl, hvorefter svendene 

drak af den på skift. Det var en tradition, at den nye svend 

tillige bekostede et lille sølvskilt med sine initialer og opta-

gelsesår, og at skiltet blev påhængt velkomsten som ud-

smykning. Skiltene var ikke alene et udtryk for ønske blandt 

svendene om at eje en prægtig udsmykket velkomst, men 

skiltene fungerede tillige som en mindre opsparing for bro-

derskabet, der på sigt kunne omsmelte dem og dermed få 

råd til en ny og mere kostbar velkomst.

Kampen om bagersvendenes 
velkomst

Af HAnne sCHAumBurg sørensen ET KONGELIGT GODKENDT LAV

Bagersvendens velkomst anskaffede svendene i 1835 for 

den nette sum af 66 rigsdaler 5 mark og 8 skilling. Bestil-

lingen på en ny velkomst blev givet til den lokale sølvsmed 

Vilhelm Creutzberg.1 For det ikke ubetydelige beløb fremstil-

lede Creutzberg en traditionel velkomst med en højde på 

32 cm og med en sølvvægt på ét kg. Låget blev udsmykket 

med to løver, der støtter sig til en kugle, hvorpå der står 

en kringle. Bagerlavet havde som det eneste Randers-lav 

fået godkendt sine lavslove af kongen.2 De øvrige Randers-

lav måtte nøjes med en godkendelse af Randers’ bystyre. 

Sandsynligvis symboliserer de ”støttende” løver denne kon-

gelige godkendelse. Kringlen var bagernes vartegn. Som 

en del af svendeprøven skulle der blandt andet bages en 

kringle. Velkomsten er forgyldt indvendig, og af de 24 sølv-

skilte, der var blevet overflyttet fra en ældre velkomst, be-

kostede svendene en oppudsning af de 12. De 24 skilte 

er alle indgraveret med en kringle på forsiden og stammer 

fra perioden 1780-1804. Selve velkomsten bærer desuden 

Overretssagfører A. Th. Buhl 
(1847-1915) førte sagen for 
de 23 bagermestre i Randers 
Byting.
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indskriften: 1835 – CJ – JFA – HF – SS. Da svendelavet 

var underlagt mesterlavet repræsenter initialerne CJ og JFA 

bagermestrene Christian Jensen og Jens Frederik Arent, 

mens initialerne HF og SS repræsenterer bagersvendene 

H. Fisker og Søren Sørensen.

EN BRYDNINGSTID

Indførelse af Næringsloven af 1857 gav uro og uenighed 

blandt håndværkerne – også mellem de randrusianske bage-

re. Gamle traditioner og rettigheder måtte vige for nye liberale 

tiltag. Alle lav og broderskaber mistede med den ny nærings-

lov deres hidtidige rettigheder, og det medførte, at sammen-

slutningerne i løbet af få år blev nedlagt. Både bagermestre 

og bagersvende skulle nu finde en ny måde at organisere sig 

på. Bagermestrene omdannede mesterlavet til en mesterfor-

ening, og i 1872 oprettede de Randers Bager forening. Bager-

svendene bevarede svendebroderskabet til 1875, hvorefter 

broderskabet også blev ændret til en forening, der i 1893 fik 

navnet Bagersvendens Fagforening.

Svendene oprettede i 1862 en sygekasse, og denne 

overtog broderskabets sociale forpligtigelser. I første halvdel 

af 1800-tallet var ca. halvdelen af broderskabets indtægter 

gået til økonomisk støtte ved sygdom og begravelser.3 Da den 

nye sygekasse manglede penge, besluttede svendene at 

ansøge mestrene om at måtte sælge velkomsten, da de ikke 

længere anvendte den. Mestrene, der opbevarede velkom-

sten, nægtede at udlevere den. Den skulle bevares. Mestre-

ne var mere traditionelle og nok heller ikke så stærkt i bekneb 

for indtægter som svendene. Bagersvendene, der anså vel-

komsten for deres ejendom, besluttede derfor at anlægge 

sag mod mesterforeningen ved dennes formand bagerme-

ster Peter Josephsen i Randers Byting. Til at føre sagen hy-

Fotografier af 1800-tallets randrusianske bagerier er lidt af en sjældenhed. Fotografiet her er da også optaget omkring 1910 og viser bager-
mester Andreas Rasmussen med kone, svend og lærling foran sit Wiener & Dresdnerbageri i Vestergade nr. 26. Af butiksskiltet fremgår det, 
at Andreas Rasmussens speciale var rugbrød og wienerbrød. 
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rede bagermesterforeningen den lokale overretssagfører A. 

Th. Buhl. Overretssagføreren var en dygtig lokal sagfører, der 

blandt andet var medlem af den lokale skattemyndighed.4  

 Først den 30. januar 1888 blev der truffet en afgørelse i 

Randers Byting. Bagermestrene fik medhold, de måtte be-

holde velkomsten. Begrundelsen var, at retten ikke kunne 

anerkende, at Bagersvendenes Forening var en fortsættelse 

af broderskabet, og dermed havde de heller ikke ejendoms-

retten til velkomsten. Byretten stadfæstede dog også, at de 

øvrige genstande fra svendebroderskabet, der var i mestre-

nes besiddelse, skulle udleveres til svendene. Det drejede 

sig om en protokol og en lavslade. 5 Hvorfor velkomsten skil-

te sig ud herfra, fremgår ikke af retskendelsen. 6 Mestrene 

var naturligvis glade for denne afgørelse, og besluttede på 

det efterfølgende foreningsmøde at sende sagfører Buhl en 

erkendelse i form af en kringle.7

VELKOMSTEN KOMMER PÅ MUSEUM

Bagermestrene var nu i besiddelse af en velkomst, som de 

ikke havde nogen anvendelse for, men som de gerne så 

bevaret for eftertiden. Bagermestrene vedtog derfor på for-

eningsmøde den 29. september 1888, at den bedste løs-

ning var at overdrage velkomsten sammen med svendenes 

protokol og lade til Randers historiske Samling. Overdragel-

sen skete på betingelse af, at bagerlavet ved festlige lejlig-

heder, måtte låne genstandene. Skulle Randers historiske 

Samling nogensinde blive nedlagt, skulle genstanden afle-

veres til Dansk Folkemuseums Afdeling for gamle Laugs-

sager. Overdragelsen af genstandene til museet er en af 

bagermestrenes allersidste indskrivninger i deres lavsproto-

kol, der går tilbage til 1726.8

Bestyrelsen for Randers historiske Samling var begejstret, 

og skriver i overdragelsesdokumentet: ”Da Randers histori-

ske Samling har sat sig det Maal at samle og bevare Min-

derne for vor Fortid, navnlig alt, hvad der vedrører vor By og 

dens Fortid, er det med særlig Glæde og Paaskjønnelse, at 

undertegnede Bestyrelse modtager disse Gjendstande.”9

I dag kan man kun være glad for, at kendelsen i retten 

faldt sådan ud, ellers ville man ikke kunne se velkomsten i 

Museum Østjyllands sølvkammer i Randers.
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RESUMÉ

For omkring hundrede år siden var enhver købstad i landet be-

riget med et eller flere små bryggerier – især hvidtølsbryggerier 

– som dog omkring midten af 1900-tallet bukkede under for 

industriens hastige fremvækst. Sådan var det også i Ebeltoft, 

hvor de professionelle bryggere etablerede sig i 1850’erne. 

Byens sidste bryggeri lukkede i 1931. I de senere år er denne 

udvikling vendt med fremkomsten af utallige mikrobryggerier – 

således også på Ebeltoftegnen.

Ølbrygning i tidligere tider efter træsnit af Olaus Magnus 1555.
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FRA HÅNDVÆRK TIL INDUSTRI OG RETUR

I disse år oplever vi her i landet en sand renæssance inden 

for ølbrygning. Over en ganske kort årrække er antallet af 

små håndværksbryggerier – eller mikrobryggerier, som de 

også populært kaldes – således vokset i et uset antal.

Industriens hastige fremvækst i løbet af 1900-tallet med-

førte, at der efter midten af århundredet næsten kun stod 

få, men til gengæld meget store – ja, ligefrem internationalt 

kendte – bryggerier tilbage. Udbuddet af forskellige øltyper 

var ligeledes stærkt på retur.

Med den nye bryggeribølge er denne udvikling vendt. 

Man kan sige, at udviklingen nærmest er skruet henved 

hundrede år tilbage til dengang, enhver by nærmest havde 

sit eget bryggeri, der dog for det meste var hvidtølsbryg-

gerier – til tider endda flere. Sådan har det også tidligere 

været i Ebeltoft.

DA ØL VAR HVERDAGSKOST

Går vi mere end hundrede år tilbage i tiden, blev der druk-

ket øl i meget betydelige mængder, hvilket hang nøje sam-

men med, at vandet rigtig mange steder var af særdeles 

ringe kvalitet, så det udgjorde et reelt sundhedsproblem. 

Vandet, der indgik i ølbrygningen, havde derimod gennem-

gået en kogning.

Øllets store udbredelse skyldes tillige, at det ligesom 

brændevin har et betydeligt næringsindhold, hvilket ikke 

mindst var vigtigt i tidligere tider med hårdt fysisk arbejde 

og begrænsede konserverings- og opbevaringsmuligheder. 

Disse drikkevarer er da også ganske rammende blevet kaldt 

”det flydende brød”.

Øllet, der tidligere som hovedregel var svagt, blev i en 

tid, der var præget af udbredt selvforsyning for det meste 

brygget i den enkelte husholdning. Denne tradition med 

hjemmebrygning af øl blev mange steder bibeholdt helt op 

Ølbryggere og bryggerier  
fra Ebeltoft

Af JAkoB Vedsted til midten af 1900-tallet. Men når det gælder udviklingen af 

et egentligt bryggerhåndværk, har ikke mindst klostrene, 

herregårdene og købstædernes købmandsgårde gennem 

tiderne spillet en betydelig rolle.1

Købmandsgården, som var krumtappen i købstadens 

erhvervsliv, havde ofte både bryggeri, brændevinsbrænderi 

og maltkølle tilknyttet virksomheden. I 1767 hedder det om 

Ebeltoft, at ”Byens Næring bestaaer mest af Øl- og Bræn-

devinssalg, Maltgøren og grove Varers Handel med Bon-

den.” Og i 1735 hed det om købmand Claus Mørk, som 

ejede Adelgade 10, at han ”har Husnæring med dansk Øl 

og Brændevins Salg” og Isach Hansen Goe, der var ejer 

af gården, Adelgade 43-51, at han har ”Øl og Brændevins 

Salg for Bønder.”  2

Købmandsgårdene var ofte igangsættere for de første 

industrivirksomheder, der blev grundlagt i sidste halvdel af 

1800-tallet, og som især forarbejdede bøndernes produkter. 

Sådan har det også været i Ebeltoft, om end den industrielle 

udvikling kun blev beskeden.3 I Ebeltoft ses bryggerierne 

således at være tæt knyttet til de store købmandsgårde.

Desuden synes der ikke i en by som Ebeltoft at ligge en 

egentlig uddannelse som brygger til grund for at kunne etab-

lere et bryggeri. Bryggerne kom som regel fra landet, hvor de 

sikkert har lært faget gennem hjemmebrygning. Hertil kom-

mer, at købstadsbryggerierne i ganske særlig grad opstår 

som selvstændige virksomheder i kølvandet på loven om næ-

ringsfrihed fra 1857.4 En udvikling der også er ganske tydelig i 

resten af landet, når man lige ser bort fra de allerstørste byer.5

DEN FØRSTE BRYGGER I EBELTOFT  

– JENS SØRENSEN GREVE

Den første ølbrygger, vi har kendskab til i Ebeltoft, var Jens 

Sørensen Greve. Han var født i 1820 i Dejret i Tved Sogn 

på Mols. I 1853 kom han til Ebeltoft fra Århus og omtales i 

den forbindelse som bryggerkarl.6 I 1855 finder vi ham i si-

dehuset til købmand Lauritz Peter Mellerups gård, Adelgade 
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også er tilfældet i forbindelse med hans vielse i Knebel i 

1855 og en søns fødsel i Ebeltoft i 1859.7

Ejendommen, hvor Jens Sørensen Greve havde sit bryg-

geri, må antages at have været ganske velegnet til ølbryg-

ning. Af Mellerups skøde på ejendommen fra 1851 fremgår 

det, ”at der i Baggaarden er en Vandkumme, som har Tilløb 

fra en Kilde under Jorden, i Bryggeset en vandrig Brønd 

med Pumpe.”   8 Der var altså sikkert rigeligt med godt vand, 

hvilket er en klar forudsætning for godt øl. Ejendommen var 

i øvrigt naboejendom til Farvergården, hvor kildevand ligele-

des fandtes i rigelig mængde.9

Jens Sørensen Greve ses imidlertid ikke at have løst bor-

gerskab som ølbrygger. Derimod løste han den 2. novem-

ber 1857 borgerskab som øltapper – hvilket vil sige bevær-

ter – i Ebeltoft.10 Og i de følgende mange år optræder han 

som værtshusholder eller restauratør i byen. Fra 1857 til 

1887 ejede han således ejendommen Adelgade 20, matr. 

39, hvor han drev beværtning.11 Jens Sørensen Greve 

døde i Ebeltoft i 1900.12

JENS ANTON PETERSENS BRYGGERI I  

AGENT BANGS GÅRD

Den første, der løste et egentligt borgerskab som ølbrygger i 

Ebeltoft, var Jens Anton Petersen, som erhvervede dette den 

16. marts 1857.13 Samtidig annoncerede han den 22. april 

samme år i Aarhuus Stiftstidende om, at han havde etableret 

et bryggeri, hvor han tilbød forskellige ølsorter, i forhenvæ-

rende agent og købmand Søren A. Bangs store købmands-

gård, Adelgade 43-49, matr. 53 a, som på det tidspunkt var 

overtaget af J.P. Ørting. Jens Anton Petersen må antages at 

have været forpagter af købmandsgårdens bryggeri.

Jens Anton Petersen kom fra et værtshusmiljø, idet han 

var født i Linå Sogn i 1828, hvor faderen var værtshusholder 

på Linå Kro.14 Han er sikkert kommet til Ebeltoft i den første 

halvdel af 1850’erne, idet vi i 1855 træffer ham som besty-

rer af købmand Peter Thue Møllers brændevinsbrænderi i 

Adelgade 29.15

Da Jens Anton Petersen havde fået sit bryggeri etableret, 

var det også tid til at gifte sig, hvilket skete med en pige fra 

Onsbjerg på Samsø i 1857.16

BRYGGERIET FLYTTER TIL S.B. LUNDBERGS GÅRD

På et eller andet tidspunkt må Jens Anton Petersen være 

flyttet fra ejendommen Adelgade 43-49, matr. 53 a, til nabo-

ejendommen Adelgade 39-41, matr. 54 a, hvilket antagelig 

skete i forbindelse med, at ejeren af begge ejendomme, 

J.P. Ørting, gik fallit i 1861, og ejendommen Adelgade 39-

41 blev overtaget af S.B. Lundberg, der var udlært her 

og fra 1857 var lejer af købmandshandlen.17 I denne køb-

mandsgård fandtes der, ligesom i flere af byens andre større 

købmandsgårde, også en maltkølle, hvori maltbyggen ved 

en spiringsproces blev omdannet, således at den var an-

vendelig til ølbrygning. Efterhånden blev maltfabrikationen af 

større og større betydning på stedet og udviklede sig til en 

egentlig industri, hvis produktion først ophørte i 1997.18

Jens Anton Petersen drev bryggeri i ti år indtil 1867, hvor 

han den 14. december satte sit borgerskab som ølbrygger 

og øltapper i bero på grund af bortrejse.19 Hvor han slog sig 

ned, vides dog ikke.

Da Jens Anton Petersen opgav sit bryggeri i S.B. Lund-

bergs ejendom, blev det ifølge en lejekontakt af 30. juli 1867 

sammen med beboelseslejlighed bortlejet i fem år fra den 1. 

november samme år til Antonius Hvid fra København for en 

årlig leje på 130 rigsdaler stigende til 140 rigsdaler efter to år.20

Det lejede bestod af gårdens nordre sidebygning fra 

østre ende indtil loen. Dette sidehus er beskrevet i forbin-

delse med brandforsikringen i 1867 som et bindingsværks-

hus indrettet til beboelse og bryggeri sammenbygget med 

en mellembygning, som var indrettet til lo og lade.21

Blot to år efter optræder Jens Anton Petersen igen i byen, 

idet han den 11. maj 1869 nu anmodede om at få sit tidli-

I 1857 etablerede brygger Jens Anton Petersen et ølbryggeri i 
agent Bangs gård, Adelgade 43-49 i Ebeltoft. Annonce fra Aarhuus 
Stiftstidende 22. april 1857.
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gere borgerskab ændret til værtshushold, som han ligele-

des havde i S.B. Lundbergs gård, hvor vi også finder ham i 

1870.22 Men i løbet af 1870’erne må han igen have forladt 

byen, idet han ikke længere er fundet omtalt i byen.

Jens Anton Petersen har måske ikke været den bedste 

ølbrygger, byen har haft, thi i folkemunde gik han under nav-

net ”vandbryggeren”.23 Måske har udskænkning og keg-

lespil interesseret ham mere – der var således knyttet en 

keglebane til hans beværtning – for det hedder om ham:

”Hist staar med sit lange, hvide skæg

Petersen, Værten paa Pladsen.

Han stiller sin Pibe op imod Væg

Og snupper en Kugle af Kassen.

Paa Keglespil er han saa kyndig og klog

Af baade Natur og Vane,

At man siger om ham i det gængse:

”Han er født paa en Keglebane”…”24

RASMUS LARSENS BRYGGERI

Antonius Hvids tid som brygger i byen må have været gan-

ske kort, hvis han i det hele taget fik etableret sig, for det har 

ikke været muligt at finde yderligere omtale af ham.

Bryggeriet i S.B. Lundbergs gård blev efter Hvids leje-

mål lejet eller forpagtet af gårdejer Rasmus Larsen fra El-

segårde, som fik borgerskab som ølbrygger i Ebeltoft den 

13. juli 1871.25

Larsen har sikkert ikke selv drevet bryggeriet, idet det fra 

1869 var bestyret af brygger Handlos, som stammede fra 

Tyskland.26 Tillige var Larsens søn, Lauritz, beskæftiget som 

brygger her i 1870.27

I 1875 flyttede Rasmus Larsen sit ølbryggeri til Daniel Lar-

sens gård i Adelgade 34, hvor det blev drevet videre af M. 

Bøegh.28 Rasmus Larsen døde i Elsegårde i 1888.29

BRYGGER JULIUS HERMANN FREDERICH HANDLOS

Fra 1875 fik brygger Handlos eget bryggeri i S.B. Lund-

bergs gård.30

Omkring 1855-56 var bryggersvend Julius Hermann Fre-

derich Handlos kommet til Aarhus fra Schlesien – et tysk 

område tæt ved den tjekkiske grænse – hvor han var født 

i Schweidnitz i 1830 som søn af en skomager.31 Her kom 

han 14 år gammel i bryggerlære. Herefter var han bestyrer 

af et bryggeri på sin hjemegn. I Aarhus havde Handlos æren 

for brygningen af det første bajerske øl på det nyetablerede 

Ceres Byggeri.32

Efter et par år hos Ceres i Aarhus kom Handlos i 1857 

til Ebeltoft, hvor han antagelig har været bryggersvend hos 

brygger Jens Anton Sørensen. Han optræder således som 

bryggersvend i forbindelse med dennes søns dåb i 1859.33

Fra den 1. januar 1860 blev Handlos bestyrer af et bryg-

geri i Grenå, som var beliggende i Lillegade 40 og ejet af 

brygger og købmand Iver Fr. Lauritzen, der i 1856 havde er-

hvervet stedet, som han straks havde ladet ombygge med 

blandt andet en helt ombygget bryggeribygning.34

I 1875 etablerede brygger H.J.F. Handlos eget bryggeri i købmand S.B. 
Lundbergs gård. Annonce fra Ebeltoft Avis den 3. december 1875.

Ølbrygger i Ebeltoft 
Herman Julius Frie-
drich Handlos (1830-
1916), som stammede 
fra Schlesien. 
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mødt sin tilkommende hustru, Ane Kirstine Cecilie Linden-

baum, som stammede fra Hyllested, med hvem han blev 

gift i Ebeltoft i 1861.35

Handlos var bestyrer af bryggeriet i Grenå indtil 1869, 

hvorefter han blev bestyrer af Rasmus Larsens bryggeri 

i S.B. Lundbergs gård i Ebeltoft.36 Herefter drev han selv 

dette bryggeri fra 1875 til 1894.37 Mærkeligt nok ses Hand-

los dog først at have fået borgerskab som brygger den 21. 

november 1891.38

I 1880’erne fik Handlos hjælp i bryggeriet af en tysk slægt-

ning – antagelig en nevø, Poul Robert Julius Handlos, som 

kom fra hans hjemegn i Schlesien og ligeledes var brygger. I 

1889 blev Poul Handlos gift med Handlos’ plejedatter, som 

var en slægtning – selv havde han ingen børn.39 Poul Hand-

los benævnes i 1889 som bryggeribestyrer.40 Efter 1893 er 

han ikke længere fundet omtalt i Ebeltoft, selvom konen og 

børnene fortsat boede i byen. Måske er han rejst tilbage til 

Tyskland, da Handlos ophørte med sit bryggeri i 1894, idet 

han angives at være død i Hamborg i 1922.41

Af en indberetning fra Ebeltoft Toldkammer fra 1883 frem-

går det, at Handlos’ bryggeri havde følgende redskaber: et 

mæskekar, en svalebakke, tre gærkar og en kedel. Des-

uden angives produktionen til 108 tdr. øl af 120 styrke og 

504 tdr. af 60.42 De nævnte ølstyrker svarer ikke til dem, 

vi anvender i dag, men er derimod målt efter det såkaldte 

Ballings system.43 De to nævnte gradstyrker svarer nogen-

lunde til øl af pilsner- og hvidtølsstyrke. I 1885 var produktio-

nen på 936 tdr. hvidtøl årligt til en værdi af 7000 kr., hvortil 

der medgik 36.400 pund malt.44

Handlos er omtalt flere gange i Fredrik Lundbergs erin-

dringer fra Ebeltoft fra perioden 1850-90. Det fortælles så-

ledes, at ”øllet var hans stolthed. Af dette fik man ikke, som 

han sagde, i modsætning til konkurrentens lus i maven.”45

I 1894 ophørte brygger Hand-
los med sit bryggeri og etab-
lerede i stedet en beværtning 
på Nørrebakke 19 i Ebeltoft.
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Endvidere fortælles det, at han var en stor børneven, og 

at vi drenge ”pumpede vand for ham, og fik da gerne til gen-

gæld alt det dobbeltøl vi formåede at bælge i os, samtidig 

med at vi blev proppet med historier. Når vi holdt pottemålet, 

som vi drak af, under nr. 3 tønden og ville til at drikke af 

dette, sagde Handlos gerne, at det skulle vi ikke, da vi fik lus 

i maven af at drikke tyndt øl.”46

Handlos fortalte også gerne om sin tid på Ceres og be-

gyndte så gerne fortællingen med: ””Da jai arbetede på 

Brugri Teres!” Da bryggeridøren en dag prangede med et 

med kridt skrevet ”Brugri Teres”, var Handlos straks på det 

rene med, hvem ophavsmanden var, hvorfor han så sig om 

efter den bortblæste broder Carl og sagde: ”Den Kallemand 

er som veckenblaasen, men den Kallemand ska fanden 

game få sin mås forslået og bagflikket!” 47

Keglespillet var også noget Handlos tog livlig del i. Det 

fortælles: at ”Slog brygger Handlos en puddel, råbte han: 

”Ach, sikke da, sikke da, fanden game, om jai det kan begi-

ve. Den skite bane. Nai, in Sachs Altenburg slog jai engang; 

lad mig se ond ikke live!” Og Handlos løj værre end nogen 

Münchhausen. Mindre artige drenge havde afluret tyskeren, 

at han vendte og drejede kuglen i hænderne, hvorfor det 

var en yndet sport at få anbragt noget højst uappetitligt på 

den. Det gjaldt derfor om at komme til side i en fart, når 

bryggeren råbte: ”Ach, sikke da, der er fanden game lort på 

den kugle!”  48                                                                                                     

Efter at Handlos ophørte med bryggeriet i 1894, drev 

han beværtning og ølhandel. Hertil fik han borgerskab den 

31. december 1898.49 Beværtningen lå på Nørrebakke 19, 

matr. 1, som var ejet af Rasmus Rasmussen.

Handlos har som værtshusholder sikkert været en hen-

synsfuld vært ”og sørgede altid for at få påvirkede gæster 

fulgt pænt hjem. Fulgte han en sådan hjem, som var ved 

at synke sammen og slatten i alle ledemod, råbte han pu-

stende og stønnende: ”So hold sig doch stift, Mann, so hold 

sig doch stif!”  50

Omkring nytårstid 1901 blev Handlos i øvrigt udsat for 

et vådeskud på banegårdens terræn, hvor en ung mand, 

som havde solgt et gammelt gevær til en banefunktionær, 

afprøvede det og ramte Handlos, som dog ikke kom alvor-

ligt til skade.51

Sine sidste år som pensionist levede Handlos og hu-

struen i Plantebedet – nuværende Skindergade 5 – hvor 

han døde 1916. Forinden opnåede han i 1906 at få dansk 

indfødsret.52

BRYGGERIET “FREM” I S.B. LUNDBERGS 

 MALTFABRIK

Traditionen med at brygge øl i S.B. Lundbergs gård og malt-

fabrik fortsatte også efter, at Handlos ophørte med brygge-

riet i 1894 – men nu under navnet ”Frem”.53

Samme år ombyggede og istandsatte S.B. Lundberg den 

sidebygning i syd, som rummede bryggeriet. Bygningen blev i 

forbindelse med brandforsikringen beskrevet således: ”de 10 

I 1894 ombyggede S.B. Lundberg bryggeriet i Maltfabrikkens gård, 
som ses til venstre i billedet.
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østligste Fag Grundmuur 4
 
¼ Alen fra Sokkel til Bjælke ind-

rettet til Bryggeri med Cement Gulv og med Kjelder 15 Alen 

i Husets vide deels herunder, hvor samme er forsynet med 

Hvælvinger paa Jernbjelker, deels under Fortsættelsen af Hu-

set i 7 Fag. Egebindingsværk, indrettet til Beboelse. Skorsten 

i bryggeriet. En hvælvet Udbygning over Kjeldernedgangen.”54

Brandforsikringen fra 1894 angav desuden bryggeriets 

inventar, som bestod af en indmuret kobberkedel på ca. 14 

tdr. til en værdi af 500 kr., en lignende indmuret kobberkedel 

på ca. 6 skæppe – 20 kr., en kobberpumpe ca. 5 alen – 70 

kr., et mæskekar på ca. 15 tdr. med kobberplade og rør – 

120 kr. og en svalebakke på ca. 5½ alen i diameter – 50 kr. 

I kælderen fandtes desuden tre gærkar. To på 10 tdr. og et 

på 14 tdr. til en værdi af 140 kr.

Byggeriet ”Frem” var i drift indtil 1907.55

MARIUS BØEGHS BRYGGERI

Samtidig med, at Handlos i 1875 kom til at stå i spidsen for 

sit eget bryggeri i S.B. Lundbergs gård, fik byen endnu et 

bryggeri.

Den 15. april 1875 åbnede Johan David Marius Bøegh, 

der fik borgerskab som købmand den 17. april, en koloni-

alforretning i Daniel Larsens gård, Adelgade 34, matr. 34, 

hvor Hans Severin Hansen tidligere havde haft forretning.56 

Den 21. oktober samme år meddelte Rasmus Larsen – der 

angives at være en slægtning – desuden, at hans ølbryg-

geri nu var flyttet ned til købmand M. Bøegh, som fremtidig 

ville lede det. Larsens bryggeri havde tidligere været i S.B. 

Lundbergs gård.57 Bøegh synes herefter at have slået sig 

mere på bryggeriet end på købmandshandlen. Det var dog 

først i 1891, at han fik ændret sit borgerskab til ølbrygning.58

M. Bøegh var født i Ålsrode i 1847, men voksede op som 

plejebarn hos skolelærer Petersen i Glatved.59 Siden blev 

han handelsuddannet i Ebeltoft.60

Året efter, at Bøegh havde etableret sig, blev han gift med 

ejeren af ejendommen Daniel Larsens – også kaldet Ole-

sens – datter Jørgine Johanne.61

M. Bøeghs bryggeri med maltgøreri blev etableret i den 

østligste del af den store gård Adelgade 34, som siden blev 

kaldt Bryggergård. I 1880 fik M. Bøegh skøde på en del 

af denne gård fra svigerfaderen, som havde delt sin store 

gård, der strakte sig fra Adelgade til nuværende Østerallé 

og udgjorde det meste af det område, der i dag er Jernba-

negades østlige del, i to ejendomme, matr. 34 a og 34 b.62 

Forholdene for et bryggeri har været ideelle her, da de to 

ejendomme rådede over fælles vandkumme.63

Den del af gården, matr. 34 b, som M. Bøegh erhverve-

de, var den oprindelige gårds østligste del, som stødte op til 

markerne øst for byen. Ifølge brandtaksationen fra 1899 var 

Annonce fra 1906 for bryggeriet ”Frem” i S.B. Lundbergs Maltfabrik.

I 1875 etablerede M. Bøegh et nyt bryggeri i Bryggergården bag 
Adelgade 34. Annonce Ebeltoft avis.
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ejendommen et stort sammenbygget, trelænget gårdanlæg 

med en fritliggende mindre, fjerde bygning.64

Den nordre grundmurede længe på 29 fag var indrettet til 

beboelse i de ni vestlige fag og bryggeri og maltgøreri med 

en 20 alen høj bryggeriskorsten i de 20 østlige fag. Des-

uden var der kælder under en del af bygningen. Den østre 

længe, der var 37,3 m lang og 6,7 m bred var grundmuret 

mod vest og af kalkbeton mod øst, var indrettet til lo, lade, 

stald og karlekammer. Den søndre længe i grundmur var 

indrettet med ni fag fra øst til lo og lade og seks fag i vestre 

gavl til to beboelser. Hertil kom en fritliggende bygning mod 

vest på seks fag indrettet med tre fag til brænderum og tre 

fag til vaskehus.

Gården rummede udover bryggeriet også et avlsbrug – 

eller landeri, som det også benævnes. Hertil har bærmen, 

som var et biprodukt fra brygningen, sikkert bidraget væ-

sentligt. Den eneste ulempe var, at kreaturerne til tider har 

været alkoholpåvirkede.

Bryggergårdens østlige placering fjernt fra Adelgade be-

tød, at gården var placeret afskåret fra Adelgade, der var 

derfor indgået aftale med naboejendommen Adelgade 34 

om, at man måtte færdes hen over dennes gårdsplads og 

port til Adelgade.65

Den anden del af den store gård, som vendte ud mod 

Adelgade, matr. 34 a, blev erhvervet af Bøeghs svoger, 

Lauritz Henrik Larsen (1839  -1889), der var Daniel Larsens 

stedsøn.66 Han havde drevet købmandsforretningen i S.B. 

Lundbergs 1867-1875, men valgte at flytte og tog til Lund-

bergs store fortrydelse kunderne med.67

I 1880 havde M. Bøegh foruden ham selv to medarbej-

dere i bryggeriet, nemlig en bryggerikarl, der også betegnes 

som maltgører, og en ølkusk.68 Øllet blev leveret i fustager.69

Bryggeriets redskaber bestod i 1883 af et mæskekar 

på ca. 14 tdr., et urtekar ca. 1 td., to kobberkedler på 

henholdsvis 4 og 5 tdr., et humlekar 7 tdr., to svalebak-

ker á 16 tdr., et gærkar á 14 tdr., et gærkar á ¾ td., fire Etiket for M. Bøeghs hvidtøl.

Brygger Marius Bøegh (1847-1925), som tillige var byens kæmner 
fra 1895 til 1919.
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tdr. af 18½0 styrke, 40 tdr. af 12½0, 200 tdr. af 9½0, 450 

tdr. af 60 og 400 tdr. af 3 ¾0, 70 hvilket efter Ballings sy-

stem svarer til øl fra luksusklassen til svag hvidtøl.71 Dette 

bryggeri har således ikke blot været et hvidtølsbryggeri. 

I 1884 bryggede Bøeghs bryggeri med tre mand 1400 

tønder hvidtøl til en værdi af 10.000 kr., hvortil der medgik 

50.000 pund malt.72

Bøegh blev en yderst respekteret mand i byen, hvorom 

det hed: ”Bøegh var en Arbejdets Mand som faa og drev 

med Flid og Stræbsomhed Bryggeriet op til at blive en solid 

Virksomhed… og han vandt i det Hele ved sit retskafne, 

sparsommelige og flittige Liv alles Agtelse.” Han var således 

medlem af ligningskommissionen 1882 -1894 og Sparekas-

sens bestyrelse1894-1925. I 1895 blev han havnekasserer 

og sammen år kæmner – hvilket vil sige, at han kom til at 

stå for byens regnskabsvæsen. Et embede han beklædte 

til 1919.73 Bøegh døde i 1925.74

BRYGGER DANIEL BØEGH

I oktober 1905 overtog Bøeghs søn Daniel, som var født i 

Ebeltoft i 1878, bryggeriet for 16.000 kr., og den 22. no-

vember 1905 fik han borgerskab som brygger.75

Det gik imidlertid ikke særlig godt for sønnen, idet han 

den 1. november 1911 måtte indgive konkursbegæring 

til skifteretten, der den 6. november afholdt registrering af 

boet. Registreringen giver et godt indblik i de ting, der hav-

de tilknytning til bryggeriet, som blandt andet omfattede: en 

kobberkedel á ca. 6 tdr. til 225 kr., en jernkedel á 4 tdr. –  

50 kr., en vandbeholder med afløb, rør og hane – 40 kr., et 

mæskekar med kobberbund på 10 tdr. – 35 kr., et urtekar 

med kobberbund – 10 kr., et humlekar med kobberbund på 

7 tdr. – 20 kr., en kobberpumpe – 50 kr., en træpumpe – 15 

kr., et humlekar med armatur – 10 kr., to mæskeroer – 2 kr., 

to trærender, en kobberrende – 3 kr., en strip og tre spande 

– 1 kr. , en skalfyrskuffe – 1 kr., to termometre og to grad-

stokke – 4 kr., en vandkande – 1 kr., to lamper og to lygter 

Bryggergårdens nordlige 
længe med beboelse og 
bryggeri. Denne bygning 
blev nedrevet i 1967.



57

M
useum

 Ø
stjylland  |   Å

rbog 2015

– 1 kr., 12 brændejern – 1 kr., fire gærhouer (tønder) – 40 

kr., fire lagertønder – 20 kr., en tyllekande – 1 kr., tre gær-

kar – 40 kr., to svalebakker – 100 kr., et skyllekar – 2 kr., en 

bismer – 1 kr., to lækbøtter – 1 kr., to tragte – 1 kr., to må-

leskuffer og fire kasteskuffer, et halvtøndemål og et skæp-

pemål – 2 kr., ølmål og tragt – 1 kr., en aftapningsmaskine 

– 5 kr., en propmaskine – 15 kr., ca. 20 stk. halvtønder – 60 

kr., ca. 50 stk. kvarttønder – 100 kr., ca. 500 stk. ottinger – 

500 kr., ca. 10 sekstendedele – 5 kr., spunse og propper 

m.m. – 10 kr., en tønde ølkulør – 4 kr., 40 ottinge øl og 7 tdr. 

øl – 40 kr., nyt øl – 17 kr., to baller humle – 150 kr. Hertil kom 

en ølvogn til 60 kr., en enspænder ølvogn til 40 kr. samt to 

brune vallakker på 12 og 14 år til henholdsvis 300 og 200 

kr. Derimod nævnes der i boregistreringen ingen kreaturer 

og dyr på ejendommen, men måske havde Bøegh allerede 

skilt sig af med dem tidligere for at rede økonomien.

Konkursen endte med, at bryggeriet kom på tvangsauk-

tion den 13. april 1912. Senere kom tillige en del løsøre på 

tvangsauktion blandt andet de to ølvogne og to arbejds-

heste.76

BRYGGER PETER PEDERSEN

Den nye ejer af bryggeriet var maskinmester P. Pedersen, 

som overtog bryggeriet ved skifteudlægsskøde.77

Den 1. december 1913 meddelte brygger Pedersen i 

øvrigt, at han ikke længere forhandlede bajersk øl, hvilket 

ligeledes tyder på, at bryggeriet også har brygget andet end 

hvidtøl.78

Indkørslen til Bryggergården fra Adelgade 34. Hestevognen er med meget stor sandsynlighed bryggeriets ølvogn. Bygningen med porten 
blev nedrevet i 1957 for at give plads til Jernbanegades østlige gennembrud.



58

M
us

eu
m

 Ø
st

jy
lla

nd
  |

  Å
rb

og
 2

01
5 BRYGGER CARL NICOLAI NIELSEN

Brygger P. Pedersen blev ikke længe i Bryggergården. Allere-

de i december 1913 mageskiftede han med proprietær Carl 

Nicolai Nielsen bryggeriet med tilhørende landeri med besæt-

ning af heste, køer og svin til en samlet værdi af 40.000 kr. 

med Østrupgård ved Støvring til en værdi af 83.000 kr.79

Den nye ejer, C. N. Nielsen, var født 1866 i Drøstrup i 

Kettrup Sogn i V. Han Herred. Den 8. januar 1914 fik han 

borgerskab som brygger i Ebeltoft.80

I 1926 overtog C.N. Nielsen Tirstrup Kro, som han drev til 

sin død i 1943.81 Bryggeriet blev herefter fra 1927 drevet med 

bestyrere. Den første bestyrer var S. Magnus Christensen.82 

Siden fulgte fra 1928 C.N. Nielsens svigersøn Aksel Cilius 

Pedersen, som bestyrer. Han var samme år blevet gift med 

brygger Nielsens datter Jensine.83 Aksel C. Pedersen som var 

Øltønder og øltragt på Muse-
um Østjylland. Øltønden med 
”Ebeltoft” brændt i bunden 
stammer fra Ebeltoft Bryggeri i 
Bryggergården.

På dette udsnit af Ebeltoft i fugleperspektiv fra tegning i Illustreret Fami-
lie Journal, nr. 43, 1931, ses Bryggergården øverst i midten af billedet.
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født i Haldum Sogn i 1902, blev en kendt mand i byen. Han 

blev således byrådsmedlem og var 1945-71 kontorbestyrer 

for DASF – arbejdsmændenes fagforening – i Ebeltoft.84

I juli 1931 blev bryggeriet anmeldt ophørt,85 hvorefter C.N. 

Nielsen samme år solgte ejendommen til bødker Viggo A. 

Jensen.86

I dag eksisterer Bryggergården ikke længere. Øst- og 

sydlængen blev nedrevet i forbindelse med Jernbanegades 

østlige forlængelse i 1957, mens nordlængen, der havde 

huset beboelsen og bryggeriet, først blev nedrevet i 1967 

i forbindelse med opførelsen af Handelsbankens – senere 

Danske Banks – bygning i Jernbanegade 21-25.87

DEN NYE ØLKULTUR ER OGSÅ KOMMET TIL  

EBELTOFT

Efter henved 80 år uden bryggeri er den seneste udvikling 

med mikrobryggerier også nået til Ebeltoftområdet, som 

nu er blevet beriget med et lokalt gårdbryggeri – Ebeltoft 

Gårdbryggeri – i Hyllested Skovgårde. Dette bryggeri blev 

oprettet af Peder Zacho Hansen i 2009, og det er ikke som 

i tidligere tider mest hvidtøl, der brygges, men en række 

forskellige øltyper.
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RESUMÉ

Lige siden 14-1500-tallet har der her i landet været fremstillet 

og drukket store mængder brændevin, som førhen var gan-

ske billig. Dette har også været tilfældet i Ebeltoft, hvor der i 

1786 var hele 13 brændevinsbrændere, der som oftest havde 

det som en bibeskæftigelse. I 1846 var antallet faldet til ni. Og 

i slutningen af 1800-tallet var Peter Thue Møllers moderne 

dampbrænderi, som fremstillede Ebeltoft Aquavitten, blevet 

enerådende. Produktionen ophørte i Ebeltoft omkring 1900 og 

overgik til De danske Spritfabrikker.

Gammelt træsnit som viser destillationsprocessen.
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Kært barn har som bekendt mange navne. Det gælder ikke 

mindst den kære brændevin eller snaps og akvavit, som 

den også kaldes, der benævnes lige fra ”guddommelige 

dråber”, ”det flydende brød” og ”fattigmands trøster” til den 

”den fordømte snaps”. Benævnelsen afhænger af, hvilke 

briller vi ser den med – om vi betragter den som et nydel-

sesmiddel eller det modsatte.

Indtil for blot hundrede år siden udgjorde urent vand man-

ge steder et stort sundhedsproblem, hvorfor øl og bræn-

devin – hvortil vandet havde gennemgået kogning – blev 

indtaget i ganske store mængder. Desuden besidder såvel 

øl som brændevin et stort næringsindhold. Så med de be-

grænsede konserverings- og opbevaringsmuligheder, man 

tidligere havde, var det tillige en måde at opbevare energi 

og dermed føde på.

Brændevinen blev tillige en trøst i en tid med stor nød, 

fattigdom og hårdt arbejde. Hvilket ikke mindst skyldtes, at 

den var særdeles billig. Indtil 1917 var prisen for en pot – 

svarende til ca. en liter – brændevin blot 94 øre, hvilket gav 

voldsomme problemer med druk. For at komme misbruget til 

livs blev prisen for en liter brændevin fra den ene dag til den 

anden hævet til 11 kr.1 Til sammenligning angives timelønnen 

for en faglært arbejder i 1913 til 0,57 kr. og i 1919 til 1,70 kr.2

KUNSTEN AT DESTILLERE

Brændevinen blev tidligere fremstillet ved gæring af byg eller 

eventuelt rug, der ved spiring, tørring og maling var lavet til 

malt. Senere begyndte man også at anvende kartofler. Den 

gærede malt, mæsken, som indeholdt ca. 10 % alkohol, 

blev destilleret, indtil den opnåede en passende høj alkohol-

procent.

Hvornår, kunsten at brænde eller destillere vin og andre 

gærede drikke er opstået, fortaber sig i det uvisse. Her i 

Norden, hvortil brændevinen er kommet fra de sydeuropæi-

Brændevin og brændevins-
brændere i Ebeltoft

Af JAkoB Vedsted ske lande, hvor den antagelig har haft nær tilknytning til klo-

strene, går kendskabet tilbage til 1400 -1500-tallet.

Brændevinen blev tidligere drukket i store mængder af 

alle samfundsklasser, og der blev hjemmebrændt såvel på 

landet som i købstæderne. I 1672 blev det imidlertid på-

budt, at der på landet kun måtte brændes til eget brug. 

Dette forbud blev dog allerede i 1689 udvidet til et totalt 

forbud, som dog undtog visse befolkningsgrupper, blandt 

Københavnsk brændevinsmand. Kobberstik af G.L. Lahde ca. 1820.
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vinsbrænding på landet helt forbudt.3

Herefter var brændevinsbrænding kun tilladt i købstæ-

derne, hvor bønderne så måtte købe det. Enhver købstad 

havde derfor adskillige brændevinsbrænderier. Især havde 

de fleste af købmandsgårdene, der var en form for grov-

varehandler, som opkøbte bøndernes produkter, tilknyttet 

maltkølle og brænderi.

Købmandsgårdene blev desuden ofte igangsættere for 

de tidlige industrivirksomheder, der blev grundlagt i sidste 

halvdel af 1800-årene, og som især forarbejdede bønder-

nes produkter.4

Men også mange småhåndværkere gav sig af med 

brændevinsbrænding, der også blev kombineret med ud-

skænkning. Kvaliteten var dog ikke særlig høj, og fuslen, 

som var et modbydeligt biprodukt, der tidligere var vanskelig 

at fjerne, gjorde, at brændevinen sikkert har skullet krydres 

kraftigt med urter og meget andet.5

På trods af forbuddet mod hjemmebrænding på landet 

ophørte det dog aldrig helt. Myndighederne var således på 

stadig jagt efter brændevinstøj – destillationskedler – der 

ofte var fremstillet af kobber. Forbuddet måtte således ind-

skærpes gang på gang. Et afgørende slag mod hjemme-

brænding blev sat ind ved Plakat af den 23. februar 1843, 

der gav frit lejde indtil 1. maj samme år til at aflevere ulovligt 

brændevinstøj. Ved den lejlighed blev der indleveret 11.000 

sæt i hele landet – dog flest i Jylland – men så fik man til 

gengæld også kobberværdien refunderet.6 I Ebeltoft Told-

distrikt, som omfattede Ebeltoft, Mols og en del af Sdr. 

Herred, blev der således indleveret 49 stk. brændevinstøj 

i marts og april 1843.7

BRÆNDEVINSBRÆNDERNE I EBELTOFT

Også i købstæderne blev der fra myndighedernes side for-

søgt at begrænse antallet af brændevinsbrændere, hvilket 

også skete i Ebeltoft. Ved en forordning fra 1786 var det 

blevet bestemt, at brændevinsbrænding i købstæderne 

kun måtte kombineres med avlsbrug, vognmandskørsel og 

gæstgiveri, men derimod ikke med handel og håndværk. 

Byfogden nævnte i den forbindelse i sin erklæring, at der 

var 13 i byen, der gav sig af med brændevinsbrænding.8

I 1794 blev borgerne indkaldt til en rådstuesamling, hvor 

antallet af brændevinsbrændere i byen igen blev taget op. 

Det blev foreslået, at byen kun skulle have fire-fem bræn-

devinsbrændere, hvis de alene skulle have dette erhverv.9

Købmændene Søren Munk og Thomas Willumsen, skip-

per Michel Hals og bygmester Just Møller tilkendegav, at 

de var villige til at nedlægge deres næringsveje mod til 

gengæld at bibeholde brændevinsbrændingen. Denne 

næringsvej har måske trods alt ikke været så ringe endda, 

når bygmester Just Møller, der stod bag opførelsen af Det 

gamle Rådhus og ombygningen af kirken, var villig til at op-

give sin profession.10

Borgerne mente imidlertid, at fire brændevinsmænd ikke 

var nok til at dække byens behov. Desuden blev det frem-

ført, at fattigfolk ville komme til at mangle vinterfoder til krea-

turerne uden bærmen fra brændingen, som blev brugt til fo-

der. Konklusionen blev, at ”samtlige nærværende ønskede 

eenstemmig, at Hans Mayestæt allernaadigst ville forunde 

Byen, at den ubetydelige Brændeviinshandel som falder i 

denne fattige Bye, maatte forblive paa den gamle Foed li-

gesom hidentil.”11 Samme år opnåede byen den kongelige 

tilladelse.12

I 1806 indberettede byfogeden følgende om forholdene i 

Ebeltoft: ”Byens Handel er ubetydelig, den befatter sig med 

Korn, Fedevare, lidt Krambohandel, Trælast, Jern, Salt, To-

bak og andre deslige almindelige Vare. Brændeviinsbræn-

deriet bruges som Bidrag og er for nogle en sikkrere, skiønt 

møisommelig og saare tarvelig Næringsvei … Vertshuushol-

dere i egentlig Forstand haves ikke, enhver som brænder 

Brændeviin og driver Handel, har gierne Udskænkning i sit 

Huus til Bønder og Andre.”13
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I 1831 var antallet af brændevinsbrændere i Ebeltoft 

faldet til elleve. Og i 1846 var antallet ni brænderier, som 

tilsammen brændte 106.870 potter. En pot svarer til tæt 

ved en liter.14 I 1877 var der alene ét brænderi tilbage i Ebel-

toft.15 På landsplan var udviklingen tilsvarende med mindst 

ca. 2000 brænderier i 1800. I 1880 var antallet 219, og i 

1930 var der blot to.16

I EBELTOFT DRAK MAN OGSÅ GODT MED  

BRÆNDEVIN

I Ebeltoft blev der, ligesom alle andre steder, også drukket 

brændevin i store mængder.

Frederik Lundberg fortæller i sine anekdoter fra Ebeltoft 

fra 1850-90 blandt andet: ”Når Søren Krog, Holme hver 

lørdag eftermiddag stillede i butikken og havde afleveret sin 

dosmerseddel, sagde han: ”Den rø kov ska te dyrlægen”, 

hermed mente Søren, at hans rødmalede brændevinsanker, 

som tog 20 potter (20 liter), hvoraf størsteparten i ugens løb 

flød gennem Sørens hals, skulle fyldes op. Det var ganske 

utroligt, hvad der blev konsumeret af brændevin eller ”Fattig-

mands Snaps”, som datidens venstre kaldte det, hvorfor det 

ikke måtte beskattes højere, end at det kunne sælges for 25 

øre potten. Politik var da, som nu, djævelskab!”17

Eller hør blot, hvad der blev drukket på markedsdagene, 

der fra gammel tid blev holdt to gange årligt, men fra 1756 

udvidet til tre, der alle varede én dag. På disse dage kom 

bønderne fra Mols og Djursland i hobetal til byen i deres 

hestevogne, og trængslen og fristelserne på torvepladsen 

var mange. Og så blev der drukket rigeligt med brændevin. 

Herom har Sine Wollesen – byens legendariske beværter, 

hvis borgerlige navn var Nielsine Kathrine Nielsen – som 

overtog værtshuset, Adelgade 28-32, efter sin afdøde 

mand, Søren Olesen, fortalt: ”Paa Markedsdagen blev der 

drukket tæt med Brændevin. Øl kendtes næsten ikke. Det 

er saaledes hændt, at Søren Olesens Beværtning har solgt 

op til 40 Potter (svarende til 40 liter) Brændevin paa en Mar-

kedsdag. Alene til den medbragte Mad kunde nemt gaa 

5-6 ”Drammer”, og naar der skulle drikkes Lidkøb, gik der jo 

ogsaa nogle. Det var dog mest som Kaffepunche”.18

I 1930’erne ebbede markederne i byen helt ud. Det for-

taltes i den forbindelse spøgefuldt, at den kontante omsæt-

ning på det sidste marked blev 2 kr. for en gedebuk og 

en kattekilling.19 Ligeledes fortælles der spøgefuldt om en 

brænderikarl fra byens store brænderi, som lugtede stærkt 

af brændevin otte år efter, at han var gået over til at blive en 

frontfigur inden for afholdsbevægelsen.20

ET BRÆNDEVINSDYNASTI I EBELTOFT

Her skal hver enkelt af de mange brændevinsbrændere i 

Ebeltoft ikke omtales nærmere. Derimod skal et enkelt af 

brænderierne, der udvikler sig fra et beskedent brænderi til 

en egentlig industrivirksomhed, beskrives nærmere.

Sine Wollesen – Ebeltofts legendariske værtshusholder – der drev 
beværtningen i Adelgade 28 efter sin afdøde mand Søren Olesen.
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PEDER JACOBSEN MØLLER 

I 1794 fik Peder Jacobsen Møller, der var født i Grenå i 1766 

som søn af en organist, borgerskab i Ebeltoft som feldbere-

der – en feldbereder var en håndværker, som garvede skind 

og pelsværk.21 Forinden han fik borgerkab, var han i 1793 

blevet gift med Mette Marie Tygesdatter.22

Udover at være feldbereder var Peder Jacobsen Møller 

tillige brændevinsbrænder. Han ejede først Adelgade 13 – 

naboejendommen til Farvergården,23 og i 1805 købte han 

Adelgade 66, der kom til at huse feldberedere fra 1750 til 

1880.24 I 1819 blev ejendommen overtaget af sønnen Ras-

mus Møller – der også blev kaldt ”Farbror Ras” – som ligele-

des var feldbereder og brændevinsbrænder.25

Peder Jacobsen Møller døde i 1847 – 81 år gammel. En 

ganske høj alder for en brændevinsbrænder i Ebeltoft på 

den tid.

JACOB SEVERIN MUNCH MØLLERS BRÆNDEVINS-

BRÆNDERI

En anden af Peder Jacobsen Møllers sønner, Jacob Se-

verin Munch Møller, der var født 1793, blev ligeledes både 

feldbereder og brændevinsbrænder ligesom faderen og 

broderen.26 Senere benævnes han også købmand.

I 1820 blev han gift med feldbereder og brændevins-

brænder Thue Christensen Rauns datter, Anne Cathrine 

Raun, der var født i 1792.27

Jacob Møller købte i 1821 den store “Jørgen Faaborgs 

gård” Adelgade 29 – matr. 57 – og i 1841 erhvervede han 

også nabogården mod syd, Adelgade 25-27 – matr. 57 – 

som havde tilhørt amtsforvalter Aagaard, der var rejste fra 

byen, hvorefter gårdene blev lagt sammen.28 Jacob Møller 

døde i 1845 i en alder af 51 år.29

Tre af Jacob Severin Munch Møllers sønner, Peter Thue 

Møller, Arnold Møller og Otto Møller, kom også til at gøre 

sig gældende i byen som enten brændevinsbrændere eller 

købmænd.

THUE CHRISTENSEN RAUN

Jacob Severin Munch Møllers svigerfader, Thue Raun, er 

også interessant i brændevinssammenhænge, idet han var 

blandt de brændevinsbrændere, som omtales i forbindelse 

med byfogdens indberetning fra 1786.30

Thue Raun var ligeledes feldbereder. Han var født i Bram-

drup sogn i 1737.31 Før 1765 blev han svend hos feldbere-

der Gottfried Tielker, som ejede ejendommen Adelgade 66, 

hvor han dette år nævnes i forbindelse med en retssag.32 

I 1773 blev han gift med mesterens datter Anne Catrine 

Tielker.33 Thue Raun overtog tillige svigerfaderens ejendom 

Adelgade 66. I 1790 fik han borgerskab, men må sikkert 

være etableret som feldbereder væsentligt tidligere.

I 1788 døde hustruen, og året efter blev han gift med 

skipper Niels Nielsen Hals’ enke, Dorthe Cathrine Boeslum, 

som boede på den anden side af gaden, Adelgade 37, 

hvortil han nu flyttede. I 1817 døde Thue Raun i Bramdrup 

Sogn 79 ¼ år gammel.34

PETER THUE MØLLERS DAMPBRÆNDERI

I 1849 overtog Jacob Severin Munch Møllers søn, Peter 

Thue Møller, den store gård, Adelgade 25-27-29, efter fa-

derens død.35

Peter Thue Møller var født i Ebeltoft i 1821, som æld-

ste søn af Jacob Severin Munch Møller.36 26 år gammel fik 

han i 1847 borgerskab som købmand.37 I 1848 blev han 

gift i Feldballe med den 18-årige jomfru Johanne Margrethe 

Schmidt, som var datter af ejeren af Møllerup.38

Købmand, brændevins-
brænder og feldbereder 
Jacob Severin Munch 
Møller (1793 -1845), 
som erhvervede de 
store gårde Adelgade 
29 og 27-25 i henholds-
vis 1821 og 1841.
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Peter Thue Møller må siges at være født ind i brænde-

vinsmiljøet med både en far og to bedstefædre samt en 

farbroder, der var brændevinsbrændere.

Efter overtagelsen udbyggede og forbedrede han i 1851 

den store købmandsgård med blandt andet et stort grund-

muret pakhus med kornloft og tørreovn på 33 fag i to etager 

med kælder under ti fag.39

Peter Thue Møllers brænderi udviklede sig nu fra at være 

et af Ebeltofts tidligere så mange brændevinsbrænderier til 

at blive et af byens tidligste industriforetagender og med 

tiden tilmed byens eneste brænderi.

I 1855 indrettede han således et moderne brænderi i en 

nybygget toetagers bygning, som var opført på gårdsplad-

sen vinkelret på forhuset, 16 alen (ca.10 m) lang og 16 alen 

dyb og med en 20 alen (ca.12,5 m) høj dampskorsten.

Brænderiet var indrettet med en dampkedel med tilbehør, 

en højtryksdampmaskine på to hestekræfter, en kobberde-

stillérkedel på 6 tdr. med hat, brændekedel af 3 tommers 

planker på 15 tdr. med hat af kobberrør, ni mæskekar af 

fyrre- og egetræ, et finmæskekar, et varmtvandskar, et kar 

med trykpumpe, to nedgravede kar til mæskning, kobber-

svalemaskine med slange, tre svaletønder, en valsemølle 

Købmand og brænde-
vinsbrænder Peter Thue 
Møller (1821-1866), der 
fra 1849 overtog og vide-
reførte faderens, Jacob 
Severin Munch Møllers, 
brændevinsbrænderi.

I 1851 opførte Peter Thue Møller en stor pakhusbygning i to etager 
til ejendommen Adelgade 29 med magasiner, kornlofter og tør-
reovn, som ses til højre i billedet.

Udsnit af matrikelkort over Ebeltoft Bygrunde fra 1867, som 
viser ejedommen Adelgade 29, matr. 57, set fra Adelgade med 
brænderi bygningen, som blev opført i 1855, vinkelret på forhuset.
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gik i fyrre- og egetræsfade.40

Peter Thue Møller, som var svensk-norsk vicekonsul, var 

desuden med til at anlægge et teglværk i byens sydlige ud-

kant.41 Tillige havde han sammen med J.P. Ørting barken 

”Sophie Margrethe” – opkaldt efter deres koner – i søen. 

Dette skib forliste dog.42

I 1866 døde Peter Thue Møller kun 46 år gammel af apo-

pleksi.43

ARNOLD MØLLER

Efter Peter Thue Møllers tidlige død i 1866 blev virksomhe-

den i 1867 overtaget af broderen Arnold Møller, der var født 

i 1829.44 I 1875 døde også han kun 46 år gammel.45

Arnold Møller havde været ejer af Thorup Pakhus i Tved 

sogn og af ejendommen Vandkærsholm i Egsmark, som 

han stillede som pant i forbindelse med erhvervelsen af den 

store brænderigård.46

Arnold Møller var medstifter af Ebeltoft Spare- Laane- og 

Diskontobank – senere Ebeltoft Bank – og i 1873 blev han 

medlem af byrådet.47

NIELS NIELSEN

Efter Arnold Møllers død drev Niels Nielsen den store køb-

mandsvirksomhed, som var ejet af enken, videre som lejer. I 

1876 fik han borgerskab som købmand i Ebeltoft.48

N. Nielsen, der, inden han kom til Ebeltoft, havde drevet 

købmandshandel i Tirstrup fra 1867, var født i Hyllested i 

1837 og kom fra små kår som søn af en indsidder.49

Udover brændevin handlede N. Nielsen også med kolo-

nialvarer, korn, foderstoffer, kul og trælast. Desuden var der 

knyttet et sav- og høvleværk til den store købmandsgård. 

Hertil kom en betydelig studestald, som lå vestligst i gården 

ud mod kysten, og som kunne rumme 60 kreaturer. Des-

uden var der et jordtilliggende på 70 tønder land på Ebeltoft 

Mark til virksomheden.50

Købmand og brændevinsbrænder Niels Nielsen (1837-1900), by-
ens største købmand, der efter Arnold Møllers død drev virksomhe-
den videre som lejer.

Købmand og brændevinsbrænder Arnold Møller (1829 -1875), 
som overtog brænderiet i Adelgade 29 i 1866 efter broderen 
Peter Thue Møller. 
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Bærmen, som var et biprodukt fra brændingen, funge-

rede som et godt fodermiddel. Brænderierne var således af 

væsentlig betydning for mælkeforsyningen i købstæderne. 

Der var dog den hage ved det, at kreaturerne ofte åd sig 

en rus til.51

N. Nielsen, der var byens betydeligste købmand på den 

tid, var blandt andet svensk-norsk vicekonsul, Ridder af 

Dannebrog og byrådsmedlem fra 1879 til sin død i 1890. 

I 1896 var han således byens største skatteyder med en 

indtægt på 9.000 kr., hvoraf han betalte 540 kr. i skat.52 

Storkøbmanden N. Nielsen var desuden primus motor i 

Handelstandsforeningens stiftelse i Ebeltoft og dens første 

formand fra 1883 til sin død i 1900.53

EBELTOFT AQUAVITTEN

Der findes flere beskrivelser af brænderiet med inventar 

samt en tegning af indretningen fra Nielsens tid.54

Således blev brænderiinventaret kort tid efter, at N. Niel-

sen overtog lejen af gården, brandforsikret for 9960 kr. Det 

bestod nu af en dampskorsten til 300 kr., en dampkedel 

Plan over indretningen af Niels Nielsens brænderi fra 1892. (Tegning Ebeltoft Toldkammer, Rigsarkivet).
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med tilbehør i form af riste, vandstandsrør, syv haner, ven-

tiler og trykmåler – 1600 kr., en højtryksdampmaskine af 

fire hestes kraft med aksler og forbindelsesstænger, rem-

skiver, trykpumpe, koldvandspumpe og spildevandsrør – 

2000 kr., en kobberdestillationskedel på 10 tdr. med hat 

og bundslange og tilbehør – 1520 kr., en brændekedel 

af tre tommers planker 14 ¾ tdr. med rør, hat og slanger 

– 360 kr., en forvarmer af træ med tilbehør – 830 kr., en 

kobberpumpe og en spiritusbeholder af træ – 100 kr., fire 

gæringskar af træ á 25 tdr. og en kobberpumpe med rør – 

430 kr., et formæskekar med mæskerører, pumpe og ind-

ledningsrør – 200 kr., en svalebakke med svalemaskine, 

rør og blæsemaskine – 600 kr., to gærkar og en gærsvaler 

– 220 kr., et kar med trykpumpe – 60 kr., en valsemaskine 

til malt – 200 kr., akselledninger med tilbehør – 500 kr., 

en bærmepumpe af kobber – 120 kr., to vandbeholdere 

og en kogevandtønde med damprør – 100 kr., en kob-

bervandpumpe – 120 kr., et korn mølleværk med kværne 

m.m. – 700 kr.55

Af tegningen, som er fra 1892, fremgår det, at gærkar-

rene, dampkedel, dampmaskine og destillationsapparater 

var anbragt i den underste etage, mens genstandene ved-

rørende maltningen så som udblødningskar, formæskekar, 

svalebakker og mølleværk befandt sig på overetagen. På 

loftet fandtes der vandkar.56

I 1895 blev inventaret igen forsikret til en samlet vurdering 

på 17.200 kr. og bestod nu udover det tidligere forsikrede 

tillige af et kollonneapparat af kobber med hat og tilbehør, 

som alene udgjorde 8250 kr.57 Kolonnedestillationsappa-

ratet, der var højt og søjleformet, hvorfor det krævede en 

særlig bygning – et kolonnetårn - var en mere moderne 

og avanceret måde at destillere på i forhold til de gamle 

Etiket fra N. Nielsens fuselfri kommenakvavit fra Ebeltoft. N. Nielsens akvavit var også værdsat uden for Ebeltoft. Blandt 
andet modtog den hædrende omtale på Den nordiske Industri, 
Landbrugs og Kunstudstilling i København i 1888.
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destillerkedler. Hovedprincippet heri var, at man i en en-

kelt arbejdsgang langt mere præcist kunne udtage alkohol 

med den ønskede procent. Med denne anskaffelse havde 

brænderiet noget af det nyeste inden for faget.

Med tiden blev dette brænderi ganske enerådende i 

byen, og brændevinen, Ebeltoft Aquavitten – under hvilket 

navn den blev markedsført – var almindelig berømmet for 

sin kvalitet og blev forhandlet også uden for byens grænser. 

I en annonce hed det således: ”Bedste dobbeltdestilleret 

Kommen-Aquavit fra P.T. Møllers Dampbrænderi i Ebeltoft 

faas i original Aftapning hos C. Holberg i Viborg.”58

I brænderiets velmagtsdage, 1870-84, var produktionen 

oppe på mellem 132.188 potter og 182.600 potter årligt. 

Men i 1894 var den faldet til 75.393 potter.59

I en omtale fra Den jydske Industriudstilling i Århus i 

1876 hed det, ”at P.T. Møllers dobbelt-destillerede Kom-

men-Aquavit alt har vundet tilstrækkelig Opmærksomhed, 

og unægtelig lader det til, at den maa være god, eftersom 

man i Almindelighed paa Hoteller og Jernbanestationer o. 

fl. Steder kan faa Lejlighed til at gjøre dens Bekjendtskab”. 

Dog blev den kritiseret for ikke at tage sig så godt ud i sin 

grønlige flaske som andet udstillet akvavit, der var i hvidlige 

flasker.60

Ebeltoft Aquavitten fik flere udmærkelser for sin høje kvali-

tet. Blandt andet fik den hædrende omtale på Nordisk Indu-

stri – Landbrugs – og Kunstudstilling i København i 1888.61

BRÆNDEVINSBRÆNDINGENS ÆRA I EBELTOFT 

SLUTTER

Efter Niels Nielsens død satte Arnold Møllers arvinger den 

store købmandsgård til salg.62 Desuden overtog De danske 

Spritfabrikker rettigheden til brændevinsbrændingen, hvis 

æra i Ebeltoft dermed var slut.63

Ny ejer af den store købmandsgård blev Jens Wester-

gård,64 som alene videreførte tømmerhandlen, mens køb-

mandshandlen blev drevet videre med Chresten Poulsen 

(1853 -1923), der havde været førstemand hos N. Nielsen 

og siden 1887 parthaver i firmaet, som lejer.65 Chresten 

Poulsen blev byrådsmedlem 1901, formand for Ebeltoft 

Handelsstandsforening 1908-23 og formand for Ebeltoft 

Banks bestyrelsesråd.66

Af en annonce fra 1906 fremgår det, at Ebeltoft Aquaviten 

stadig blev forhandlet hos C. Poulsen, selvom brænderiet 

var ophørt.67 Fremstillingen må nu være foregået hos De 

danske Spritfabrikker, som med tiden på det nærmeste fik 

monopol på al brændevinsbrænding i Danmark.

Da købmand N. Nielsen døde i 1900 
satte Arnold Møllers arvinger den stor 
købmandsgård til salg. Annonce Ebel-
toft Avis den 18. juli 1900.
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Brændevinsbrændingen er ikke siden kommet tilbage til 

Ebeltoft, selvom det ganske vist igen er kommet på mode 

med mikrobrænderier. Derimod har byen fået en bitter ved 

navn Molbobitter, der siges at skulle være fremstillet efter 

en gammel opskrift fra en af byens skomagere fra 1700-tal-

let, som skulle være fundet i ejendommen Nørrebakke 10.68 

Hvorvidt denne historie holder vand eller blot er en molbohi-

storie, er ikke bekræftet.
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RESUMÉ

I tidligere tider udgjorde vand ofte en stor sundhedsrisiko, med 

mindre det kom fra frisk rindende kilder, som ligefrem blev an-

set for helsebringende. Da det i slutningen af 1700-tallet blev 

muligt kemisk at binde kuldioxid i vand, var det brusende mine-

ralvand skabt. Med tiden blev fremstillingen af mineralvand sat i 

industriel produktion, og der opstod et utal af små mineral- og 

sodavandsfabrikker rundt om i landet. I Ebeltoft blev den før-

ste sodavandsfabrik anlagt omkring 1894, og i 1906 kom der 

endnu en til. Omkring 1970 ophørte produktionen i Ebeltoft.

I 1893 erhvervede Jes F. Sørensen den tidligere købstadshøjskoles 
bygninger i Ebeltoft, hvor han etablerede Hotel ”Skandsenskilde” 
og en mineralvandsfabrik med samme navn.
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DET IKKE ALTID LIGE GODE VAND

Går vi blot mere end 100 år tilbage i tiden var vand anvendt 

til drikkevand ofte problematisk. Dels bestod den offentlige 

vandforsyning mange steder blot af bybrønde, og kun de 

største gårde havde egen brønd, dels var vandet ofte di-

rekte sundhedsfarligt, hvorfor vandet krævede kogning før 

brug. Man drak derfor i vid udstrækning vandet i forarbejdet 

form som for eksempel øl, som blev indtaget i store mæng-

der. Til gengæld var øllet tidligere sjældent ret stærkt – sva-

rende til hvidtøl.

FRA KILDEVAND TIL MINERALVAND

Vand fra kildevæld blev derimod ofte anset for mere drikkeligt 

– ja rigtig mange kilder blev tidligere ligefrem anset for at være 

sundhedskilder, der blev anvendt som kurvand på grund af 

indhold af forskellige salte og mineraler, som skulle have en 

mirakuløs helsebringende virkning. Der var derfor en udbredt 

tradition for at søge til de såkaldte helligkilder for at drikke 

vandet. Især ved midsommer – Valborg og Skt. Hans aften 

– blev vandets virkning anset for at være på sit højeste. Ved 

disse såkaldte helligkilder var der ofte af kirken anbragt en 

pengeblok, hvori der kunne gives et bidrag til sognets fattige.1

Det var måske alligevel tvivlsomt, hvorvidt vandet i hel-

ligkilderne nu også var så sundt som almindeligt antaget. I 

1645 blev den berømte læge og oldforsker Ole Worm sam-

men med andre fremtrædende læger af Christian IV bedt 

om at vurdere vandet fra Helenekilde i Tibirke, i hvilken an-

ledning han udtalte: ”Doch siunis mig, at efterdi wores Na-

tion icke er want til Vand at dricke, best at were at mand toer 

sig derudi, och ikke dricker det.” Vandet kunne således ikke 

anses for at være ”aqva medicata” – altså medicinsk vand.2

I 1767 beskrev provst Erik Gjørup Begtrup (1713-86) i 

Vistoft Sogn på Mols ligeledes et par helligkilder i sit sogn, 

som besøgtes af de syge omkring Skt. Hans.3 Provsten for-

Mineralvand, sodavand og 
æblemost fra Ebeltoft

Af JAkoB Vedsted tæller, at han ved ”Carpenbierge” helligkilde ved Karpenhøj 

har ladet opsætte en pengeblok, hvis indhold går til sognets 

fattige. Desuden har han underkastet vandet her en grun-

dig, kemisk analyse på syv forskellige måder og erklærede 

det for at være sundt. Den ene af disse kilder var endda i 

brug så sent som til omkring 1870.4

DET INDUSTRIELLE MINERALVAND

Da den amerikanske præst og kemiker Joseph Priestley 

(1733   -1804) i 1772 påviste, hvorledes det var muligt at 

opløse kuldioxid i vand, således at der dannes kulsyre, var 

vejen banet for at udnytte denne opdagelse industrielt til at 

gøre kildevand mere opfriskende med brus.5

Den første industrielle fremstilling herhjemme af kunstigt 

mineralvand efter udenlandske forbilleder var ”Rosenborg 

Sundhedsbrønde”, som etablerede sin virksomhed ved 

Kongens Have i København i 1831. Brøndanstalten, som 

havde privilegium til mineralvand indtil 1856, tilbød vandkure 

både som drikkekure og ved at ”gå brønd” med kurbade 

mod alskens skrøbeligheder. Desuden solgte man mineral-

vandet på flasker. Omkring midten af 1800-årene kom der 

også søde vande til sortimentet.6

Fremstillingen af helsebringende mineralvand – hvad man 

så helt præcist skal forstå derved – bredte sig over det 

ganske land i sidste del af 1800-tallet. Der opstod således 

utallige små mineralvandsfabrikker med adgang til gode kil-

devæld – en udvikling der nøje svarede til opkomsten af de 

mange små hvidtølsbryggerier – hvoraf langt de fleste efter-

hånden mest fremstillede søde sodavand. I 1905 udgjorde 

de mineralske vande kun 6,4 % af produktionen på landets 

130 mineralvandsfabrikker.7

Det var dog ikke kun behovet for kurvand, som var med 

til at fremme denne udvikling. Også moden med at tilsætte 

kulsyreholdigt vand til drinks som for eksempel whiskysjus-

sen virkede fremmende, ligesom også afholdsbevægelsen 

skabte et stort behov for ikke-alkoholiske drikke.
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helsebringende kurvand, der blev indtaget ved helligkil-

derne, og til den industrielle fabrikation af mineralvand og 

sodavand.

EBELTOFT FÅR OGSÅ SIN MINERALVANDSFABRIK, 

”SKANDSENSKILDE”

I slutningen af 1800-tallet fik Ebeltoft også sin mineralvands-

fabrik. Manden bag fabrikken var Jes Frandsen Sørensen, 

som i 1893 havde erhvervet den store ejendom Sønder-

gade 5 – matr. 176 a – hvor Ebeltoft Højskole tidligere havde 

haft til huse, for 4540 kr.8 Højskolen, som var landets første 

folkehøjskole i en købstad, blev oprettet i 1874 som et ak-

tieselskab af en kreds af borgere i byen med sognepræst 

N.J. Jensen og hustru Nanna Boisen, der begge havde er-

faringer fra andre højskoler, i spidsen. I 1891 måtte højsko-

len, som både havde pige- og karlehold, imidlertid indstille 

sin virksomhed, da præsten, som var ulønnet leder af høj-

skolen, ikke længere kunne magte opgaven.9

Jes F. Sørensen var født i 1861 i Malle i Horne sogn i 

Vestjylland. Han var oprindelig mejerist og kom til Ebeltoft 

fra en stilling som mejeribestyrer i Trustrup.10 Det var hans 

oprindelige hensigt at oprette et mejeri i Ebeltoft, men dette 

lykkedes ikke. I stedet anlagde han omkring 1894 en soda-

vandsfabrik i sin nyerhvervede ejendom. Den 20. maj 1895 

fik han borgerskab som høker og mineralvandsfabrikant. 

Året efter indrettede han tillige en restaurant og siden hotel 

i den store ejendom, så den 8. maj 1896 fik han ændret 

sit borgerskab til gæstgiver og sodavandsfabrikant.11 Både 

hotellet og sodavandsfabrikken fik navnet ”Skandsenskilde”, 

som senere skrives ”Skansenskilde”.

Sodavandsfabrikken var indrettet i kælderen i forhuset i 

den store ejendom og beskrives som værende ca. 12 m 

lang, 10 m bred og 2 m høj.12

Fabrikationen, som angives at være uden mekanisk driv-

kraft,13 har sikkert været såre simpel med først og fremmest 

ordentligt vand samt blandt andet eventuelle aromastoffer, 

farvestoffer, citron- og vinsyre, sukker samt kuldioxid, som 

man har fået på trykflasker.

Ordenligt kildevand til fabrikationen – almindeligt grund-

vand var nemlig ikke velegnet – havde man nemlig i rigt 

mål. Allerede i 1857 beskrives der at være vandbassiner på 

ejendommen.14

”Jes på kilden”, som den populære vært kaldtes i folke-

munde, har antagelig ikke selv stået for mineralvandsfabrik-

Hotelejer og mineralvands-
fabrikant Jes F. Sørensen 
(1861-1939).

Annonce for mineralvandsfabrikken ”Skandsenskilde” fra 1906.
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ken gennem alle årene. Han skulle jo også have sit hotel 

drevet frem. I 1906 finder vi således Hans Christian Larsen, 

der var født i Hårslev Sogn i 1871, som sodavandsfabrikant 

på stedet.15 Han døde imidlertid i 1909, og enken, Jensine 

Kirstine født Kristensen, som var født i Ålsø i 1878, blev i 

1914 gift med farver Johan Petersen på Favergården, hvor 

hun anlagde et vaskeri.16 I 1921 var det en af Jes F. Søren-

sens sønner, Staal Sørensen, som stod for sodavandsfa-

brikken.17

Udover hotellet og sodavandsfabrikken drev Jes F. Sø-

rensen også Tuborg Bryggeriets depot – en overgang tillige 

depot for Kongens Bryghus.18

Jes F. Sørensen drev selv hotellet til 1923, mens en af 

sønnerne, Staal Sørensen, på den tid stod for sodavands-

fabrikken.19 Herefter blev hotellet forpagtet ud, for så at blive 

Sifonflaske fra mineralvands fabrikken ”Skansenskilde” med navnet 
ætset i glasset.

afhændet i 1924.20 Hotellet, som siden blev udbygget flere 

gange og også en overgang skiftede navn til ”Hotel Skan-

sen”, er nu nedrevet for at give plads til et større, moderne 

ejendomskompleks.

I forbindelse med at Jes F. Sørensen ophørte med hotel-

driften, forfattede Carl Ludnberg en lejlighedsvise, hvori det 

blandt andet hed:

”Jo, Jes har Humør,

Nu i dag li’som før,

Selv om også han ganske har Spritten kvitteret,

Skansens Kildevandstaar

Nu af Jes vi kun faar

Uden mindste tilsætning af Whisky leveret.

Lidt Kulsyre er der, som lidet kun koster –

Og Vandet er billigt, naar selv han det poster.”

Filtreringsapparat i keramik fremstillet i Sverige, som stammer fra 
mineralvandsfabrikken ”Skandsenskilde”.
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I 1919 erhvervede Jes F. Sørensen for 9500 kr. naboejen-

dommen mod Kirkegade21 – Grønningen 13   -15 – matr. nr. 

170, som var den gamle præstegård, hvor den berømte 

arkitekt Hack Kampmann (1856  -1920) var født.22 Hertil flyt-

tede Jes F. Sørensen, da han ophørte med hotellet, både 

sin bopæl og mineralvandsfabrikken, som han selv drev vi-

dere. Vandforholdene var også her ideelle, idet der allerede 

i 1857 i forbindelse med et skøde var tinglæst servitut på, 

at denne ejendom og den senere hotelejendom ”Skansens-

kilde” begge kunne benytte vandbassinet.23

Her i den gamle præstegård foregik sodavandsfabrikatio-

nen i et baghus med skorsten og store jernvinduer. De sør-

gelige rester af bygningen står stadig – omend nu nærmest 

som en faldefærdig ruin.

I en annonce fra 1928 anbefalede Jes F. Sørensen 

”Skansenskilde”s mineralvande således: ”Fra den naturlige 

Kilde ved Skandsen i Ebeltoft, hvor Vandet i fri Tilstand inde-

holder alle gode Egenskaber, der er nødvendig ved Frem-

stilling af et fint 1. Kl.s Produkt. Ved tilvirkning af Apollinaris, 

saavelsom forskellige søde Vande, bliver anvendt Proper-

hed, og al Tilsætning er fineste Varer.” Desuden hedder det 

i annoncen, at forhandlere antages.24

Mineralvandet blev forhandlet i flasker med patentprop og 

”Skandsenskilde” præget i glasset samt i sifonflasker, hvor 

navnet var ætset i glasset.

Omkring 1938 forpagtede Jes F. Sørensen fabrikken ud 

til de to brødre Fr. Pedersen og Svend Richard Pedersen, 

som stammede fra Fannerup ved Kolindsund.25

Det fortælle, at produktionen af sodavand gik strygende 

i et par år, men da krigen kom, måtte brødrene ophøre 

med produktionen på grund af råvaremangel – især man-

gel på sukker.26 Svend Richard Pedersen, som i 1940 

var blevet gift med Alma Jensen fra naboejendommen 

Kirkegade 1-3, hvor de siden kom til at bo, vendte heref-

ter tilbage til sit gamle fag som skrædder. Siden var han 
Den gamle Præstegård i Ebeltoft, Grønningen 13-15, hvortil Jes F. 
Sørensen i begyndelsen af 1920’erne flyttede sin mineralvandsfabrik.

Sodavandsflaske med patentprop fra ”Skandsenskilde” med navnet 
præget i glasset. 
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garveriet.27

I 1939 døde Jes F. Sørensen, og den gamle præste-

gård, Kirkegade 13  -15, blev herefter overtaget af sønnen 

Engberg Sørensen (1893  -1966).28 Fra 1977 og en længere 

årrække frem havde Misser James og hendes mand Lesley 

James her deres dukkemuseum.29

”SKANSENSKILDE” NU MED MOSTERI

Sodavandsproduktionen på ”Skansenskilde” må være 

kommet i gang igen efter krigen, idet J. Rasmussen, som 

havde overtaget virksomheden i sommeren 1946, tillige 

udvidede fabrikken med et æblemosteri med moderne 

maskiner, hvor der i sæsonen kunne forarbejdes 2-3000 

kg æbler dagligt.30 Da der medgik tre kg æbler på en 

liter most, har man kunnet producere op til 1000 liter om 

dagen.31

Omkring 1949 overtog Richard Andersen, som var meje-

rist, ”Skansenskilde”. Også han drev mineralvandsfabrikken 

med mosteri, som med tiden synes at blive den væsentlig-

ste del af virksomheden.32 Desuden havde han depot for 

Tuborg Bryggeri.

Richard Andersen var født i København i 1902, men vok-

set op i Borum ved Aarhus.33 Privat boede han og familie i 

den østligste ende af den gamle præstegård, Grønningen 13, 

indtil omkring 1957-58, hvor de flyttede til Søndergade 23.34

I 1967 forpagtede Richard Andersen ”Skansenskilde” 

med mosteri ud til Ove Lund, der stammede fra Holsted.35 

Omkring 1970 synes fabrikken at være ophørt.36

Richard Andersen, 
som var ejer af 
mineralvandsfabrik-
ken ”Skansenskilde” 
med æblemosteri i 
perioden ca. 1949 til 
ca. 1970.

Flaske fra Ebeltoft Æblemosteri, som indgik i mineralvandsfabrikken 
”Skansenskilde”s virksomhed.

Etiket fra Ebeltoft Mosteri, som indgik i mineralvandsfabrikken 
”Skansenskilde”s virksomhed.
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Ebeltoft, havde de haft en landejendom ”Sølille” ved Korup 

i Ebdrup sogn.38 I 1904 slog de sig ned i Ebeltoft, og året 

efter erhvervede de ejendommen Juulsbakke 6 – matr. 71a 

– af svigermoderen Mette Marie – Steensens enke.39

Sodavandsfabrikationen, hvortil Mikkelsen fik borger-

skab eller næringsbevis den 9. december 1907,40 blev 

påbegyndt den 1. august 1906, hvor han i en annonce 

i Ebeltoft Avis anbefaler sit fabrikat, som blandt andet be-

stod af Dansk Sodavand, Sports-, Citron- og Svensk So-

davand samt det overalt anerkendte ”Bils Brus”, til byens 

og omegnens beboere og restauratører.41 Dansk soda-

vand var klar mineralvand, mens svensk sodavand var den 

røde sodavand.

Fabrikationen foregik uden mekanisk drivkraft, men man 

havde filtrerapparat og de bedste og nyeste maskiner i for-

husets kælder, som i brandforsikringen beskrives som om-

kring 7 m lang, 6 m bred og 2 m høj. Kælderen fungerede 

desuden som lagerrum.42

Godt vand til fabrikationen skortede det heller ikke på 

ved ejendommen. I 1884 havde Laurs Steensen nemlig 

indgået en overenskomst med ejerne af Juulsbakke 3, 

Mineralvandsfabrikant Rasmus Mikkelsen (1871-1945), som drev 
virksomhed 1906   -1935 i ejendommen Juulsbakke 6.  

Annonce for Rasmus Mikkelsens mineralvandsfabrik ”Ebeltoft” fra 
1906.

MINERALVANDSFABRIKKEN ”EBELTOFT”

I 1906 fik Ebeltoft endnu en mineralvandsfabrik med navnet 

”Ebeltoft”, som blev etableret af Rasmus Mikkelsen – også 

kaldet ”Ras Vand”.

Rasmus Mikkelsen stammede fra Hyllested, hvor han var 

født 1871 som søn af gårdejer og sognefoged Thomas Mik-

kelsen. I 1895 blev han i Ebeltoft gift med postkontrahent 

Laurs Steensens datter Ane Margrethe Jensine.37
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matr. 79, karetmager A. Rasmussen, og Overgade 4-8, 

matr. 98, slagter N. Petersen, om ret til at nedlægge en 

vandledning i seks tommer glaserede lerrør over matr. 98 

og glaserede jernrør over matr. 79.43 Denne ledning førte 

vand frem fra en sig – en mindre vandfyldt lavning – i tof-

ten øst for byen matr. 19, kaldet ”Kønsens Toft”, som var 

beliggende fra Kirkegårdsvej til Østre Allé mellem kirkegår-

dens nordre ende og Kurveleddet, som Steensen havde 

erhvervet ved skøde i 1878. Desuden blev det besluttet, at 

der skulle føres en stikledning til slagter Petersen. Steensen 

solgte toften igen i 1897, men bevarede rettighederne til 

vandledningen.44 Vandet blev ført fra sigen til Kurveleddet 

og videre over de nævnte ejendomme til Juulsbakke 6. I 

forbindelse med sodavandsfabrikationen blev vandet sam-

let i et stort, glaseret keramikbassin, som stadig findes, i 

forhusets kælder.

Man var endda så godt forsynet med vand, at Mikkelsen 

i 1905 ved en kontrakt kunne give Ebeltoft Andelsmejeri, 

som var blevet oprettet samme år ved overtagelsen af et pri-

vat mejeri, ret til anvendelse af fornødent vand fra vandbas-

sinet på sin ejendom til mejeriets drift i ti år for et årligt beløb 

på 125 kr.45 Aftalen blev ophævet igen i 1910, antagelig 

som følge af, at byen havde fået et kommunalt vandværk i 

1909, som var beliggende tæt ved gasværket bag Toldbo-

den – det nuværende Glasmuseum.46

Udover som mineralvandfabrikant ernærede Mikkelsen 

sig tillige som vognmand, dampskibsekspeditør og depot-

indehaver for Carlberg Byggeri.47 I gården havde man også 

plads til hestestald, garage og depot.

Omkring 1935 ophørte sodavandfabrikationen og i 1945 

døde Rasmus Mikkelsen.48

EBELTOFT FÅR IGEN FABRIKATION AF SODAVAND

Fra midten af 1900-årene forsvandt de mange små soda-

vandsfabrikker på samme måde, som det skete for de små 

bryggerier. Dette var også tilfældet i Ebeltoft.

Juulsbakke 6, hvor Rasmus Mikkelsen havde sin mineralvands-
fabrik i forhusets kælder til højre for porten.

Patentpropper af porcelæn fra Rasmus Mikkelsens mineralvands-
fabrik ”Ebeltoft”.
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og gourmetøl også så småt begyndt at brede sig til so-

davandsområdet med produktion af kvalitetssodavand og 

økologiske sodavand.

Ebeltoftområdet har således siden 2009 igen fået en so-

davandsfabrikation, idet Ebeltoft Gårdbryggeri i Hyllested 

Skovgårde har taget idéen med luksussodavand med blandt 

andet hindbær-, rabarber- og kirsebærbrus op.49 I 2015 

modtog bryggeriet tilmed en fornem hæderspris af Det dan-

ske Gastronomiske Selskab for deres rabarberbrus.50
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RESUMÉ

Artiklen handler om nogle kendte brætspils kulturhistorie og 

deres ukendte forløbere. De forskellige typer brætspil og de-

res historiske baggrund bliver gennemgået, karakteriseret og 

illustreret med eksempler bl.a. taget fra Museum Østjyllands 

samlinger.
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Brætspil er fundet i alle kendte civilisationer, så de har for-

mentlig eksisteret siden de ældste tider. Mens de ældste 

brætspils oprindelse fortaber sig i forhistoriens tåger, har 

deres udbredelse nok fulgt Europas handelsveje. Hnefatafl 

er et eksempel på et spil, der er opstået som en kombina-

tion af romersk og germansk-keltisk kultur. Andre spil er af 

ægyptisk eller indisk oprindelse. Først i løbet af 1200-tallet 

er forfattere begyndt systematisk at skrive værker om spil. 

Det vigtigste af disse blev udformet på bestilling af Kong 

Alfonso X af Castilien i 1283, som beskriver de spil, der blev 

spillet i Spanien.1 (Fig. 1)

Masseproducerede spilleplader var oprindeligt trykt i 

sort-hvid og farvelagt i hånden uden for trykkeriet, men tryk-

keteknikkens udvikling gjorde dem med tiden billigere. Da 

Bræt og brik: Kappestrid og 
tidsfordriv igennem tiderne

Af glenn lynge Andersen farvelitografien blev udbredt i løbet af 1870’erne fik brætspil-

lene en glansperiode, som varede helt indtil 1. Verdenskrig, 

og især i 1880’erne udkom der mange brætspil i Danmark. 

Spillene begyndte på dette tidspunkt at ligne de brætspil, 

vi kender i dag; spillepladerne blev opklæbet på pap, der 

kunne foldes, og spillefigurer, spilleregler og terninger fulgte 

med i små papæsker.2

DAM OG ALQUERQUE

Spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan dams historie er for-

bundet til skak, er indviklet og omstridt blandt forskere3, men 

dam spilles på et bræt, som er identisk med et skakbræt. 

Der er også opdaget andre spillebrætter med tern i tidligere 

udgravninger, og flere dam-entusiaster insisterer derfor på, 

at dam har været spillet i det gamle Ægypten og Mesopo-

tamien, men vi ved ikke med sikkerhed, at spillet var dam. 4

Fig. 1: ”Libro de acedrex, da-
dos e tablas”. (”Bog om skak, 
terninger og spilleplader”) fra 
1283. Et af de tidligste værker 
om brætspil, fremstillet på ini-
tiativ af Alfonso X af Castilien.
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tionelt ofte oversættes med ”dam”, og der findes afbildnin-

ger af antikke helte, som sidder ved et spillebræt.5 Antikke 

forfattere benyttede flere steder dam til at illustrere filosofiske 

pointer. Platon tilskrives følgende citat ”Matematik er som 

dam, passende for unge mennesker, fornøjeligt og uden 

fare for staten”, og Aristoteles sammenligner en person, der 

ikke har nogen by, med en isoleret brik på en spilleplade.6 

Hvilke spil, der præcist var tale om, ved vi sjældent, men 

et godt bud er spillet pettaia, som også var en betegnelse 

for ”brætspil” i almindelighed.7 Et andet bud er det såkaldte 

”soldaterspil” ludus latrunculorum, der blev spillet i Rom si-

den 600-tallet, og som vi vender tilbage til.8

Det bedste bud er nok ”alquerque”, som er blevet spil-

let i Ægypten. Det er fundet ved ægyptiske templer i Luxor 

og nok kommet til den græsk-romerske verden ad den vej. 

Alquerque dukker for første gang op i litteraturen i det 10. år-

hundrede, hvor det nævnes af Abu al-Faraj al-Isfahani i hans 

værk ”Kitab al-aghani” (”sangenes bog”). Det menes, at ara-

berne har taget det med sig, da de erobrede den iberiske 

halvø i 700-tallet, og det er også nævnt i Alfonso X-værket. 9

Til alquerque blev anvendt et kvadratisk bræt med 5x5 

felter, med streger på langs og tværs og diagonalt (Fig. 2). 

Man slår modstanderens brikker ved at springe over dem, 

og det antages, at man i dette spil har brugt at ”forfrem-

me” visse brikker, så de kunne foretage sig mere end de 

almindelige brikker. Alquerque udviklede sig formentlig til 

dam, da nogen engang i 1100-tallet i det sydlige Frankrig 

fandt på at benytte flade brikker, f.eks. fra alquerque eller 

backgammon, på et skakbræt.10

Vi ved, at dam har bredt sig fra Sydfrankrig og Spanien til 

det øvrige Europa i løbet af middelalderen i flere versioner. I 

Frankrig vandt det stor udbredelse, og en version af spillet 

fik betegnelsen ”Le Jeu Plaisant De Dames”, heraf ”dam”. 

Det er den version af spillet, vi kender.11 Fra 1600-tallet blev 

dam spillet i vide kredse, blandt andet af filosoffen Roussau. 

Efter han efter eget udsagn var blevet en habil skakspiller, 

forsøgte han sig som damspiller, men opgav, da det gik op 

for ham, at han aldrig ville blive god til det.12 I 1756 udgav 

en engelsk matematiker ved navn William Payne det første 

analytiske værk om dam,13 og spillet har optaget forskere 

siden: Canadieren Jonathan Schaeffer og hans hold, der 

forsker i kunstig intelligens, arbejdede med spillet i 18 år, og 

i 2007 kom de frem til, at hvis begge spillere spiller optimalt, 

vil spillet ende uafgjort.14 Dam er derfor det, man inden for 

spilteori kalder for et ”solved game”.15 Det ultimative mål for 

den slags forskning er selvfølgelig at løse skakkens gåde, 

men der er lang vej endnu.

HNEFATAFL. VIKINGESPILLET MED ROMERSKE ANER

Hnefatafl, som vikingerne tog med på deres færden i det 

nordlige Europa, havde i vikingernes verden et ry, som kan 

sammenlignes med det, skak nyder i dag. Navnet ”hnefa-

tafl” er en sammensætning af ”hnefi” et nordisk ord for ”kon-

ge” og ordet ”tafl” som stammer fra det latinske ”tabula”, 

”spillebræt”. Det giver et fingerpeg om, hvor vi skal finde 

oprindelsen til spillet, nemlig romersk indflydelse på det ger-

mansk-keltiske Nordeuropa. Hnefatafl har to originale træk, 

som adskiller det fra andre samtidige europæiske brætspil:Fig. 2: Alquerquebrættet, med de karakteristiske diagonale linjer.
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1. Måden, man slår modstanderens brikker på, nemlig ved 
at omringe en af modstanderens brikker med to af sine 
egne enten lodret eller horisontalt på brættet som med et 
tårn i skak.

2. De to styrker har helt forskellige mål og råder over forskel-
lige antal styrker. Der er dobbelt så mange angribere som 
forsvarere.

Rekonstruktioner af spillet tyder på, at den særlige måde at 

slå brikker på stammer fra ludus latrunculorum.16

Hnefatafl spilles på et bræt, som er kvadratisk, men har et 

ulige antal felter på hver led. Det skaber et tydeligt centralt 

kvadrat på brættet.17 Hver spiller råder over to grupper af 

”tjenestepiger” med hver sin ”hnefi”. Spillet begynder med, 

at en talmæssigt underlegen gruppe, forsvarerne, stilles op 

på midten af brættet, og den anden gruppe, angriberne, 

stilles op omkring dem. Forsvarene skal få sin ”hnefi” ud til 

brættets kant, og belejrerne skal fange den belejrede ”hn-

efi”, før han når derud. (Fig 3)

Spillet tilhører gruppen af asymmetriske belejringsspil. I 

modsætning til symmetriske spil, som f.eks. dam og skak, 

vil der være en rolle, som er nemmest for den trænede spil-

ler. Derfor må vi gå ud fra, at spillereglerne, for at gøre spillet 

mere lige, har pålagt de to parter begrænsninger, og hjør-

nefelterne, som ofte var markerede, kan også have haft en 

særlig rolle i spillet. Hvordan der konkret blev spillet, var i 

århundreder en gåde.18

I sit værk A History of Board Games Other than Chess fra 

1951 omtaler den britiske historiker Harold J. R. Murray en 

beskrivelse af samernes spil, kaldet ”tablut” fra 1732. Ved 

at sammenligne den med sagaernes beskrivelse af hnefa-

tafl konkluderede han, at der var tale om det samme spil.19 

Siden er der også kommet en del arkæologiske fund, som 

støtter denne hypotese. Her er et par eksempler på fund 

og beretninger:

I Wales er der fundet beskrivelser af spil, der hed ”tawl-

bwrdd”, som er taget fra det oldnordiske taflborð (tavle-

bord).20 I det angelsaksiske England var spillet vidt udbredt 

og nævnes flere steder. Da spil ofte er fælleseuropæisk 

kulturgods, kan vi ikke vide, om angelsakserne har lært spil-

let af vikingerne eller selv har taget det med til England fra 

kontinentet, da de ankom i midten af 400-tallet e.Kr.

I flere islandske sagaer omtales hnefatafl som sagt. I Ork-

neyinga Saga praler en mand med sine store evner: Han 

kunne udfordre hvem som helst i ni discipliner: Tafl-spil, 

kendskab til runer, læsning og skrivning, skiløb, skydning, 

roning, harpespil og at digte vers.21 I mange af de ældste 

tekster er hnefatafl formentlig underforstået, når der bare 

bruges ordet ”tafl” om brætspil, og først da flere forskellige 

brætspil var nået til Skandinavien i den tidlige middelalder 

f.eks. skaktafl (skak), som til sidst fortrængte spillet helt, har 

man haft brug for et bestemt ord, der betød hnefatafl.22

Arkæologien har bidraget til vor viden med fund af spille-

plader af forskellig udformning og størrelse i bl.a. Trondheim 

i Norge, Toftaness på Færøerne, Coppergate ved York og 

Buckoye på Orkneyøerne. De forskellige spilleplader tyder 

Fig. 3: Nutidigt spillebræt med startopstilling til hnefatafl. Det frem-
går, at det er et ”belejringsspil”.
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på, at vikingerne også har haft andre brætspil end hnefatafl. 

Et interessant fund er fra Gokstad-skibet fra det 9. århund-

rede, som er gjort i Norge (Fig. 4). På skibet er der fundet 

et fragment af en ternet spilleplade med et ulige antal felter. 

På den modsatte side af pladen er der et mønster til mølle. 

Ud over spilleplader er der gjort talrige fund af spillebrikker i 

hele området, som alle støtter Murrays teori).23 Hnefatafl har 

altså været en udbredt ”tankesport” i flere århundreder i hele 

Nordeuropa, før skak kom til Norden.

MØLLE. POSITIONSSPILLET MED MAGISKE  

RELATIONER

Mølle er også et meget gammelt spil, og der er fundet møl-

lemønstre fra flere kulturer i hele verden: I den ægyptiske 

by Kurna er der fundet et mønster, som nogen har dateret 

til ca. 1400 f.Kr. Andre forskere mener, at det må være 

noget senere, formentlig fra romersk tid. Et tilsvarende 

mønster er fundet på Sri Lanka, hvor det har været brugt 

som en besværgelse imod onde ånder. Det er dateret 

til 9-21 e.Kr. Møllemønstre er også fundet på romerske 

bygninger, men intet tyder på, at netop romerne har opfat-

tet dem symbolsk.24

Mølle er et positionsspil, med det formål at få tre brikker 

på række (”mølle”) og dermed få ret til at fjerne en af mod-

standerens brikker. Når alle brikker er placeret på brættet, 

skiftes de to spillere til at flytte en brik, indtil en af spillerene 

ikke kan flytte nogen af de tiloversblevne brikker, eller kun 

har to brikker tilbage og har tabt. Mølle har optrådt i flere 

varianter med tre, seks eller ni brikker til hver, men det, der 

stadig er kendt, spilles med ni brikker.

Vikingerne stiftede bekendtskab med spillet i kraft af 

deres handelsforbindelser i Nord- og Østeuropa. Alfonso 

X-værket beskriver en variant, hvor der i spillets første fase 

har været benyttet tre terninger til at bestemme retten til at 

bryde en mølle og tage brikker. Derefter blev terningerne 

lagt væk.25 Mølle defineres af og til simpelthen som ”spillet 

bag på skakbrættet”, eller ”mølle er et spil på det omvendte 

dambræt”.26 Fra 1300-tallet og fremad vinder ”spille-bok-

se” frem, som er flade kasser, der indeholder både et bræt 

til mølle og dam samt en kasse, hvori der kunne spilles 

backgammon.27 (Fig. 5) Mølle var mest populært i mid-

delalderens England, hvor det er fundet ved adskillige 

klostre, abbedier og kirker.28 På disse spilleplader var der 

huller i stedet for linjer, og derfor er spillet på engelsk også 

kendt under navnet ”Nine Holes”. Der er eksempler på, 

at der i landsbyers fælles græsarealer er blevet udskåret 

gigantiske ”spilleplader”, og i Shakespeares komedie En 

Skærsommernatsdrøm omtales sådan et udendørs spil 

”The Nine Men’s Morris is filled up with mud”. Mølle har 

i vores egen tid også interesseret forskere, og er i lighed 

med dam et såkaldt ”solved game”, så det i de bedste 

hænder vil ende uafgjort.29

Fig. 4: Gokstadskibet. Begravelsesskib fra slutningen af 800-tallet. 
Her er fundet rester af et spillebræt med ”tafl” på den ene side og 
mølle på den anden.
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GÅSESPILLET OG OPRINDELSEN TIL KAPLØBS-

SPILLENE

Blandt de mest udbredte spil for børn er den kategori af 

brætspil, der kaldes kapløbsspil. Et af de første af den slags 

spil er ”Gåsespillet”, som menes at være opfundet i Italien 

kort før 1600 som fornyelse af et antikt græsk spil. Spillet er 

omtalt i 1614 et katalog fra en romersk forlægger, og kort 

efter var det kendt i både Frankrig og Tyskland.30 I spillet 

blev der introduceret flere af de elementer, vi finder i de mo-

derne kapløbsspil. Man benytter en aflang spilleplade med 

en spiralformet bane (Fig. 6). Hver spiller har en brik at flytte 

rundt på spillepladen. Antallet af felter, som hver spiller flyt-

ter, afgøres af terningkast. Hver spiller har en sum penge, 

som indgår i spillet. Hvis en spiller lander på bestemte felter, 

skal han enten rykke frem eller tilbage afhængig af feltet 

(f.eks. ”ryk 3 felter frem”). Nogle felter kan også have andre 

betydninger; hvis en spiller når ”Kroen”, må han vente og 

betale en sum, før han kan gå videre i spillet, og hvis han når 

”Fængslet” må han blive der, indtil nogen lukker ham ud. De 

forskellige bøder og afgifter, som spillerne afkrævedes, blev 

lagt i en pulje, som tilfaldt vinderen.31

Fig. 5: Moderne spillekasser med mølle, dam og backgammon. 
Den store er fra det 19. århundrede og den lille fra det 20. Museum 
Østjyllands samling.

Fig. 6: Spilleplade til Gåsespillet, 
her i italiensk udgave.
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Det ældste kendte, moderne kapløbsspil i Danmark er 

det såkaldte ”Abespil” fra 1787. Titlen er: ”Et nyt og fornøie-

ligt (sic) og tillige menneskeligt abespil”.32 Der blev efterhån-

den også udviklet spil, som foruden at underholde havde 

til hensigt at belære spillerne f. eks. med viden om ekso-

tiske steder og mennesker.33 Et eksempel er det danske 

spil ”Rei sen (sic) paa Havet”, som er inspireret af tidens nye 

samfærdselsmidler: Spillet udkom i 1830 og er illustreret af 

en tomastet hjuldamper, som lignede den, der i 1823 var 

sat ind som postfærge mellem Korsør og Nyborg. Det er 

også illustreret med eksotiske dyr og planter og giver indtryk 

af de folkelige forestillinger, man omkring 1830 havde om 

rejser til eksotiske steder og opdagelser i fremmede lande.34

PARCHESI OG LUDO; KAPLØBSSPIL FRA INDIEN 

TIL USA, ENGLAND OG DANMARK

Spillet parchesi, eller ”fem og tyve” siges at være Indiens na-

tionalspil og bliver spillet overalt fra paladser til cafeer. Vi formo-

der, at spillet stammer fra 1500-tallets Indien, for selvom der er 

spor i ældre tekster af spil, der ligner parchesi kan vi, præcist 

som med påstande om, at der blev spillet dam i det gamle 

Ægypten, ikke vide det med sikkerhed. Stormogulen Akabar, 

som regerede Indien fra 1555 til 1605, siges at have spillet på 

kongelig facon i sit palads i Fathepur Sikri. Det foregik i en gård 

belagt med marmor. I midten var der et podium, hvor han og 

hans hoffolk sad, mens 16 unge slaver fra hans harem, iført 

de passende farver, bevægede sig omkring på spillepladen 

efter, hvad muslingeskallerne viste.35 (se Fig. 7 og 8)

Parchesi adskiller sig fra ludo på en række punkter: Par-

chesi er et makkerspil, som også er en forløber for visse 

moderne spil som f.eks. partners, hvor de to spillere, som 

sidder over for hinanden, vinder eller taber sammen, hvilket 

giver taktiske elementer i spillet, som vi vender tilbage til. 

Spillet begynder fra det centrale kvadrat, og går ned af sin 

egen arm af korset og mod uret rundt om brættet tilbage til 

kvadratet. Parchesi og ludo tilhører en ældgammel kategori 

af spil, der kaldes kryds- og cirkelspil.36 (se Fig. 9)

De markerede firkanter repræsenterer borge, hvor brik-

kerne ikke kan blive slået. En borg, hvor der befinder sig 

en brik, er kun åben for dennes makker. Hver spiller har fire 

brikker af form som en bikube med sine egne farver.

De to makkere kan hjælpe hinanden ved f.eks. at blo-

kere modstanderne eller undlade at flytte en brik for ikke 

at blive slået hjem. En spiller kan stå helt over en omgang, 

hvis han står gunstigt eller vil undgå at blive slået. Når den 

førende spiller når sin egen arm af korset, kan han – for at 

undgå at prisgive sin makker – vælge at tage endnu en 

omgang i stedet for at få sin egen brik i mål. Når en spiller 

når borgen for enden af den fjerde arm, kan han vælge at 

blive der, til han slår 25 og derefter flytte i mål med et ryk.  

 Det er bedst for de to makkere at følges nogenlunde ad, 

for hvis den ene kommer i mål før den anden, har modstan-

derens hold to kast og man selv kun et. I den situation kan 

modstanderholdet holde alle deres brikker lige bag den sidste 

modstander og satse på at slå ham hjem. Hvis ens makker er 

bagud, kan det derfor være en god idé at holde nogle brikker 

Fig. 7: Parchesi i kongeligt format fra Fathepur Sikri. Stormogulen 
stod på forhøjningen, som ses i nederste højre hjørne. Krydserne, 
som ses på fliserne, svarer til globus og stjerne i ludo.

Fig. 8: Cowries, som viser forskellig værdi alt efter, hvordan skal-
lerne ligger. 3 skaller med munden opad giver 3 træk og 1 skal med 
munden opad 10 træk og endnu et slag.
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tilbage for at hjælpe ham ved at slå eller blokere for modstan-

dernes brikker. Det understreger, at spillet er et makkerspil.37

Parcheesi, som det hed på amerikansk, dukkede for før-

ste gang op i Danmark i 1876 under navnet ”Nyt Ameri-

kansk Spil”, Parcheesi.38 I England blev der i 1896 patente-

ret en forenklet udgave af spillet beregnet for børn, hvor der 

bliver benyttet almindelige terninger, som fik navnet Ludo.39 

Dette spil kom kort efter til Danmark.40 (Fig.10)

MONOPOLY OG MATADOR: BRÆTSPIL,  

MODKULTUR OG KAPITALISME

“The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a 
better word, is good, greed is right, greed works”41

Spillet monopoly har sine rødder i USA omkring forrige år-

hundredeskifte, hvor en økonom og filosof ved navn Henry 

George gjorde sig nogle tanker om det økonomiske system 

og den store ulighed, det skabte. I sin bog ”Fremskridt og 

fattigdom” fra 1879 argumenterede han for, at man burde 

erstatte alle skatter, med en enkelt skat på grundværdistig-

ninger og udnyttelse af naturressourcer, så ingen kunne 

tjene på blot at eje jord.42 Hans ideer spredte sig og blev 

efterhånden til Georgeism, eller ”The Single-Tax Movement”. 

I Danmark blev de en vigtig del af idégrundlaget for partiet 

Danmarks Retsforbund, som blev grundlagt i 1919 .43 I den 

amerikanske stat Delaware grundlagdes sågar byen Arden, 

som var et forsøg på at føre Henry Georges teorier ud i livet. 

Det var en af denne bys første beboere, Elizabeth, kendt 

som ”Lizzie”, Magie som i 1903 konstruerede brætspillet 

”the landlord’s game”.44 Spillet havde til formål at populari-

sere Henry Georges tanker. Lizzie Magie indgav patentan-

søgning på sit spil den 23. marts 1903.45 Allerede i 1902 

havde hun dog beskrevet spillet i tidsskriftet ”The Single Tax 

Review”: ”Det er en praktisk beskrivelse af det nuværende 

Fig. 10: Dansk Ludo med tysk tekst fra første verdenskrig. Museum 
Østjyllands samling.

Fig. 9: Spilleplader, der bruges 
til parchesi i dag, er ofte lavet 
af klæde skåret i korsform, 
og derefter inddelt i felter ved 
hjælp af broderi.
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siger miss Magie, ”Det kunne lige så godt være kaldt ”Livets 

Spil”, da det demonstrerer alle ingredienserne i succes og 

fiasko i den virkelige verden, og målet er det samme som i 

den virkelige verden, nemlig at ophobe rigdom”

Få minutters betragtning af spillepladen efterlader da heller 

ingen tvivl om, at spillet var et ideologisk projekt lige så meget 

som et produkt, der skulle markedsføres og sælges (Fig. 11).

Foruden at ophobe velstand til den enkelte, var f.eks. 

vandværket og elektricitetsværket offentligt ejede, og spil-

lerne kunne vælge at samarbejde og komme jordrenten for 

de forskellige ejendomme i en fælles kasse.46 Spillet havde 

mange elementer til fælles med tidligere tiders belærende 

kapløbsspil.

I årene 1903 til 1906 blev reglerne udviklet, og der blev 

lavet to versioner, et med monopoler og økonomisk ruin, 

Fig. 11: The landlord’s game. 
På feltet ”Chancen” skulle 
spilleren trække et kort, som 
indeholdt opbyggelige senten-
ser som denne fra rigmanden 
Andrew Carnegie (”det, der 
har overrasket mig mest i mit 
liv, er opdagelsen af, at den 
der arbejder, ikke er den, der 
bliver rig”). 
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og en alternativ version, kaldet velstandsspillet, hvor Henry 

Georges ideer var ført ud i livet, og jordrenten gik i en fælles 

kasse. Når fælleskassen havde en vis kapital, blev de, der 

ejede fælles goder såsom elektricitetsværker og jernbaner, 

tvunget til at sælge dem til fælleskassen, og så var det gra-

tis at lande på dem. Det sidste, der blev overtaget af fæl-

lesskabet, var fængslet, som blev omdannet til en offentlig 

læreanstalt, der i stedet for at sætte folk fast sikrede dem 

ekstra løn til sidst i spillet. I denne version var spillet ”vun-

det”, når den, der havde færrest penge, havde fordoblet sin 

oprindelige kapital. Lizzie Magie mente, at ”The landlord’s 

game” (”ruinér dine modstandere”) viste, hvordan USA’s 

økonomi var gået skævt, og at ”velstandsspillet” (”offentlige 

værker og Single Tax”) viste, hvordan den kunne rettes op 

igen. Uofficielt fandt de fleste det sidste spil ”noget kedeligt 

efter et stykke tid”.47

Det blev Scott Nearing, en økonomiprofessor fra the Uni-

versity of Pennsylvania, og hans studerende, som efterhån-

den omdøbte spillet til ”monopoly”. Som vi har set ovenfor, 

er det ikke første gang, at et spils udøvere omdøber et spil. 

Professor Nearing havde lært ”the landlord’s game” omkring 

1900, og i de følgende år lærte han sine studerende og kol-

leger spillet.48 I de næste 25 år var spillet især kendt blandt 

studerende i det nordøstlige USA og spredte sig hurtigt til 

de nærliggende stater.49 Først i 1926 fik monoply sit kendte 

udseende og en spilleplade baseret på gadenavne. Sam-

me år nåede spillet Atlantic City, hvor det blev taget op af en 

gruppe kvækere, som modificerede reglerne, og der kom 

gadenavne fra byen i spillet. De gader, der lå i slumkvarte-

rer, var billige, og de, der var dyre at bo på i det virkelige liv, 

blev dyre i spillet. De pacifistiske kvækere brød sig ikke om 

højtråbende auktioner. I stedet for auktioner over de enkelte 

grunde kom der derfor faste priser på skøderne. De faste 

priser gjorde også spillet nemmere at forstå for børn. Idea-

lister, der havde lært ”the landlord’s game” at kende i dets 

oprindelige version, forsøgte på samme tid på egen hånd 

uden held at sælge det til butikker i New York. Med spillet 

lå der en erklæring om, at det ”skulle vise de onder, som er 

et resultat af den private ejendomsret” og ”de mange be-

røringspunkter mellem spillet og det virkelige liv”. De holdt 

altså den oprindelige ideologiske fane højt. Kvækerne tog i 

mellemtiden spillet med til Philadelphia, hvor en arbejdsløs 

radiator-reparatør og deltids-hundelufter ved navn Charles 

Darrow lærte det at kende50

Historien om Charles Darrow, som den er blevet fortalt 

til generationer af amerikanere gennem indlægssedler til 

”monopoly”-spillet, er en vaskeægte amerikansk Ole Op-

finder-succeshistorie. Ifølge hans beretning fra 1935 skal 

han have opfundet monopoly, da han en aften sad ved sit 

køkkenbord og skrev nogle navne på gader fra Atlantic City 

på det runde stykke voksdug, der lå på bordet. Efterhånden 

som han udviklede spillets elementer, gik salget fint, og 24. 

oktober 1933 ansøgte han om copyright på spillet og hen-

vendte sig til spilfirmaet Parker Brothers, som på det tids-

punkt var på fallittens rand, for at sælge det. Nogen i firmaet 

blev gjort opmærksom på, at der i 1902 var udkommet et 

lignende ejendomshandelsspil (!) og derfor underskrev Dar-

row en edsvoren erklæring på, at han aldrig havde hørt om 

noget spil eller leg, som hed ”monopoly”, før han selv fandt 

på det. Uheldigvis har ingen siden fundet dokumentet i Par-

ker Brothers’ arkiver.51 I sin beretning skriver Charles Darrow 

også, at han havde hørt, at en professor på et universitet 

brugte det i sin undervisning. Han forklarede det forhold, 

at han, som jo var fra Philadelphia, i spillet brugte Atlan-

tic City gadenavne til spillet, med, at han havde været på 

sommerferie der som barn.52 I 1935, det år de udgav spil-

let, henvendte Parker Brothers sig til Lizzie Magie og lovede 

hende at udgive to andre af hendes spil, mod at hun solgte 

sit patent til dem. De købte patentet for $ 500, men uden at 

hun fik lovning på yderligere indtægter fra salget. Monopoly 

var nu i hænderne på en professionel salgsorganisation. 

Spillet blev fra begyndelsen et kæmpe kommercielt hit og 
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Kort efter udgivelsen i USA kom det til Danmark, hvor det 

både fås under det danske navn Matador og det amerikan-

ske Monopoly. Siden har over en milliard mennesker spillet 

det på 43 sprog.53 I folketællingen fra 1940 er Lizzie Magie 

anført som ”spilmager” med en indkomst på $ 0. Hun døde 

i 1948. 54 (Fig. 12)

Spiludvikleren Ralph Ansbach havde i begyndelsen af 

1970’erne markedsført et spil, han kaldte anti-monopo-

ly. Hans grundige historiske forskning er grunden til, at vi 

kender historien om ”the Landlord’s Game” i detaljer.55 Da 

Parker Brothers i 1975 sagsøgte ham for brud på deres 

patent, forsøgte han, blandt andet med baggrund i sin hi-

storiske fremstilling, at få rettens ord for, at ”monopoly” var 

et folkespil på linje med dam, skak og mølle, og derfor ikke 

kunne patenteres. Selvom en californisk domstol i 1982 gav 

Ansbach medhold i, at der var begået svindel i forbindelse 

med Charles Darrows patent, nægtede den amerikanske 

højesteret at behandle sagen. Da Parker Brothers i løbet af 

sagen havde fået nedlagt forbud mod, at hans spil kunne 

markedsføres og sælges i USA, gik Ansbach næsten fallit, 

men solgte dog stadig sit spil i beskedne oplag i Europa, 

hvor Parker Brothers’ monopolmagt ikke gælder,56 Parker 

Brothers er sidenhen blevet overtaget af firmaet Hasbro, 

som i dag markedsfører og sælger spillet.

BRÆTSPIL OG KULTURUDVIKLING; HVORDAN 

GAMLE KULTURFORMER PÅVIRKER NYSKABELSER

I udviklingen af brætspil dukker der, som vi har set, ofte 

en række typer op; dam, mølle og hnefatafl er produkter 

af før-moderne udveksling af erfaringer mellem spillerne, 

som tilsammen danner de konventioner og traditioner, der 

omgiver spillene. I den moderne verden er markedsøkono-

mien blevet den vigtigste form for udveksling og påvirkning 

kulturerne imellem. Historien om The Landlord’s Game og 

Monopoly fortæller om et sammenstød mellem to forskellige 

måder at udveksle og udvikle kulturprodukter på: Charles 

Darrows spil eksisterer i kraft af en markedslogik med be-

greber som eksklusivitet, juridisk beskyttelse og økonomisk 

vinding som både drivkraft og mål, hvorimod Lizzie Maggies 

spil primært blev opfattet som et middel til at agitere for en 

politisk ideologi, som tilhørte alle. Begge spil er efterkom-

mere af ældre spilformer, nemlig kapløbsspillene. Ludo er 

ligeledes en moderniseret udgave af et ældre folkespil. På 

den måde viser brætspillenes historie blandt andet, at ”nyt” 

ofte er variationer over noget gammelt.

Fig. 12: Matador findes i Museum Østjyllands samling i udgaver fra 
både 1940’erne, 50’erne og 60’erne. Her fra 1940’erne. Under Mata-
dor står der (monopoly). Spillene indeholder intet om Charles Darrow.
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BRÆTSPIL I MUSEETS SAMLING

A:  ”Hvem bliver Godsejer”. Et dansk, Matador-lignende spil fra 
1940’erne, hvor der handles med dyr og jord i stedet for 
grunde, huse og hoteller. 

B:  Gnavspil i pose af ukendt alder. Spillet, der stammer fra 
1600-tallets Italien, var oprindeligt som her et brætspil, men 
kom senere i en kortspilsudgave.

C:  Halma-spil fra 1920’erne. Spillet er opfundet i 1880’erne og er 
en forløber for det senere så populære ”Kinaskak”, som er fra 
Tyskland.

D: Gnav i kortspilsudgave fra 1930’erne.

E:  I ”Vandrespillet” fra 1940’erne udgivet af Danske Ungdomsher-
berg er et kapløbsspil med ”chance”-kort, hvor det foruden at 
komme først gælder om at bruge så få penge som muligt.

F:  ”Haps Hitler” fra 1940’erne er af typen ”rævespil”, hvor en 
enkelt eller få spillere skal forsøge at undslippe en talmæssigt 
overlegen styrke. Brætspil har ofte været inspireret af krige.

A

C

E

B

D

F
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RESUMÉ

Tustrup-pladsen med de tre monumentale storstensgrave og 

et kulthus er et velkendt og populært fortidsmindeområde på 

Norddjursland. Pladsen er i dag fredet og besøges af mange 

lokale beboere og turister. Både gravene og kulthuset blev ud-

gravet tilbage i 1950’erne, men fornyede analyser såvel i felten 

som ved skrivebordet viser, at der er nye spændende oplysnin-

ger at hente om stadier i byggeriet og samspillet i brugen af de 

fire anlæg på pladsen.

Arkæologtræf maj 2015 i Tustrup-jættestuen, mens det regner kraftigt udenfor.
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Nyt om kulthuset og de store 
stengrave ved Tustrup

Tustrup – en lille landsby – på det nordligste Djursland, er 

landskendt, ja kendt over hele verden for sine stenalder-

anlæg. Navnet optræder i alle danske oversigtsværker om 

oldtiden, lige som i udenlandske bøger, hvis emne er euro-

pæisk forhistorie eller megalitter. Ordet megalit vender vi lige 

straks tilbage til. Men hvorfor er Tustrup noget særligt, noget 

enestående – ja noget helt unikt, som fortjener sin egen 

bog? Det håber vi at kunne forklare med denne lille artikel.

I Danmark er der bevaret og fredet 2.400 stendysser og 

jættestuer af en oprindelig bestand på omkring 40.000. 

Disse anlæg, som er bygget af store sten for over 5.000 år 

siden i yngre stenalder, kaldes også for megalitanlæg eller 

blot megalitter. Ordet megalit kommer af græsk, mega for 

stor og lithos for sten.

Af PAlle eriksen & Anne Birgitte geBAuer Langt de fleste fredede dysser og jættestuer ligger i dag 

alene, men der er også steder, hvor 2-3, eventuelt flere, 

megalitter ligger tæt sammen. Netop ved Tustrup, 1½ km 

vest for byen, var allerede i 1887 blevet fredet en lille gruppe 

megalitter med to dysser og en jættestue, helt ude på kan-

ten til engen med Hevring Å (Fig. 1). De tre anlæg ligger 

med en indbyrdes afstand på 50-100 meter. Mellem dem 

var der mark, og det var netop ved udvidelsen af det dyr-

kede område, at der i 1953 blev fundet resterne af endnu et 

megalitanlæg – et såkaldt kulthus – der skulle gøre Tustrup-

komplekset til noget helt særligt.

UNDERSØGELSERNE I 1950’ERNE

Ejeren af marken, Hans Nielsen, mødte i den lokale brugs 

tilfældigt og meget heldigt Carl Vindberg Jensen, som var 

kendt i området som en dygtig amatørarkæolog og repræ-

Fig. 1. Oldtidsminderne ved Tustrup ligger vest for landsbyen lige dér, hvor der står Stendysse. Nordøst herfor – over ”Stendysse” – ligger en 
mose, der lokalt kaldes for Offermosen. Udsnit af målebordsblad, opmålt 1878.
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sentant for museet i Randers. De faldt i snak om det ny-

fundne sted med store sten, hvor Hans Nielsen lige var gået 

i gang med at sprænge og fjerne dem, men han indvilligede 

i at indstille arbejdet, indtil Carl Vindberg Jensen havde un-

dersøgt nøjere, om det var ”noget”. Det var absolut noget, 

men museet i Randers var ikke så interesseret i oldtiden 

dengang som nu, så Carl Vindberg Jensen henvendte sig 

derfor i december til professor P.V. Glob, Forhistorisk Mu-

seum – i dag Moesgaard Museum – i Aarhus. Herefter blev 

stedet undersøgt det følgende år, 1954, under ledelse af 

den unge arkæolog Poul Kjærum, der da var 27 år gammel.

Allerede Carl Vindberg Jensen var efter sin begrænsede 

undersøgelse inde på, at det drejede sig om tomten af et 

hus, der var samtidig med de tre store stengrave, som det 

i stenalderen kunne have haft ceremoniel forbindelse med. 

Det skulle ved den videre undersøgelse og analyse vis sig at 

holde stik, og stedet blev herefter kaldt for kulthuset. Kulthu-

set ligger med lige stor afstand – omkring 50 m – til de 

to dysser og jættestuen, og danner dermed et midtpunkt i 

komplekset (Fig. 2). Undersøgelsen viste, at huset indven-

digt havde været 5 m bredt og 5½ m langt. Langsiderne 

har været sat af tætstillede lodrette egetræsplanker, mens 

Fig. 2. Tustrup-pladsen set fra 
luften i juli 2011. De fire me-
galitanlæg ligger tæt sammen. 
Nederst til højre ses rund-
dyssen og derefter med uret 
rundt jættestuen, gangdyssen 
og kulthuset.

Fig. 3. Skematiske grundplaner af kulthuset, som det så ud med væltede sten (til venstre), og med rejste sten (til højre). Læg mærke til de to 
grupper med keramik med numre. Efter Poul Kjærum 1955.
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bagvæggen var bygget af fire store sten, hvis interne mel-

lemrum på ægte megalitisk vis var tætnet med opstablede 

vandretliggende stenfliser i det, arkæologer kalder for tør-

mure. Væghøjden har været mindst 1,6 m. Mod nordøst 

var der ikke nogen væg, her var gavlen helt åben. Midt i 

gavlen stod resterne af en stor sten, som straks blev kaldt 

for monolitten – en sten som står for sig selv. Omkring huset 

og i en afstand på 0,6-1,0 m fra væggene havde været 

en hesteskoformet krans af randsten, der blot var 0,8-1,0 

m høje. Inde i huset var der på gulvet nær bagvæggen to 

grupper med ornamenteret keramik. Midt i gulvet var der en 

opfyldt oval grube, og en anden mere aflang grube indgik i 

den ene langvæg (Fig. 3).

Poul Kjærum forestillede sig, at den store dynge af min-

dre sten, som dækkede hele hustomten, oprindeligt havde 

indgået som fyld i en kassemur i mellemrummet mellem 

væggene og randstenene (Fig. 4-5). Men da huset brænd-

te ned – meget tydede på, at branden var forsætlig – væl-

tede stenene ind over tomten og dækkede den.

Keramikken og den megalitiske bagvæg viste, at kulthuset 

var samtidig med de to dysser og jættestuen. Poul Kjærum 

besluttede derfor også at undersøge dem med henblik på 

at belyse deres indbyrdes forhold, såvel arkitektonisk som 

kultisk. Tustrup-projektet var født og undersøgelserne fort-

satte i 1954-1957 og 1960 med deltagelse af arkæologi-

studerende og lokal arbejdskraft, og Carl Vindberg Jensen 

var med hele vejen.1

Den sammenstyrtede jættestue har med en længde af 

10 m været en af de største jættestuer i Jylland, og meget 

overraskende fandtes ved den et lille bikammer. De to dys-

ser – gangdyssen i nord og runddyssen i syd – har været 

meget åbne anlæg med fritstående sten, der ikke har været 

højdækkede.2 Det var småt med oldsager i kamrene i de 

tre megalitanlæg, men til gengæld var der ved hver af dem 

foran deres åbninger en del keramik, som dog var meget 

mere fragmenteret end kulthusets keramik.

TA’ TIL TUSTRUP!

I takt med at undersøgelserne af de enkelte anlæg var fær-

dige, blev de restaureret. I en lille artikel i Skalk 1957 kunne 

en stolt Poul Kjærum under overskriften ”Ta’ til Tustrup!” 

meddele: ”Efter restaureringen er den lynggroede terrasse, 

hvorpå gravpladsen ligger, blevet fredet, så alt nu får lov 

at ligge uberørt, som et storslået monument over de før-

ste danske bønders omsorg for deres døde. Vil De besøge 

gravpladsen, stands da op ved 13 km. stenen på vejen 

mellem Allingåbro og Fjellerup. Overfor den går en sti ned 

gennem granplantagen, over ådalen og videre op til terras-

sen, hvor gravene og templet ligger”.

Hvad der for os er en selvfølge i dag, var det ingenlunde 

før undersøgelserne. Poul Kjærum sørgede for, at området 

blev fredet, og at der var adgang til det ad omtalte sti fra ve-

jen og ned over ådalen. Senere overgik området til Rougsø 

Kommune, og der blev lagt et større, ligeledes fredet areal 

til, lige som der blev opført en fin og rummelig informations-

Fig. 4. Model af Tustrup-kulthuset fra 1960’erne. Fotograferet 
på gårdspladsen på Moesgård, efter at Forhistorisk Museum har 
overtaget herregården. 
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bygning på parkeringspladsen ved vejen. Den nuværende 

udstilling i huset er fra 1994.3 Samme år foretog Skov- og 

Naturstyrelsen undersøgelser og restaureringer af megalit-

gravene, hvor runddyssen fejlagtigt blev dækket med en høj 

helt op til en nyanbragt dæksten.4 I dag ejes og forvaltes 

området af Norddjurs Kommune.

I oldtidsparken ved Moesgård Museum blev opført en 

kopi af Tustrup-kulthuset, som Poul Kjærum mente, det 

kunne have set ud (Fig. 5). Restaureringer eller kopier fører 

ofte praktiske spørgsmål med sig som for eksempel, hvor-

dan så taget ud? Her valgtes en løsning med et sadeltag, 

dækket med græstørv lagt på plader af birkebark. I den 

gamle udstilling på Moesgaard Museum indtog Tustrup-

fundet en fremtrædende plads. I den ny stenalderudstilling, 

som åbner i 2016, vil Tustrup selvfølgelig også være med.

TUSTRUPS BETYDNING

I de tidlige bondesamfund spillede forfædrene typisk en vig-

tig rolle. Kulten byggede på forestillinger om, at forfædrene 

kunne påvirke de levendes verden, og at de levendes ve 

og vel var nært forbundet med korrekt udførte døds- og 

begravelsesritualer. I Nord- og Vesteuropa var dyrkelsen af 

forfædrene knyttet til megalitgrave bygget som boliger for de 

døde. Monumenter opførtes af relativt bofaste agerbrugs-

samfund som tegn på slægtens tilhørsforhold til stedet og 

markering af territoriale rettigheder til jorden over for andre. 

Ved at bygge i sten sikredes adgangen til forfædrene for 

fremtidige generationer. Størrelsen af de enkelte monumen-

ter og de sten, der blev anvendt for eksempel til overliggere 

på kamrene, er blevet set som udtryk for en konkurrence 

om prestige (Fig. 6).5

Fig. 5. Kopi af Tustrup-kulthu-
set ved Moesgård. Foto fra 
omkring 1970.

Fig. 6. Tustrup-jættestuen var styrtet helt sammen, da den blev 
afdækket. Flere store sten, nogle over 3 m lange, indgik i dens 
konstruktion. I forgrunden gangen og i baggrunden kammeret. 
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De store stengraves sammenhæng med bebyggelsen 

kendes sjældent, da de levendes træbyggede boliger var 

mere ubetydelige og forgængelige end de dødes boliger. 

Ardspor og pollen fundet i den gamle stenalderoverflade 

under jættestuen og en af dysserne viste, at Tustrup-grav-

pladsen er placeret på tidligere marker og græsgange.6 

Den tilhørende bebyggelse har næppe ligget langt derfra, 

men måske har man tilstræbt en vis adskillelse mellem 

de døde og omverdenen ved at placere monumenterne 

på et lille næs med stejle skrænter ned mod Hevring Å. 

Den markante placering i terrænet skal muligvis også ses 

i forhold til færdslen i området og et egnet sted at krydse 

åløbet (Fig. 1).7

Lignende små klynger af megalitgrave, dog uden kulthu-

se, findes mange steder og opfattes i reglen som opført 

og eventuelt brugt i rækkefølge den ene efter den anden.8 

Helt særligt er det ved Tustrup muligt at se på det tidsmæs-

sige og funktionsmæssige forhold mellem de velbevarede 

monumenter takket være Poul Kjærums veldokumenterede 

totaludgravning. Fundene fra Tustrup omfatter næsten kun 

højt dekorerede lerkar ofret uden for gravenes indgang, 

samt på gulvet i kulthuset (Fig. 3).9 Som også anført af Poul 

Kjærum ser de tre grave og kulthuset ud til at være i brug 

samtidig at dømme ud fra mønstrene på disse lerkar. Det 

er interessant, at så forskellige typer af megalitgrave over-

lapper tidsmæssigt. En vis tidsforskel i, hvornår gravene er 

opført, kan dog ikke udelukkes. Måske efterlod de tidlig-

ste ceremonier ved nogle af gravene ingen fund. Desuden 

strækker dateringerne af keramikstilene sig over flere ge-

nerationer. Den meget ensartede keramik tyder dog på en 

stort set samtidig og ret kortvarig brug af Tustrup-gravene 

og kulthuset omkring 3300-3100 f.Kr.

Lerkarofringerne ved gravene og i kulthuset giver et fin-

gerpeg om, at der er et samspil mellem ceremonierne ved 

de fire anlæg ved Tustrup.10 Ritualerne ved de to dysser er 

meget ens med hensyn til valg af lerkarformer, mængden af 

lerkar og i hvilken grad, keramikken er ituslået ved nedlæg-

gelsen. Derimod adskiller nogle af mønstrene på gangdys-

sens lerkar sig fra resten, som om brugerne af dette mo-

nument ville markere sig som lidt anderledes. Jættestuen 

skiller sig ud ved, at fire til fem gange så mange lerkar er 

ofret her, blandt andet mange bopladskar, og keramikken 

ikke er smadret i samme omfang som ved dysserne. Til 

gengæld er der meget få af de særlige rituelle karformer, de 

såkaldte fodskåle og lerskeer (Fig. 7). De findes til gengæld 

i stort tal i kulthuset. Nogle få af lerkarrene i kulthuset og 

ved jættestuen er næsten identiske og må være fremstillet 

af den samme person. Der synes klart at være en sam-

menhæng mellem ceremonierne i kulthuset og ved jætte-

stuen. Det kan desuden nævnes, at keramikken i kulthuset 

er yderst fornemt forarbejdet og ikke er ødelagt i samme 

grad som ved de tre store stengrave.

Fig. 7. Fodskåle og lerskeer 
fra Tustrup-kulthuset. Fodskå-
lene må være specielle serve-
ringskar. De såkaldte lerskeer 
har næppe tjent som skeer, 
men været båret på stager. 
Den store ske med horn er en 
af de største og flotteste fra 
dansk stenalder.
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Som noget unikt ved Tustrup viser de stort set samtidige 

ceremonier, at der har været et samspil mellem brugen af 

megalitterne, men at gravene har spillet en forskellig rolle. 

Mens de to dysser har været regnet som den samme type 

af monumenter, har jættestuen fungeret anderledes med 

større og muligvis langt hyppigere deponeringer til dels af 

helt andre lerkar end i dysserne. I al fald nogle af ceremo-

nierne ved jættestuen og kulthuset må have været koordi-

neret. Ceremonierne i kulthuset synes mere elitære med 

deponeringer af luksuskeramik med mange af de specielle 

fodskåle og lerskeer. Sammen med den sakrale ovale 

grube midt på gulvet og monolitten ved indgangen af hu-

set kunne det tyde på, at ikke blot dødekulten, men også 

andre elementer af tidens forestillingsverden har indgået i 

ritualerne. Til sammen har de tre megalitgrave, kulthuset 

og måske den lille mose nordøst herfor udgjort en samlet 

kultplads, hvor det lokale samfund kunne kontakte de hin-

sides magter.

Interessant nok virker pladsen stadig som et ganske sær-

ligt sted for nutidens besøgende. Desuden afholder Nord-

djurslands Valgmenighed årligt en gudstjeneste i kulthuset 

på 2. pinsedag (Fig. 8).

UNDERSØGELSEN I 2015

Arkæologer og historikere bliver aldrig færdige, da kildema-

terialet – for arkæologernes vedkommende tegninger, fotos, 

notater, jordprøver og oldsager – kan analyseres igen og 

igen. Og nye spørgsmål dukker uvægerligt op og kræver 

nye svar. Ofte eksisterer objektet for undersøgelsen ikke 

længere, da en motorvej, et boligområde eller en landbrugs-

bygning har bredt sig over det pågældende område. Men 

netop i Tustrup ligger oldtidsminderne og området tilbage, 

som Poul Kjærum efterlod dem for knap 60 år siden. Og 

ved vore analyser af de fire megalitter i Tustrup var det især 

kulthuset, vi gerne ville vide mere om: Er der, som ved nogle 

af de 10 senere fundne kulthuse, spor af en tværvæg nær 

den åbne gavl?11 Har langsiderne været længere end påvist 

i 1954? Er det helt sikkert, at der ikke er spor efter huller til 

tagbærende stolper i husets midterakse? Og endelig ville vi 

gerne undersøge et område foran den åbne gavl for at se 

efter anlægsspor og fund. I alt ønskede vi at afdække 33 

m2, hvoraf halvdelen ikke tidligere var frilagt.

Efter at de fornødne dispensationer for indgrebet i det fre-

dede fortidsminde og i det fredede område var opnået, blev 

undersøgelsen gennemført i løbet af en uge i maj 2015.12 

Det var med en vis forventning, at vi forsigtigt fik fjernet det 

øverste lag af muld og græs for at se, hvad der gemte sig 

derunder (Fig. 9). Betingelserne var yderste gunstige, den 

sandede jord var fugtig og fast, og tidligere nedgravninger 

stod klart aftegnede med en anderledes og mørkere fyld 

end den omgivende lyse undergrund. De fleste af disse 

fyldskifter kunne henføres til 1954-undersøgelsen, og det 

stod hurtigt klart, at der ingen tværvæg har været, lige som 

væggene ikke har været længere, og der var heller ikke det 

Fig. 8. 2. pinsedag anvendes kulthuset igen som helligdom, når 
Norddjurslands Valgmenighed afholder gudstjeneste på stedet. En 
af randstenene med en flad overside ses her anvendt som alter. 
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mindste spor efter tagbærende stolper, endsige fund – på 

nær et enkelt skår af et lerkar – og fyldskifter fra yngre sten-

alder i området foran den åbne gavl (Fig. 10).

Alt i alt fire negative svar, der dog er positive i den for-

stand, at vi nu er klar over, at Tustrup adskiller sig fra de 

kulthuse, der har haft tværvægge. Ved undersøgelsen var 

der dog også fyldskifter, som ikke lige kunne forklares, og 

som vi ser frem til at få dateret og analyseret nøjere. Yderli-

gere en vigtig erkendelse gjorde vi, om end også af negativ 

art: Monolitten havde ikke været højere end nu, og dens 

tilstedeværelse har ikke indgået i husets konstruktion, men 

har snarere haft en kultisk betydning.

Inden undersøgelsen havde vi fundet ud af, at Tustrup-

kulthuset så meget anderledes ud, end Poul Kjærum hav-

de forestillet sig. Hesteskoen af randsten havde stået frit 
Fig. 9. Forsigtigt trækkes græstørven af ved kulthuset som indled-
ning til undersøgelsen i maj 2015.

Fig. 10. Det delvis afren-
sede udgravningsfelt i 2015. I 
forgrunden ses to af bagvæg-
gens sten, der oprindeligt 
var 1,6 m høje. Stenene til 
højre og venstre er randsten 
til ”hesteskoen”. Den frilagte 
sten i udgravningen er mo-
nolitten. I udgravningsgrøften 
i hustomtens midterakse var 
der ikke spor efter stolper, der 
kan have båret et tag.
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brandtomten, stammede ikke fra en kassemur, men var be-

vidst lagt der i stenalderen som en forsegling af det med vilje 

nedbrændte hus. Ødelæggelsen har været voldsom, ikke 

blot blev huset brændt ned, men stenene blev også væltet 

omkuld som led i de sakrale handlinger.

Havde vi fundet spor af tagbærende stolper, kunne vi i sto-

re træk have tilsluttet os ideen om et hus med sadeltag, som 

foreslået af Poul Kjærum og siden af andre forskere. Men ser 

man kritisk på de senere fundne kulthuse, er det langtfra sik-

kert, at de runde fyldskifter, der findes i deres midterakser, er 

spor efter tagbærende stolper. I stedet er det snarere sakrale 

gruber. Argumentationen herfor må vente til den endelige 

publikation, men det største resultat af undersøgelsen i 2015 

er, at den gav yderligere næring til tanken om, at kulthusene 

måske ikke er huse men kraftige indhegninger.13

HVORFOR TUSTRUP?

Tustrups betydning er togrenet: en social-rekreativ-pæda-

gogisk og en videnskabelig, der begge lige som grene på 

et træ er forbundne. Videnskabeligt er Tustrup overordentlig 

interessant, da ingen fredede megalitområder i Europa har 

samme potentiale: en kultbygning i samspil med tre sten-

grave. Dertil kommer kulthusets hel unikke karakter, hvor 

trævægge er kombineret med store sten med tørmure. Selv 

om der, som nævnt, siden i Danmark er fundet tomter af 

yderligere 10 kulthuse fra samme tid, indgår der ikke i nogle 

af dem store sten, der med sikkerhed er en del af deres 

konstruktion.14 Og ingen af dem har en ”hestesko” omkring 

sig. Desuden er Tustrup den eneste tomt, som er fredet, og 

hvor der er noget at se og vende tilbage til, om der ved nye 

undersøgelser ønskes yderligere svar på spørgsmål, som 

det var tilfældet i 2015. Endelig er der foretaget omhygge-

lige og veldokumenterede undersøgelser af megalitterne i 

Tustrup, så en mængde data kan danne basis for analyser 

og en udførlig publicering.

For selv om Poul Kjærum, der døde i 2010, skrev tre vi-

denskabelige artikler om Tustrup og har efterladt sig en større 

kladde til et manuskript til en bog om Tustrup, er der en mas-

se uafklarede spørgsmål, lige som der også i dag er at andet 

syn på nogle af de forhold, som tidligere var ”rigtige”. Derfor 

er det vigtigt, at få gennemanalyseret Tustrup og fremlægge 

såvel de empiriske beskrivelser som analyser i en videnska-

belig monografi, som andre forskere og også lægfolk kan 

forholde sig til, når de forsøger at forstå, hvad Tustrup var og 

hvilken rolle, det spillede i stenalderens samfund.

I overensstemmelse med Poul Kjærum har vi derfor vi-

dereført hans arbejde i Moesgaard Museums regi mod en 

monografi, der som arbejdstitel hedder ”Tustrup – a unique 

megalithic site”.

DET SIDSTE SEJE TRÆK

Gennem midler fra Beckett-Fonden, Dronning Margrethe II’s 

Arkæologiske Fond, Dronning Margrethe og Prins Henriks 

Fond, Farumgaard-Fonden samt Kultursty relsen er der fore-

løbigt skaffet en tredjedel af det beløb, der er nødvendige 

for udarbejdelsen af manuskriptet til ”Tustrup – a unique me-

galithic site”. Vi håber at kunne skaffe det resterende beløb, 

så arbejdet kan afsluttes i 2016, og bogen udgives på Jysk 

Arkæologisk Selskabs forlag på Moesgaard Museum.
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RESUMÉ

En forgyldt bronzeskive, fundet i en grav fra vikingetiden ved 

Randers, har sikkert sin oprindelse som udsmykning på sakralt 

skrin, røvet fra en kirke eller et kloster på De Britiske Øer. Smyk-

kepladen er derefter blevet et smukt og usædvanligt smykke 

for en vikingekvinde.

En del af udgravningsfeltet med Enghøj Kirke i baggrunden.
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På den måde, genstandene blev fundet i graven, og 

den måde, knogleresterne af den døde lå, kan vi også se, 

at hun, som det var helt sædvanligt  i vikingetiden, er ble-

vet begravet liggende på ryggen med hovedet i gravens 

vestende.

GRAVGAVERNE

I gravens østende var der de mørke jordfarvespor efter en 

træskål på 22-25 centimeter i diameter, en dybde på ca. 7 

centimeter og en vægtykkelse på ca. 2 centimeter. Skålen 

har enten været placeret neden for fødderne af den døde 

eller oven på den dødes underben. I træskålen lå der en 

ornamenteret dobbeltkonisk tenvægt af brændt ler.

Ved bæltestedet lå der et bæltespænde af jern, et re-

mendebeslag ligeledes af jern, der sikkert har afsluttet et 

læderbælte, samt en jernkniv. Lidt under bæltestedet lå der, 

omkring rester af den dødes underarmsknogler, en armring 

af sammensnoede bronzetråde.

Ved brystet af den døde lå to såkaldte dobbeltskallede 

skålspænder af bronze. At de er dobbeltskallede, vil sige, 

at de har haft en indre glat skål og en løs overskål. Over-

skålen er forsynet med symmetrisk placerede ophøjede 

I en artikel fra 2013 skriver Maria Baastrup, at der kendes 

omkring 50 genstande, fundet i Danmark, importeret fra De 

Britiske Øer – også kaldet det insulære område – i vikin-

getiden.1 På daværende tidspunkt havde Maria Baastrup 

imidlertid ikke kendskab til det stykke, som den nærvæ-

rende artikel vil handle om – et cirkulært smykkespænde 

med mæanderornamentik.

I 2003 og 2005 undersøgte det daværende Kulturhistorisk 

Museum Randers dele af en gravplads fra vikingetiden med 

24 jordfæstegrave i den nordvestlige udkant af Randers.2 

Udgravningerne blev foretaget forud for byggemodningen 

til et villakvarter, og gravpladsen har ligget ca. midt mellem 

de veje, der har stjernetegnsnavnene Krebsen og Vægten i 

området vest for Enghøj kirke.

Nogle få hundrede meter nordøst for gravpladsen har mu-

seet undersøgt en anden gravplads fra vikingetiden, der tidli-

gere er blevet skrevet om i museets årbog,3 og få hundrede 

meter vest for gravpladsen har vikingernes landsby ligget.

GRAVEN FRA ENGHØJ

En af gravene var en, efter østjyske forhold, rigt udstyret 

grav. Af den døde var der kun bevaret noget tandemalje 

samt få og nedbrudte knoglerester. Graven havde den 

betragtelige dybde af 86 centimeter under det moderne 

muldlag. Den tegnede sig i overfladen som et rektangulært 

ØNØ-VSV orienteret fyldskifte af brunfarvet jord på 0,75 x 

1,95 meter i råjorden af gulligt lerblandet sand. Et stykke 

nede i graven var der spor efter en plankebygget kiste, og 

nær bunden kunne kisten måles til 0,42 x 1,62 meter.

Ud fra hvad den døde havde fået med på sin sidste rejse, 

kan vi se, at det har været en kvinde, der, formentlig i forbin-

delse med sin begravelse, er blevet iklædt sin fornemmeste 

dragt og udstyret med sine kostbareste smykker, men også 

med genstande, som hun har brugt i sit daglige virke.

Fra skrinbeslag til spænde

Af ernst stidsing

Kniv, bæltespænde og tenvægt. Tenen lå i en træskål måske sammen 
med et bundt fåreuld, som kvinden har kunnet spinde i sit efterliv.
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knopperne er der et rammeværk ornamenteret med dyre-

motiver. Spænderne har skullet samle skulderstropperne til 

en spencerlignende kjole.

Over spænderne og under kæben lå der to perlekæder. 

Den nederste og længste bestod af 26 glasperler i forskelli-

ge former og farver, én ravperle, én ringperle lavet af bronze-

blik og én ringperle lavet af en tynd bronzetråd. Den anden 

bestod af fem glasperler.

Over og mellem de to skålspænder lå kvindens såkaldte 

tredjespænde. Dette spænde var af en usædvanlig type, 

og ikke som det for vikingetiden normale trefligede spænde, 

men det har haft den samme funktion som et smykke, der 

har skullet samle halsslidsen på kvindens underkjole.
De to ca. 12 centimeter store skålspænder, der, da de blev brugt, 
har haft en gylden farve med skinnende sølvknopper.

De to perlekæder. Da perlerne lå 
fuldstændig uforstyrrede i graven, ved 
vi med sikkerhed, at de har haft den 
rækkefølge som vist på billedet.
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ET SÆRPRÆGET SMYKKE

Smykket er en cirkulær, ca. 1 millimeter tynd, støbt bron-

zeblikplade med en diameter på 6,3 centimeter. Oversiden 

er forgyldt og inddelt i fem koncentriske zoner. Yderst en 

uornamenteret glat kant på ca. 2 millimeters bredde. An-

den zone er et ca. 10 millimeter bredt bånd, støbt med en 

mæanderbort, gentaget 11 gange. Tredje zone er ca. 9 mil-

limeter bred, men ellers som mæanderborten i anden zone. 

Dernæst kommer en 2 til 3 millimeter bred uornamenteret 

glat zone og inderst et rundt felt med et centralt hul. Hullet 

har sandsynligvis været anvendt til en indfatning af emalje, 

et stykke rav, et stykke farvet glas eller en halvædelsten.

Seks steder på skiven, uregelmæssigt placeret i forhold 

til hinanden, er der huller med en diameter på 2 til 3 mil-

limeter, hvilket tyder på, at stykket, inden det endte som et 

spænde, har været genbrugt flere gange. På bagsiden er 

der sat en lille kvadratisk lap af bronze på ca. 1 x 1 cm. Lap-

pen er sat fast med fire små nitter og dækker over en revne. 

På bagsiden er der desuden rester af en nåleanordning 

(fjederdelen).

Ud fra de skålformede spænder kan graven dateres til 

perioden fra midten af 800-tallet til midten af 900-tallet.4

FRA SKRINBESLAG TIL SMYKKE

Det cirkulære smykke er helt tydeligt ikke af hjemlig her-

komst, og det har oprindelig haft en anden funktion. Ved 

en søgning i litteraturen vil chancen for at finde paralleller til 

Randers-smykket derfor ikke være stor, hvis det er spæn-

detyper, man kigger efter.5  Går man derimod efter en an-

den fundgruppe – skrin, kan man nærme sig oprindelsen 

lidt mere. Som eksempel på, at det dog ikke var ukendt 

at omforme lignende slags cirkulære metalskiver til spæn-

der, kan nævnes en sådan, fundet i en kvindegrav fra 10. 

århundrede i Storslett ved Tromsø i Norge.6

Egon Wamers har behandlet metalsmykker fra De Briti-

ske Øer fundet i skandinaviske grave.7 Hos ham finder man 

Det runde smykke, der sikkert tidligere har udsmykket et skrin.

En dygtig håndværker har sirligt repareret en revne, der måske er 
opstået i forbindelse med afmonteringen af pladen fra noget træ.
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har været fastgjort på bredsiderne af sakrale eller profane 

skrin. Skiverne er ofte af forgyldt bronze og har næsten altid 

i midten en indfatning til emalje eller til et ravstykke. Både 

hele skrin og smykkeplader fra skrin er velkendte i grave fra 

Norge, mens der kun kendes få fra Danmark.8

Ingen af de norske ligner dog Randers-stykket tilnærmel-

sesvis. Flere af skiverne er ornamenteret med en zoneind-

deling, som en skive vel også lægger op til. Eksempelvis et 

stykke fra en kvindegrav fra Bjåland i Telemarken i Norge.9 

Det er lidt større end Randers-stykket og delt i to koncentri-

ske ornamentzoner. Stykket er dog af massivt støbt bronze, 

ornamentbåndene er udfyldt med fletbånd i karvsnit, og der 

er tre indfatninger i den ydre ornamentzone. Så ud over den 

overordnede opdeling af ornamentikken på fladen, er der 

ingen lighed med Randers-stykket.

Flere forskere, der alle har kikket på vores smykke, mener, 

at stykket må være af såkaldt insulær oprindelse. Således 

professor Else Roesdahl fra Danmark, professorerne Lesley 

Webster og David Wilson fra England og den tyske pro-

fessor Egon Wamers. Wilson og Wamers mener endda, at 

det kan indsnævres til at være irsk-skotsk-northumbrisk og 

næppe angelsaksisk.

Wilson sammenligner Randers-stykkets mæanderorna-

mentik med en mæander på et stenkors fra Aberlady i det 

nordlige Northumbria nær den skotske grænse.10 Wamers 

henviser til en gravsten fra Cork i Irland med udsmykninger 

af et kors med en mæander, der er meget lig Randers-styk-

kets og udført lige så stilsikkert.11 Ingen af dem havde dog 

set præcise paralleller til Randers-skiven. Stykket er af såvel 

Wamers som Wilson dateret til omkring år 800.

FRA DE BRITISKE ØER OVER NORGE TIL RANDERS

Hvordan er stykket så havnet i en grav i Østjylland? Man 

kunne forestille sig, at et fint udsmykket skrin har været en 

del af rovet fra et af de talrige plyndrings- og erobringstogter, 

som danske og norske vikinger foretog på De Britiske Øer i 

800-tallet. Derefter er et af skrinets plader blevet omformet 

til et smykke. Det gyldne smykke er, sammen med kvin-

dens andre smykker – de skinnende skålspænder og de 

farvestrålende perlekæder endt i graven engang i 900-tallet. 

Smykkerne har fuldendt billedet af en kvinde, der skulle gå 

ind i efterlivet lige så fornem, som i den verden hun forlod. 

Da skrin og smykkeplader fra skrin er meget sjældne i Dan-

mark, men bestemt ikke ukendte i Norge, kunne smykket 

måske også være kommet med en norsk kvinde, der har 

bosat sig i Danmark.
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RESUMÉ

En gammel kirkeklokke i Nødager skal aflastes med en ny. I 

den forbindelse er klokkens datering blevet diskuteret. Forfat-

teren forsøger gennem klokkens inskription, form og støbetra-

ditioner at fastslå det mest sandsynlige støbetidspunkt. Klok-

ken er på flere måder bemærkelsesværdig – og lidt pudsig...
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I foråret 2015 begyndte man arbejdet med at skaffe kirken 

i Nødager en ny klokke, en såkaldt aflastningsklokke. Den 

gamle klokke skulle ikke udsættes for automatringning, men 

skulle derimod på nedsat tid, og kun anvendes ved særlige 

lejligheder i samklang med den nye arbejdsfælle. Da det 

undersøgende lys således var kastet i klokketårnet, blev det 

gamle klokkelegeme også målet for fornyet nysgerrighed – 

og viste sig at være særdeles interessant på flere måder. 

Dels var der klokkens datering, som den selv beredvilligt 

meddeler i det støbte skriftbånd, der i fuld udstrækning ly-

der: ”Aprilis 1 ano dm 1515 lod M M støben Karen H M” 

Denne tekst er sat i en skønsom blanding af store og små 

bogstaver, latin og dansk og med enkelte stavefejl. Over-

sat til en slags nutidsdansk lyder teksten: ”Den 1. april i 

det Herrens år 1515 lod M M [denne klokke] støbe. Karen 

HM”. Teksten er formet ved, at man i støbeprocessen på en 

voksudgave af klokken har sat typer, udskåret i voks. Efter 

den første tekst kan man læse ”Gaf mad til os”. Denne bid 

tekst er modsat resten dannet med vokstråd, og står derfor 

med meget tyndere profil. Teksten er rent dansk og betyder 

naturligvis ”Gav mad til os”.

USIKKER DATERING

Tegnenes noget ujævne udførelse giver imidlertid rum for 

mindst to fortolkninger. Enten er klokken ved et pudsigt tilfæl-

de præcis 500 år gammel og altså fra 1515, eller også skal 

jubilæet udskydes yderligere 60 år til 1575. Ettallet i datoen 

”1. april” har en fin lille opstreg, det første ciffer i årstallet, der 

i sagens natur også må være et ettal, har slet ingen opstreg, 

mens det tredje ciffer har en stor og grovere opstreg og altså 

ikke ligner nogen af de andre. Det er muligvis et syvtal, hvilket 

ettallet i datoen strengt taget også kan være.

I jagten på klokkens reelle støbeår, er det nødvendigt at 

dvæle ved flere af klokkens træk. Gennem middelalderen 

En pudsig klokke i Nødager

Af søren østergård mAdsen ændrede klokkernes form sig fra en meget tidlig ”bikube-

form” over en ”sukkertopform” til den senmiddelalderlige 

”harmoniske” form1, hvor klokkens munding er nogenlun-

de af samme dimensioner som klokkens højde. Klokken i 

Nødager har tydeligt skikkelse af den tidligere, højmiddelal-

derlig version: sukkertopformen. På denne baggrund er det 

nødvendigt i stedet at overveje, om støberen kan have lavet 

en fejl i årstallets andet ciffer og ved både at have vendt 

tallet på hovedet og spejlvendt det, kan have fået skrevet 

1515, hvor han mente 1215 (eller 1575/1275). Dermed ville 

formen passe til støbetidspunktet.

ARABERTAL KONTRA ROMERTAL

Denne tolkning er dog noget usandsynlig. Årstallet er skre-

vet med arabertal; tal som egentlig stammer fra Indien, men 

er bragt til Europa af araberne og er de tal, vi bruger i dag. 

Brugen af arabertal var først ved at vinde indpas i Danmark i 

1500-tallet, og man finder faktisk ingen klokker, der med sik-

kerhed kan kaldes middelalderlige (altså fra før 1536), med 

disse tegn. Middelalderens typiske måde at anføre årstal var 

med romertal, hvor året 1515 ville skrives som MCXV. Der 

er dog på klokkerne stor variation; den ældste, daterede 

klokke i Danmark, Adamsklokken i Skt. Knuds Kirke i Oden-

se, angiver sin alder med latinske talord: milleno treceno 

– 1300.2 Ligeledes finder man årstal skrevet på dansk som 

talord: på klokken i Rynkeby på Fyn lyder det: ”ihs maria gra-

cia kritas anno domini tusinne fem hundred pot et fierde stift 

i mass beckis tid” i en skønsom blanding af latin og dansk. 

Oversat lyder inskriptionen: ”Jesus, Maria, nåde, kærlighed. 

I Herrens år tusind fem hundrede på det fjerde, støbt i Mads 

Becks tid”. Klokken her er altså fra 15033.

Der findes enkelte, arkivalske beretninger om middelal-

derlige klokker med arabiske tal, men de er alle fra nu for-

svundne klokker, og kan dermed ikke bekræftes i dag. To 

af disse klokker var støbt af Johannes Fastenowe, en af 

senmiddelalderens store klokkestøbere, der på alle sine be-
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årstal.4 Det er påfaldende, hvis han netop på de to, siden-

hen forsvundne klokker, skulle have afveget fra denne form. 

Ved andre tilsvarende forsvundne klokker dukker denne 

læsning med arabertal også op, og de kan tilsvarende afvi-

ses som særdeles tvivlsomme.

MORTEN MADSEN, PRÆST OG KLOKKEFADDER

I forhold til klokken fra Nødager står altså de to årstal 1515 

og 1575 tilbage, hvoraf brugen af arabertal kvalificerer det 

sidste som mest sandsynligt. Man skal heller ikke gå langt 

væk fra trappen op til klokketårnet, for at året 1575 yderli-

gere styrkes som datering. I kirkens tårnkapel, der fungerer 

som indgang og våbenhus, er ophængt en præstetavle, 

hvor sognets præster siden reformationen er opført. Fra 

1552 til 1586 hedder præsten i Feldballe og Nødager sog-

ne Morten Madsen, og han kan meget vel være identisk 

med den ”M M”, der har ladet klokken støbe.

En identifikation af den ”Karen HM”, der også nævnes på 

klokken, kunne bringe dateringen endnu tættere på vished, 

men her må man nøjes med at konstatere, at hun nok har 

været kone på en af de større gårde i sognet, siden hun har 

kunnet ”give støberne mad”.

FLERE MAND OM VÆRKET

Klokken i Nødager har mere end èn støber; hele tre støber-

mærker og dermed tre støbere er at finde på klokken. Det 

er ganske usædvanligt: Man finder oftest vidnesbyrd om én 

støber, men også ganske hyppigt to på klokkerne. Modsat 

skrifttyperne synes støbermærkerne at være udført med 

ganske øvet hånd, og her finder vi måske både en forklaring 

på klokkens temmelig amatøragtige finish og en ledetråd til 

støbernes identitet. Klokken kan nemlig have været en sam-

ling grydesmedes debut som klokkestøbere. Sammenfaldet 

mellem klokkestøberfaget og grydestøbernes metier er gen-

nemgående ganske hyppig i perioden op til Nødagerklok-

kens støbning. Flere har gryder som støbemærker5; selv en 

støber, der på sine klokker kalder sig for Las Klocksteber, 

benytter gryden som mestermærke.6 Andre kalder sig for 

grydestøber på klokkerne – håndværkere som Povel Grids-

tober samt Jens og Jost Grydestøber holder fast i den knap 

så opløftede del af deres repertoire selv på deres anseelige 

antal klokker.7 Hvis der er tale om grydestøberarbejde kan 

også klokkens aparte form forklares. Muligvis har der været 

tale om en omstøbning af en ældre klokke, og grydesme-

dene har så ganske enkelt kopieret formen på den gamle 

klokke. Man kunne forestille sig, at det var på ordre fra sog-

net, der gerne ville have samme søndagslyd fra tårnet, som 

før den gamle klokke gik i stykker.

Det mest sandsynlige er altså, at klokken i Nødager blev 

banket fri af støbekappen og rungede for første gang over 

sognet den 1. april 1575. Jubilæumsfestlighederne må 

altså vente yderligere 60 år. Til gengæld vil tilkomsten af den 

nye klokke sikre, at den pudsige, gamle klokke stadig er at 

finde i hel stand i tårnet.
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RESUMÉ

Lige siden arbejdet med at dræne Kolindsund gik i gang i 

1870’erne, og sundet blev forvandlet til landbrugsjord på de 

drænede arealer, er der dukket våben op fra hele sundet. Store 

dele af våbnene blev videresolgt, men en del havnede også på 

forskellige museer herunder flere på Nationalmuseet. Forkla-

ringer på de mange våbenfund har ikke altid været lige lette 

at finde, men teorier om en vis sammenhæng med søslag fra 

middelalderen dukkede tidligt op. I denne artikel vil der blive 

gjort status over de våbenfund, vi i dag kender til, der vil blive 

givet en generel præsentation af omstændighederne omkring 

våbenfundene og slutteligt en forklaring baseret på fundenes 

alder og proveniens.

Kolindsund set fra øst fra Enslev Kirke.
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Når man kigger ud over det i dag tørlagte Kolindsund fra 

et af de mange gode udsigtspunkter, der findes på både 

syd- og nordsiden, fremstår sundet tydeligt som et vældigt, 

jævnt lavtliggende område med markante afgrænsninger 

på begge sider. Endnu i dag udgør Kolindsund til trods for 

dræningen en iøjefaldende hindring i landskabet, i hvert fald 

for den kørende trafik, idet der kun er vej på tværs mellem 

Fannerup og Fævejle, hvor det gamle færgested også lå. 

Indtil slutningen af 1800-tallet var Kolindsund en stor fjord, 

der strakte sig langt ind på Djursland. Sundet udgjorde 

sammen med de mange mindre tilhørende vandsystemer 

en vigtig færdselsrute, der gjorde det muligt at fragte varer 

ud og ind fra størstedelen af Djursland. Følgelig har det 

også været et vigtigt strategisk område for de til alle tider 

siddende magthavere.

Gennem de skriftlige kilder kender vi til et utal at søslag fra 

middelalderen, og vi ved, at krigsskibe og søherredømme 

spillede en vigtig rolle i datidens strategiske overvejelser. Af 

arkæologisk materiale har vi til gengæld ufattelig lidt. Et op-

hold på havets bund gennem mange århundreder er meget 

hårdt ved et skibsvrag, og det kræver overordentlig optimale 

omstændigheder for, at et vrag fra middelalderen er bevaret 

til i dag. Taler man om mindre genstande er omstændighe-

derne kun endnu vigtigere. Strøm vil hurtigt sprede fundene 

fra en begivenhed over et meget stort område, og ligger 

genstandene ikke beskyttede, vil de også hurtigt forgå.

I denne artikel skal vi beskæftige os med to søslag, der 

fandt sted i begyndelsen af middelalderen. I modsætning til, 

hvad der er tilfældet med så mange andre søslag, ligger val-

pladsen i dag ikke længere på åbent hav, men i stedet i eng. 

Der er naturligvis tale om slag, som fandt sted på Kolind-

sund. Siden dræningsarbejdet med Kolindsund gik i gang 

i slutningen af 1800-tallet, er der blevet fundet et utal af 

våben i de nydrænede områder. Det har længe været spe-

Søslagene på Kolindsund

Af tHomAs guntzelniCk Poulsen

Saxo tegnet af Louis Moe i 1898 og statue af Snorre Sturlason fra 
Bergen.

kuleret over, hvorfra disse mange våben kom, og en sam-

menkædning med søslagene er også tidligt blevet foreslået. 

Det er ønsket med denne artikel at forsøge at bevise, at i 

hvert fald dele af de mange våben stammer fra mindst et af 

de kendte søslag på Kolindsund i den tidligere middelalder.

SAXO OG SNORRE

Fra de samtidige skriftlige kilder kender vi til to søslag, der 

fandt sted på Kolindsund eller Djursaan, som det blev be-

nævnt i samtiden. Omtalen af søslagene stammer fra nogle 

af vore ældste og mest kendte skiftlige kilder; nemlig Sa-

xos Grammaticus ”Danernes bedrifter” og Snorre Sturlason 

”Norges Kongesagaer”.

Det ældste af slagene fandt sted omkring 1060 og be-

skrives kun af Saxo. Han fortæller, at da Harald Hårderåde 

vendte tilbage til Norge efter at have tjent som leder af Væ-

ringergarden (den østromerske kejsers livvagt af nordiske 

krigere) i Konstantinopel, vandt han hurtigt kongemagten i 

landet og vendte derefter sine våben mod Danmark. Saxo 
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er bare et grundvilkår, at høvdinger og konger sloges med 

hinanden. Den danske konge Sven Estridsen reagerer hur-

tigt og resolut:

”Sven samlede jyderne, og ved Djurså gik han med stor 

hidsighed, men med mindre fornuft, til angreb på den sam-

lede norske styrke – og blev den lille i kamp som han var 

det i mandskab. – Størstedelen af jyderne var så bange for 

modstanderens våben, at de sprang i åen og kom fjenden 

i forkøbet, fordi de mente, at det var sikrere at bukke under 

ved egen kraft end for andres. – Ingen kan sige om det 

var en mandig eller tværtimod en kvindagtig død de valgte, 

og det står ikke klart om det var slaphed eller styrke der 

drev dem da de valgte døden, eftersom deres sind var i så 

voldsomt oprør at det ikke kunne afgøres om de var tapre 

eller feje da de tog deres liv.”1 Der var altså tale om et ne-

derlag for Sven Estridsen, og samtidig et nederlag, der ikke 

umiddelbart malede noget skønbillede af jydernes kampiver. 

Sven samlede hurtigt yderligere tropper fra Skåne og Sjæl-

land og mødte igen Harald, nu på Nisåen. Denne gang var 

det skåningene, der flygtede og ikke ville kæmpe. Selveste 

Skjalm Hvide, stamfaderen til den mægtig Hvide-slægt, der 

igennem Absalon var Saxos mæcener, blev taget til fange, 

men ikke inden at han havde kæmpe tappert og kun fordi, 

hans blodtab havde tappet ham for kræfter. Vi ser her en 

klassisk Saxo-tekst, hvor jyder og skåninge må lide for at 

sjællænderne og navnlig Hvide-slægtens medlemmer kan 

fremhæves. Umiddelbart synes det at springe i vandet i det 

lavvandede Kolindsund ellers som en ganske fornuftig idé, 

hvis man ville redde sig selv.

Det anden søslag på Djursåen, som vi kender igennem 

både Saxo og Snorre, fandt sted i 1165. De to forfattere be-

skriver dog slaget ganske forskelligt. Hos Saxo er stridens 

omdrejningspunkt kroningen af den unge prins Knud, den 

senere Knud VI, og den uvilje, der opstod omkring dette 

blandt visse stormænd i det ellers traditionelle valgkonge-

dømme. Saxo centrerer striden omkring prins Buris, søn af 

Sven Estridsens barnebarn Henrik Skadelår. Buris var i for-

vejen et problematisk emne for Valdemar, idet hans far hav-

de været involveret i mordet på Valdemars far, Knud Lavard. 

Rigtig mistænkelig blev hans opførsel dog, da han som den 

eneste stormand nægtede at sværge troskab til Valdemars 

søn Knud. Efter at have fået overdraget betydelige jorde i 

Jylland indvilgede han dog i at underkaste sig Knud. Men 

mistroen var sået, og Valdemar sørgede for at holde ham 

tæt til sig for at kunne holde øje med ham.2

Under et sommertogt mod Wolgasterne, en vendisk 

stamme, fik Valdemar nys om, at en slægtning ville gøre 

oprør mod ham med hjælp fra nordmændene. Set i lyset 

af de foregående begivenheder samt Buris´ slægtskab med 

flere mægtige mænd i Norge, kunne denne slægtning kun 

være Buris. Denne nægter dog ethvert kendskab til nogen 

sammensværgelse, men må alligevel følge Valdemar til Sø-

borg, ”hvor han blev sat i mild, men sikker forvaring”.

”I mellemtiden dukkede Erling Skakke (norsk Konge) og 

Buris´ bror Orm op med en flådestyrke. De fandt jydernes 

flåde ved Djursåen og havde ingen problemer med at be-

sejre den eftersom den lå uden førere. Her kaprede de også 

Buris´ eget skib, hvorefter de omgående skyndte sig videre 

til den landsby der kaldes Købmændenes Havn. Men der 

mødte Absalon op med sjællænderne og forhindrede dem i 

overhovedet at gå i land.”   3

Vi ser her igen, hvordan Saxo ikke forspilder en chance 

for at fremhæve sjællænderes og Hviders fortrinligheder på 

bekostning af andres. Teksten fortsætter endnu længere 

om, hvordan Absalon spottede nordmændene og fik dem 

til at flygte. Da det nu var ganske tydeligt, at Buris var skyldig 

i højforræderi, blev han lagt i lænker og endte med al sand-

synlighed sine dage på Søborg.

For de mere romantisk sindede findes dog folkevisen, der 

fortæller, hvordan han i stedet forelskede sig i Valdemars sø-

ster, Liden Kirsten, og gjorde hende gravid. I sin vrede dan-
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sede Valdemar den gravide Kirsten til døde, blindede Buris 

og lænkede ham til et tårn ved Vestervig Klosterkirke, hvor 

Kirsten blev begravet. Efter sin død blev Buris begravet ved 

siden af Kirsten, og de fik således endelig hinanden. Derfor er 

der også stadig tradition for, at nygifte par straks efter vielsen i 

Vestervig Kirke lægger en buket ved liden Kirstens grav.

I Snorre Sturlasons fortælling nævnes intet om hverken 

tronstridigheder i Danmark eller nordmænds indblanding 

i sådanne. I stedet fortæller Snorre, hvordan Valdemar om 

vinteren sendte mænd til Norge under dække af pilgrims-

færd til den Hellige Olavs grav. Deres virkelige opgave var 

dog at samle støtte til et kommende angreb på Norge, hvor 

Valdemar ønskede at overtage den norske trone. Med sig 

havde de kongelige breve med segl på som bevis for Valde-

mars intentioner om at invadere. Da Erling Skakke fik nys om 

det kommende kupforsøg, slog han det indledningsvist hen 

som skipperkrøniker. Han må dog på et tidspunkt være blevet 

overbevist om rygternes alvorlighed, for ved Kristi Himmelfart 

drog han til Trøndelagen, hvor modstanden imod ham var 

størst og slog mange ihjel og idømte endnu flere store bøder 

for åbent fjendskab mod kongen. Sammensværgelsen var 

således knust, og da Valdemar om foråret ankom til Norge, 

blev han ikke mødt af en velvillig norsk befolkning til at støtte 

hans tronbestigelse. Han besluttede sig derfor til at vende 

hjem, da han hellere ville udgyde blod i hedenske lande end 

i kristne, selvom disse folk godt kunne have fortjent det. Flere 

af de stormænd, der var draget med kongen til Norge, hav-

de forventet plyndring, men da de nu blev bedt om at sejle 

tomhændede hjem, var utilfredsheden stor. Selvom kongen 

trumfede sin mening igennem, plyndrede stormændene 

dog der, hvor kongen ikke selv var til stede. Da den norske 

konge Erling Skakke fik nys derom, samlede han sine skibe 

og satte efter danskerne. Ved Djursaan fandt de en del af 

den danske flåde, som Erling angreb. Danskerne flygtede 

snart, og mange folk døde. Efterfølgende plyndrede nord-

mændene skibene og en unavngiven købstad.4

Vi ser her, hvordan det overhovedet ikke er vigtigt for den 

norske Snorre Sturlason at fremhæve hverken den ene eller 

den anden danske landsdel i nederlaget. Hvad der er vigtig 

for ham, er at fremhæve nordmændenes overlegenhed over 

danskernes. Hvad man skal lægge i Snorres brug af ordet 

købstad (kaupstadinn) er svært at bedømme. Flere har tolket 

dette som Grenå, der i så fald skulle være en af landets 

ældste købstæder. Man skal dog huske på, at Snorre skrev 

sine sagaer ved en skrivepult på Island omkring 1200, og 

der kan derfor også blot være tale om plyndring af Ginnerup 

eller en hvilken som helst anden nærliggende landsby.

Dette er således en gengivelse af de beskrivelser, vi har 

fra de middelalderlige skriftlige kilder om søslag på Kolind-

sund. At de to forfattere rent faktisk ikke beskriver de sam-

me slag, eller i hvert fald vidt forskellige udlægninger af dem, 

kunne tyde på, at ingen af slagene har været af synderlig 

stor betydning for historiens videre gang. Muligvis er der tale 

om mindre træfninger, der som i Saxos tilfælde blot tjener 

til at fremhæve sjællændernes overlegenhed over de an-

dre landsdeles befolkninger. Lige meget hvilken betydning, 

disse træfninger har haft i samtiden, så er de dog af stor 

vigtighed for nutidens tolkning af de fund, der blev gjort i 

Kolindsund i tiden omkring og umiddelbart efter dræningen.

KOLINDSUND

Kolindsund er formodentlig opstået på samme måde som 

de vældige tunneldale, der gennemskærer Jylland i øst-

vestgående retning. Kort fortalt opstår tunneldale, når floder 

af smeltevand eroderer landskabet under en gletsjer eller 

under istidens islag. Under denne proces er smeltevandet 

under voldsomt tryk fra isen, og der dannes dale i land-

skabet under islagene. At denne store lavning ikke er ble-

vet opfyldt med smeltevandssand, må skyldes dødis, der 

har dækket dalen og først er smeltet væk i senglacial tid 

(17.000-9.500). Stenalderhavet har således frit kunne bre-

de sig ind over Djurslands lavninger og forgreninger.
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Relativt hurtigt har havet opbygget strandvolde ved sun-

dets udløb og indsnævret dets østlige udløb omkring det 

nuværende Grenaa. Ikke desto mindre har adgangen til ha-

vet eller gennemstrømningen været kraftig nok til at afsætte 

saltlag helt ind i sundet.

Kolindsund har fra første færd været beboet af mennesker, 

der i det rolige brakvand let har kunnet finde føde. I bunden af 

hver eneste lille vig eller ved hvert åudløb har man formodentlig 

kunnet finde jægere og deres familier. Af samme grund ken-

des også en stribe skaldynger fra ertebølletiden (5400-3900 

f. Kr.) langs Kolindsunds kyster. Heraf er Kolind Kirke, Nederst, 

Koed, Kousted og Fannerup nogle af de mest kendte.5

Med landbrugets indtog i slutningen af jægerstenalderen 

dukkede også storstensgravene op. Igen er det tydeligt, at 

Kolindsund har været et attraktivt område, idet der langs 

sundet kendes til ikke mindre end ca. 100 dysser og jæt-

testuer. Byggeaktiviteten fortsatte ind i bronzealderen, hvor 

navnlig sundets nordside blev tæt belagt med gravhøje. 

Landsbyerne fra disse tidlige bønder er ikke bevaret læn-

gere. Til gengæld er langt den overvejende del af de lands-

byer, vi endnu i dag finder langs Kolindsund, grundlagt i vi-

kingetiden eller begyndelsen af middelalderen. Her kan man 

igen se, hvor stor en rolle sundet har spillet, idet landsby-

erne er placeret langs sundets bred. Kolindsund har været 

en vigtig kilde til næring for landsbyerne. Både hvad angår 

adgang til lavningernes engarealer og til fiskeri på sundet. 

Navnlig i 1800-tallet finder man ofte henvisninger til fiskeri 

som bierhverv for bønder i de skriftlige kilder.

Ud over at tjene som ernæringskilde for egnens bønder 

har Kolindsund også udgjort en vigtig transportvej for hele 

Djursland og dele af Østjylland. Der har været en livlig trafik 

af pramme og sejlbåde på langs ad Kolindsund, og via de 

mange små nord-syd gående vandløb har man med min-

dre fartøjer kunnet fragte gods længere ind i landet. Der 

har naturligvis også været færgefart på tværs af Kolindsund. 

Blandt andet mellem Fannerup og Fævejle, hvor landevejen 

i dag også fører over det drænede sund.

Afvandingen af de danske vådområder tog sin begyndel-

se under opgangstiderne i slutningen af 1700-tallet. Aktivi-

teten var indledningsvis størst på øerne, men fra midten af 

1800-tallet tog landindvindingen et vældigt opsving som føl-

ge af generelt gunstige tider for dansk landbrug. Mest kendt 

er nok opdyrkningen af de vældige jyske hedearealer, men 

også inddæmning af søer og lavvandede kyststrækninger 

blev igangsat. Omfanget af inddæmnings- og dræningsar-

bejder kulminerede i 1870’erne, hvor også dræningen af Ko-

Stenalderhavets udbredelse på 
Djursland efter Kjær, 1982.

Fannerup pumpestation efter Kjær, 1982.
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lindsund fandt sted. Planlægningen startede i 1869 og i 1872 

dannedes aktieselskabet A/S Kolindsund. Det første arbejde 

bestod i at grave kanaler på begge sider langs sundet. Dette 

arbejde foregik med skovl og trillebør. Sideløbende opførtes 

pumpestationen ved Fannerup, og i 1874 var man klar til at 

begynde at tømme Kolindsund for vand.6

Generelt for stort set alle datidens afvandingsprojekter var, 

at de økonomiske beregninger var alt for optimistiske. Det 

samme var gældende ved Kolindsund, hvor pumpestatio-

nen ved Fannerup viste sig slet ikke at have tilstrækkelig kraft. 

Der måtte bygges en ny pumpestation ved sydkanalen, og 

det var med til at fordyre projektet. Da landbruget samtidig 

omkring 1880 kom ud i en dyb krise, og de økonomiske 

konjunkturer vendte, betød kombinationen med de gene-

relt for optimistiske beregninger, at A/S Kolindsund hurtigt 

kom i økonomiske vanskeligheder. Først i 1912 begyndte 

aktionærerne at få udbytte af deres aktier. Enrico Dalgas var 

forbi Kolindsund i 1875 for at udfærdige en rapport om dræ-

ningen af Kolindsund, og i den rapport gav han projektet en 

sønderlemmende kritik. For sit arbejde blev han betalt 508 

kr. og 25 øre, hvorefter aktieselskabet gemte hans rapport 

så langt væk, at den i dag kun findes i ét håndskrevet ek-

semplar samt i et referat fra selskabets generalforsamling.7

Til trods for alle problemerne med anlægsarbejdet og 

navnlig økonomien lykkedes det dog at få drænet Kolind-

sund og sat gang i landbrugsproduktionen. Det er fra an-

lægsarbejdet i 1870’erne med de håndgravede kanaler 

og fra pløjningen af de drænede engarealer fra midten af 

1880’erne og frem, at langt hovedparten af de mange vå-

benfund fra Kolindsund stammer.

LØJTNANT JENSEN

Man kan naturligvis altid diskutere, hvornår vores historie 

begynder. Er det ved selve slaget tilbage i middelalderen, er 

det ved dræningen af sundet og den efterfølgende opdyrk-

ning, eller er det ved fundene af de mange genstande i de 

nydrænede områder? Som arkæolog er man jo naturligvis 

tilbøjelig til at lade begyndelsen stå ved fundene af våbnene, 

og her kommer man ikke uden om den navnkundige løjtnant 

Jensen. Han har stået for registreringen af hovedparten af 

fundene, og det er også ham, der har formuleret hypotesen 

om, at de muligvis stammer fra de middelalderlige søslag, 

som Saxo og Snorre nævner.

Løjtnant Jensen blev født i 1845 i en købmandsfamilie i 

Storegade i Grenå. Han tog sin uddannelse ved polyteknisk 

læreanstalt og aftjente sin værnepligt ved garden, hvor han 

endte som løjtnant, heraf den senere titel. Han fik dog på 

trods af sin uddannelse aldrig noget egentligt arbejde og 

boede med sine forældre indtil moderens død i 1877. Hans 

arkæologiske karriere tog sin begyndelse, da han endnu 

kun var 20 år, men fra da af var hans skæbne beseglet. 

Der kan ikke herske tvivl om, at havde der i samtiden været 

et museum i Grenå, ville han have haft stor betydning for 

dets udvikling. I stedet ernærede han sig ved egenfinansie-

rede udgravninger, hvor han solgte de udgravede oldsager 

til privatsamlere og museer, herunder også Nationalmuseet. 

Denne handel kunne fuldt lovligt finde sted, da de danske 

oldtidsminder først i 1937 blev fredet igennem naturfred-

ningsloven. Indtil da kunne lodsejeren frit skalte og valte 

med de genstande og oldtidsminder, der måtte findes på 

hans jord. Dette benyttede antikvitetshandlere og museer 

sig i høj grad af, ofte i tæt kappestrid med Nationalmuseet.

Løjtnant Jensen efter Ebbesen, 1980.



124

M
us

eu
m

 Ø
st

jy
lla

nd
  |

  Å
rb

og
 2

01
5 Heldigvis forstod løjtnant Jensen dog betydningen af den 

arkæologiske kontekst og gennemførte sine udgravninger 

i tråd med Nationalmuseets retningslinjer. I en periode var 

han endda tilknyttet Nationalmuseet som assistent. Hans 

interessefelt dækkede hele oldtiden og middelalderen, 

men hans helt store passion var og blev dog storstensgra-

vene. Det var også her, chancen for at gøre salgbare fund 

var størst.8

Det til trods er det ikke desto mindre løjtnant Jensen, vi 

kan takke for, at våbenfundene overhovedet er blevet knyt-

tet til Saxo og Snorres søslag. I maj 1898 skrev løjtnant 

Jensen nemlig en artikel i Jyllandsposten om et fænomen, 

han længe havde grundet over: de mange våbenfund i Ko-

lindsund.9 Ved artiklens tilblivelse var det 22 år siden, Ko-

lindsund var blevet drænet, og mange fund fra forskellige 

perioder var allerede blevet gjort. Bagrunden for artiklen var 

da også endnu et fund i form af en stridsøkse og et spyd 

fundet ud for Ginnerup. Efter en kort beskrivelse af de to 

nytilkomne fund gør løjtnant Jensen i artiklen status over 

fundene og konkluderer følgende:

”af samtlige fund fra middelalderen, fremdraget af Kolind 

Sund terrænet, indtager stridsøksen den forreste plads i an-

tal; derefter spydspidsen og endelig sværdet, kun repræ-

senteret ved nogle få stykker. Den langt overvejende del 

af disse skriver sig fra det bælte af dette som breder sig 

mellem Allelev Mark i Sønder Herred og Ginnerup Mark i 

Nørre Herred. Heraf har igen den såkaldte Ginnerup Bugt, 

som indtager det nævnte bælts nordlige halvdel, været den 

rigeste fundplads.”

Ifølge artiklen skal der fra Ginnerup Bugt alene være gjort 

fund af 17 stridsøkser, der er tilgået provinsmuseer og pri-

vate samlere, og et ligeså stort antal skal være oversendt til 

Nationalmuseet. Udover stridsøkserne mener løjtnant Jen-

sen også, at der er fundet en del samtidige arbejdsøkser, 

der dog ikke er blevet registreret. Antallet af spydspidser 

berøres ikke konkret, men af sværd fra Ginnerup Bugt 

nævner han kun ét, som er blevet fundet med et ålejern 

ved fiskeri, før sundet blev drænet.10 Løjtnant Jensen kon-

kluderer på baggrund af fundenes krigeriske karakter, at 

der må være tale om en valplads. Han vælger at bruge 

økserne som hovedkilde til sin datering af fundene, og dem 

daterer han til 1000-tallet, hvilket ifølge ham selv også sy-

nes at være gældende for flere af spyddene og sværdet. 

På denne baggrund henfører han våbenfundene til Sven 

Estridsens søslag med Harald Hårderåde, der nævnes af 

Saxo til tiden omkring 1060. Hvorfor han ved denne lej-

lighed ikke nævner Valdemar den Stores slag med Erling 

Skakke, der jo også nævnes af Saxo, fremgår ikke af ar-

tiklen. Det er dog en kendsgerning, at man tidligere var til-

bøjelig til at tolke både typologiske genstandsrækker og 

skriftlige kilder langt mere sort-hvidt, end man nogensinde 

vil gøre i dag. Af samme grund kan løjtnant Jensen derfor 

også have været i sin gode ret til at datere øksen fra Gin-

nerup til 1000-tallet, baseret på for eksempel de meget 

velkendte afbildninger af helt identiske økser på Bayeux-

tapetet, der jo netop stammer fra 1069.

Den normanniske adelsmand Guy de Ponthieu med stridsøkse fra 
Bayeux tapetet.
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FUNDENE

I avisartiklen fra 1898 nævner løjtnant Jensen ganske bety-

delige mængder af våbenfund fra Kolindsund og i særde-

leshed fra det område, der ligger ud for Ginnerup. På trods 

af at vi i dag langt fra ligger inde med sådanne mængder af 

våbenfund, så findes der stadig rundt omkring på de dan-

ske museer ganske betydelige mængder våbenfund fra Ko-

lindsund fra flere forskellige perioder. Løjtnant Jensens hur-

tigt skitserede tanker om våbenfundene i en avisartikel kom 

ikke umiddelbart til at spille nogen rolle for fortolkningen af 

de mange våbenfund. Faktisk har de i det store og hele fået 

lov til at ligge ganske uforstyrrede hen i henved 100 år. Fun-

dene er dog ikke af den grund blevet glemt, og i en længere 

årrække har det været et omsiggribende projekt for muse-

umsassistent Ole Poulsen fra Museum Østjylland at finde 

og identificere disse våben. Hovedparten af det arbejde, der 

har fundet sted i forbindelse med tilblivelsen af denne artikel, 

har derfor været at ordne og vurdere det ganske omfat-

tende materiale, der allerede forelå. Problemet for de mange 

fund er, at de er havnet så forfærdelig mange forskellige 

steder som følge af det omfattende salg med oldsager, der 

fandt sted i samtiden. Fundene havnede i private samlin-

ger, på provinsmuseer og på Nationalmuseet. Museerne 

opkøbte tidligere flittigt fra private samlere og antikvitets-

handlere, uden at skæve til hvorfra i landet fundene kom. 

Af samme årsag er flere af de våbenfund fra Kolindsund, 

som det er lykkedes at lokalisere, havnet så langt væk som 

i Vendsyssel, og der er formodentlig flere, der er kommet 

endnu længere væk, uden at vi i dag har kendskab til det. 

Flere af fundene er kommet tilbage til museerne, men ofte 

er de blot registreret under den privatsamler fra hvem, man 

købte dem. En sådan samling kan rumme fund fra mange 

lokaliteter, og er de først blevet registret under en samlers 

navn og denne viden sendt videre igennem forskellige re-

gistreringsdatabaser, kan det være et ganske omfattende 

arbejde at optrævle fundenes oprindelige  fundhistorie. Hel-

digvis førte løjtnant Jensen en meget grundig privat protokol 

med notater om alle de fund, han fik kendskab til, deres 

fundsted og ganske grundige beskrivelser af hvert enkelt 

fund. Beskrivelserne er så gode, at det i flere tilfælde har 

været muligt på baggrund af dem at lokalisere proveniens-

løse museumsgenstande, herunder også en stor del af de 

mange våbenfund. Nationalmuseets fundprotokol har lige-

ledes også kunnet hjælpe med til at stedfæste enkelte gen-

stande. Ikke desto mindre betyder den store spredning af 

de mange fund samt forvirring i registreringen af dem, der 

havnede på museerne, at man aldrig vil kunne redegøre for 

samtlige våben fundet i Kolindsund

I skrivende stund er der kendskab til 78 våben fundet i 

Kolindsund eller dets tilstødende sogne. Af disse befinder 

de 35 sig på Nationalmuseet, 16 på Museum Østjylland 

i Randers, 15 på Museum Østjylland i Grenå og 12 på 

Viborg Museum. Typemæssigt fordeler de 78 våbenfund 

sig på 28 sværd, 26 økser, 21 spyd, to knive og et skjold. 

Af tallene fremgår det jo ganske tydeligt, at der er sket 

en del, siden Løjtnant Jensen i 1898 skrev om 34 økser 

alene fra Ginnerupbugten. Det er dog langt fra alle disse 

våbenfund, der er interessante i forhold til historien om 

søslagene på Kolindsund i den tidlige middelalder. Yngre 

(eller ældre) våben skal sorteres fra. Denne proces er ind-

ledningsvist holdt meget simpel, idet våbenkronologi langt 

fra er nogen eksakt størrelse, og kriteriet for fravælgelse 

har derfor været genstande, der uomtvisteligt kan dateres 

til en yngre periode.

Herved svinder mængden af fund, der har interesse, ind til 

52. Blandt de fravalgte våben befinder sig i langt overvejende 

grad sværd fra senmiddelalder og renæssance. Sværdene 

kunne have potentiel interesse i en anden sammenhæng, 

hvor man undersøgte nedlægning af sværd i vand som en 

rituel handling, men overvægten af sværd i det fravalgte ma-

teriale er dog med stor sandsynlighed også et udtryk for, at 

sværd er lettere at datere end spyd og til dels økser.
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De resterende 52 våben fordeler sig i hvert fald på 8 

sværd, 24 økser og 20 spyd.

Det er dog ikke kun alderen af genstandene, der er væ-

sentlig for denne artikels emne. Fundstedet for det enkelte 

våben er også yderst relevant. Spreder våbenfundene sig 

over hele Kolindsund kan det være svært at argumentere 

for noget meningsgivende mønster, men koncentrerer de 

sig derimod, kan løjtnant Jensens teori meget vel have no-

get på sig. Ved de 20 af genstandene har det ikke været 

muligt at stedfæste genstanden nærmere ende til Kolind-

sund. Det drejer sig om to sværd, 10 økser og otte spyd. 

Enkelte beskrives som værende fra den sydlige bred eller 

den østlige ende af Kolindsund, men ikke noget nærmere, 

og fundene har derfor kun beskeden udsagnsværdi. Det 

efterlader 32 fund, der både dateringsmæssigt og igennem 

deres proveniens har interesse for historien om søslagene 

på Kolindsund. Der er tale om seks sværd, 14 økser og 12 

spyd. Om disse fund ved vi ikke alene, hvilket sogn de er 

fundet i, men i hovedparten af tilfældene har vi også nær-

mere beskrivelser af fundstedet.

Da vi ikke ligger inde med eksakte kort over Kolind-

sunds udbredelse, har vi måttet ty til de såkaldte høje 

målebordsblade fra anden halvdel af 1800-tallet. Det er 

naturligvis tale om et ganske anseeligt spring i tid i forhold til 

middelaldere, men kortene viser desuagtet Kolindsund, før 

det blev drænet, og giver derfor et nogenlunde billede af, 

hvordan der kan have set ud. Placerer man våbenfundene 

på kortet, som det er gjort på ovenstående kort, viser det 

med al ønskelig tydelighed, at løjtnant Jensens teori ikke 

var grebet ude af den blå luft. Antallet af økser er godt nok 

skrumpet noget ind fra de oprindelige 34 i 1898, men der er 

ikke desto mindre stadig en markant koncentration af våben 

fra området ud for Ginnerup. I alt 17 våben er blevet fundet 

i dette område fordelt på to sværd,ni økser og seks spyd. 

Beskrivelsen af fundstedet for de 17 våben er enten ”ud 

for Fannerup, syd for Ginnerup eller Ginnerup Bugt”. Selv 

med disse relativt præcise stedfæstelser af fundstederne 

giver beskrivelserne stadig mulighed for at placere fundene 

over et stort område. Ved fremstillingen af kortet er det ble-

vet valgt at placere fundene jævnt spredt ud over området, 

idet løjtnant Jensen ikke taler om flere adskilte koncentra-

tioner af våbenfund. Ved to af spyddene er fundstedet dog 

beskrevet med fennenummer. Fennenumrene stammer fra 

den første opdeling af de drænede områder og udgør min-

Placering af våbenfund fra Kolindsund på et høje målebordblad.
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dre jordlodder typisk på omkring 2 ha. I tilfældet med spyd-

dene er der tale om områder på henholdsvis 90x220 m og 

100x270 m umiddelbart ud for Ginnerup.

Går man nærmere de enkelte våben, er sværdene afgjort 

den mest informative kilde, da sværd generelt gennemgår 

en langt mere velbeskrevet typologisk udvikling end økser 

og spyd. Af de to sværd fra Ginnerup Bugten er det første 

et ganske velbevaret slagsværd.

Sværdets nærmere datering er blevet diskuteret en del 

på museet. Umiddelbart ser det en anelse yngre ud end 

de begivenheder, som denne artikel omhandler. Klinge og 

parerstang er dog typemæssigt også at finde i 1100-tals 

sværd, men da sværdknappen mangler, kan man ikke få et 

helt indtryk af sværdets udformning og derfor heller ikke en 

endelig datering. Oprindeligt må sværdknappen dog have 

været bevaret, for i Nationalmuseets protokol er sværdhæf-

tet tegnet med sværdknap. Denne sværdtype ses helt klart 

også i 1100-tallets anden halvdel og passer således fint 

med det ene af de omtalte slag. Noget mindre prangende 

er det andet sværd fundet i Ginnerup Bugten, idet kun om-

kring 30 cm af det er bevaret.

Kårde (D1228) fundet i eng ved Fannerup og tohåndssværd 
(D2314) foræret af Aktieselskabet til Kolindsunds tørlægning.

Slagsværd (D2090) fundet ved kanalgravning ud for Fannerup og 
uddrag fra Nationalmuseets protokol.

Stump af slagsværd (D2951) fundet ved tørvegravning ved Fævejle 
og uddrag fra NationalmuseetspProtokol.
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fra Ginnerup-området af Petersen Type L og M, som han 

daterer til vikingetidens yngste del samt tidlige middelalder.11

Dette er desværre det nærmeste, man kan komme en 

datering af økserne. Petersen giver ikke nogen egentlig slut-

dato for brugen af økser i kamp, da hans værk har vikingetid 

som fokus, men det viser i hvert fald, at løjtnant Jensens 

snævre datering af økserne til 1000-tallet ikke er korrekt. For 

spyddenes vedkommende er billedet endnu mere broget. 

Overordnet kan man sige, at spyddene typemæssigt forde-

ler sig nogenlunde ligeligt mellem spyd med tværstang, de 

såkaldte vildsvinespyd, og spyd uden. Begge typer har slan-

ke spydblade. Vender vi os igen mod Jan Petersens værk, 

kan man se, at de af ham udskilte typer af spyd findes i alle 

perioder af vikingetiden. Petersen baserer den kronologiske 

adskillelse på kombinationen af sværd-, økse-, spyd- og til 

dels skjoldtyper i de grave, der ligger til grund for hans ana-

lyse. Det betyder, at der ikke rigtig er nogen hjælp at komme 

efter her, da fundene fra Kolindsund er gjort enkeltvis.

Overordnet set må man konkludere, at man på bag-

grund af sværdene kan datere koncentrationen af våben-

fund til 1100-tallet, muligvis den anden halvdel. Økserne 

og spyddene tillader ikke anden datering end slutningen 

af vikingetiden eller tidlig middelalder. Under forudsætning 

af, at der rent faktisk er tale om en samtidig koncentration, 

må fundene således med størst sandsynlighed dateres til 

1100-tallets anden halvdel. Dette betyder igen, at fundene 

fra Ginnerup Bugten må stamme fra Valdemar den Stores 

kamp med Erling Skakke.

Økse fundet i Ginnerup Bugt (KHM *2323R) og uddrag fra National-
museets protokol af typiske økseformer fra Ginnerup Bugt (D3050 
og D3051).

Vildsvinespyd (D2315) fundet på fenne 512/520 og spyd (KHM 
*0688R) fundet ved Fannerup.

Det er i Nationalmuseets protokol dateret til tidlige mid-

delalder, og den runde sværdknap synes da også at un-

derstøtte denne datering. Sværdet synes i hvert fald ikke 

at falde uden for de dateringsmæssige rammer af artiklens 

emne, men med så lidt af sværdet bevaret kan dateringen 

ikke kommes nærmere.

For øksernes og spyddenes vedkommende er man en 

del ringere stillet, hvad angår dateringer baseret på de en-

kelte våbens udformning. Af akademiske værker er Jan Pe-

tersens hovedværk De Norske Vikingesverd fra 1919 stadig 

det eneste, der beskæftiger sig med den typologiske udvik-

ling af økser og spyd om end kun i vikingetid og tidlig mid-

delalder og med sværd som langt det overvejende tema. 

Med undtagelse af en enkelt arbejdsøkse er alle økserne 
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Kolindsund, er billedet nogenlunde det samme, hvad spyd 

og økser angår. Langt hovedparten af økserne er af Peter-

sens sene typer ligesom dem fra Ginnerup Bugten. Spyd-

dene er blandede, dog med et noget større indslag af vild-

svinespyd og igen kun med slanke spydblade.

Hvad sværdene angår, er der tale om nogen af middelal-

derens flotteste, og af samme årsag indgår to af dem også 

i Nationalmuseets permanente middelalderudstilling. Det 

første er et meget klassisk tidlig middelalderligt sværd med 

en blodrille, der løber næsten helt ned til spidsen, hvilket 

giver et fleksibelt slagsværd. Sværdknappens form synes 

umiddelbart at pege på begyndelsen af middelalderen, men 

typen er dog ikke at finde i Petersens værk. På klingen ses 

indskriften +EMEDE+; en indskrift der også kendes fra tyske 

tidlige middelalderlige sværd.12 Det er ikke lykkedes forfat-

teren at oversætte denne indskrift.

Det andet sværd på Nationalmuseet er af samme type og 

med næsten identiske dimensioner. Igen er der indskrift på, 

+KNI+, som ikke umiddelbart giver mening, men læser man 

det fra den anden side kan der meget vel have stået +INR+ 

(Jesus af Nazareth konge), hvilket er en yndet inskription i 

middelalderen. Sværdets fundsted er ret interessant, idet 

der i Nationalmuseets fundprotokol står, at det er fundet ved 

et kildevæld i Ingvorstrup. Det er lige på bredden af Kolind-

sund, så der kan således også sagtens bare være tale om 

endnu et vandfundet sværd, men der kan dog også være 

tale om et vaskeægte offersværd, der i bedste Kong Arthur 

stil er sat ned i en, formodentlig hellig, kilde.

VANDFUNDNE SVÆRD

Med udgangspunkt i sidstnævnte sværds fundhistorie, er det 

på sin plads at kaste et blik på en anden tolkning af vand-

fundne våben, inden man går videre med at udråbe engene 

syd for Ginnerup til de harniskklædte kæmpers valplads.

En optælling af Danmarks middelalderlige sværd fra pe-

rioden 1000-1400 foretaget i en artikel fra 1970 viste, at 

af en samlet masse på 137 sværd var der tilstrækkelige 

fundoplysninger på de 117 af dem, og af disse var 60 fun-

det i åløb, søer og moser.13 Nu kan man naturligvis med 

rette påpege, at 1970 er lang tid siden, men middelalderlige 

sværd er bestemt ikke en fundgruppe i voldsom vækst, og 

undersøgelsen er således stadig af stor interesse for denne 

artikels emne. Artiklens forfatter nævner en stribe lokaliteter, 

hvor der er fundet middelalderlige sværd; Sjørring Sø i Thy, 

Tissø, Sorø Sø, Stevns Å, Esrum Sø og Illerup Å. Samti-

dig nævnes en række middelalderlige kilder, der hver i sær 

pointerer den store betydning, sværdet tillagdes i samtiden. 

For eksempel Asmund Kappabanes saga, hvor sværdet 

skænkes til søen, eller legenden om Kong Arthur, der får 

sværdet Excalibur af et væsen i en sø.14 Det er ikke kun 

i Danmark, at sværd ofte bliver fundet i forbindelse med 

vand. Overalt i Europa ses lignende tendenser, og i de store 

floder som Rhinen, Donau, Seinen, Themsen m.fl. er fundet 

mængder af våben. Ved 1970-artiklens tilblivelse havde en, 

på daværende tidspunkt, ny undersøgelse fra München ført 

metodisk bevis for, at der til alle tider har fundet bevidste 

nedlæggelser af våben i vand sted, og navnlig har nedlæg-

gelser af sværd været almindeligt. For det danske materiale 

Slagsværd (D2089) fundet i ”mosejord” i Enslev sogn og slagsværd (D6985) fundet ved et kildevæld i Ingvorstrup.
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gelse ville kunne gennemføres videnskabeligt forsvarligt, 

men ikke desto mindre er der en god indikator på, at i hvert 

fald dele af de danske vandfundne våben er blevet nedlagt 

bevidst. Både de arkæologiske og skriftlige kilder synes så-

ledes at støtte tanken om fortsat bevidst nedlæggelse af 

våben i vand langt op i kristen tid.

I artiklen fra 1970 fremhæves to lokaliteter, der kvantitativt 

skiller sig markant ud fra resten; Kolindsund og Søborg Sø. 

I forbindelse med Kolindsund påpeger artiklens forfatter de 

beskrevne slag på sundet og muligheden for en sammen-

hæng. Alligevel fastholdes teorien om den bevidste ned-

læggelse, idet det foreslås, at de mange våben er nedlagt, 

efter at slaget er overstået, som det også ses ved de store 

velkendte jernaldervåbenofringer. Skulle dette være tilfæl-

det, synes en vis systematik i våbnenes placering dog at 

være forventelig, som det kendes fra jernalderens våbenof-

ringer, hvor tidsmæssigt adskilte ofringer lader sig udskille fra 

hinanden ved deres indbyrdes placering eller genstandenes 

kronologiske udformning. Dette lader sig dog ikke gøre på 

grund af de ringe eller ikke eksisterende fundoplysninger for 

våbnene fra Kolindsund, og teorien vil derfor aldrig kunne 

modbevises. Man vil altid kunne hævde, at enkelte eller flere 

af våbnene muligvis er nedlagt som ofringer efter slaget som 

for eksempel føromtalte sværd fra Ingvorstrup.

Et punkt er dog vigtigt at påpege i forbindelse med 

tolkningen af våbenfundene fra Kolindsund. Imens der for 

hovedparten af de bevidst nedlagte våben, som omtales 

i artiklen, er tale om sværd, er våbnene fra Kolindsund type-

mæssigt fordelt, som man ville kunne forvente det i en hær-

styrke fra begyndelsen af middelalderen. Det vil sige overve-

jende folkevåben i form af spyd og økser og kun ganske få 

sværd. Lige præcis hvad angår Kolindsund, synes artiklens 

forfatter også selv lidt på gyngende grund, idet omfanget af 

våben her er så stort. Til forfatterens ros skal det også siges, 

at artiklen på ingen måde er skrevet som et dekret om, at 

tolkningen af alle våbenfund nu skal omskrives. Forfatteren 

ønsker blot, at man tager muligheden for bevidst nedlæg-

gelse af våben i vand med i sine overvejelser og er ellers 

generelt meget åben i sin tilgang til emnet. Artiklen er ikke 

siden blevet fulgt op med yderligere analyser, og der er des-

værre alt for ofte siden da sket det, at den meget ukritisk er 

blevet anvendt som bevis for, at snart sagt alle middelalder-

lige sværd på den ene eller anden måde er forbundet med 

nedlæggelser i vand. Af samme årsag er våbenfundene fra 

Kolindsund heller aldrig blevet grundigt undersøgt.

AFSLUTNING

Til trods for, at det er mange år siden løjtnant Jensen før-

ste gang luftede tanken om, at Saxos og Snorres slag rent 

faktisk kunne lokaliseres ud fra de mange våbenfund i Ko-

lindsund, og til trods for, at mange fund siden er forsvundet, 

er der stadigvæk tale om en ganske betydelig mængde 

våben, som igennem tiden er fundet i Kolindsund. Løjtnant 

Jensen forsøgte allerede for over 100 år siden at kode dette 

sammen med de af Saxo og Snorre omtalte søslag, og det 

har været denne artikels formål yderligere at understøtte 

denne hypotese. Man vil naturligvis aldrig kunne blive helt 

sikker, da fundene er fremkommet enkeltvis og uden for ar-

kæologisk kontekst. Da der samtidig er tale om et søslag, 

vil man heller aldrig kunne finde selve valpladsen, da den jo 

af gode grunde er væk. Det mest overbevisende ville være, 

om man kunne finde et skibsvrag fra 1100-tallet, eventuelt i 

forbindelse med nogle skeletter med krigsskader, og faktisk 

er det nævnt i forbindelse med en af spydspidserne fra Gin-

nerup, at den er fundet under noget meget gammelt tøm-

mer.15 Kunne dette være et skibsvrag?

Det synes i denne forfatters øje at være metodisk meget 

stift at ville affærdige koncentrationen af våbenfund omkring 

Ginnerup som værende en ren tilfældighed. Navnlig set 

i lyset af det store antal våbenfund, som løjtnant Jensen 

nævner, men som der ikke længere kan redegøres for. I 
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den forbindelse kunne det være yderst interessant, om man 

kunne få placeret de 20 fund, hvis proveniens kun var Ko-

lindsund. I skrivende stund synes en sammenhæng mellem 

våbenfundene i Ginnerup Bugt-søslaget i 1165, hvor Erling 

Skakke ødelagde dele af Valdemar den Stores flåde, i hvert 

fald besnærende.

Dette synes heller ikke at være gået hen over hovedet på 

de lokale. På Enslev Kirke finder man i hvert fald et overor-

dentligt flot krigerrelief på korets sydøst-hjørne. Dateringen 

på relieffet er ca. 1200, og krigeren er ud over et skjold 

udrustet med netop de våben, vi oftest finder i Kolindsund; 

spyd og økse.

Fra Enslev har man haft førsterækkes pladser til det dra-

ma, der udspillede sig på sundet, og beboerne i landsbyen 

har måske ladet sig inspirere af scenen til at få udført relieffet 

i forbindelse med opførelsen af deres stenkirke.
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RESUMÉ

På Museum Østjylland forskes i disse år i den ca. 5000 år gamle 

gådefulde grubekeramiske kultur fra bondestenalderen. Kul-

turen repræsenterer den eneste periode i danmarkshistorien, 

i hvilken landbrug og husdyrhold bevidst blev reduceret til for-

del for en tilbagevenden til ældre stenalders levevis, baseret på 

(hav-)jagt og indsamling. Forskningen udføres i samarbejde med 

en lang række universiteter og museer i ind- og udlandet og er 

blevet mulig takket være en stor bevilling fra VELUX Fonden.

Sådan kan arkæologisk forskning også se ud. En mus, fanget på 
Djursland, tøs op med en varmeblæser. Musen får efterfølgende ud-
trukket tænderne, som skal bruges til naturvidenskabelige analyser.
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LANDBRUGETS BEGYNDELSE I DANMARK

En af de mest væsentlige forandringer i menneskehedens 

historie var overgangen fra jæger- til bondestenalderen, 

som i Danmark indtraf for 6.000 år siden. Skiftet fra at fin-

de sin føde udelukkende ved jagt og indsamling til selv at 

producere den i form af afgrøder og husdyr indebar langt 

mere end bare et nyt menukort. Opholdsstedet skulle ikke 

længere flyttes efter årstiderne og forskellige byttedyrs van-

dringer. Man slog sig ned permanent ved sine marker for at 

passe dem og byggede nogle større og mere stabile boliger. 

Mens man som jæger og samler ikke kunne eje mere end 

det, man kunne tage med sig hen til næste fangststation, 

var det nu muligt at akkumulere ejendom – også i form af 

husdyr. Et givent areal kan brødføde langt flere mennesker 

ved landbrug end ved jagt og indsamling, hvilket førte til en 

stor befolkningstilvækst. Kombinationen af akkumulation af 

ejendom og større menneskegrupper medførte også nogle 

helt andre sociale organisationsformer med større forskelle 

mellem høj og lav end tidligere. Forholdet til naturen undergik 

ligeledes en fundamental forandring. Fra at leve med og i 

den gik man nu over til at forandre, forme og bruge den på 

CONTACT. Et forskningsprojekt 
på Museum Østjylland

Af lutz klAssen en helt anden måde. Som konsekvens af alle disse foran-

dringer opstod også nye religiøse forestillinger, som havde 

meget stor indflydelse på stort set alle aspekter af livet. Dette 

kan ses i landskabet den dag i dag i form af de imponerende 

store stengrave, nogle af de første bønder byggede i tusind-

tal. Alle disse forandringer til sammen er så skelsættende, at 

arkæologerne i deres fagsprog taler om den såkaldte neoli-

tiske revolution. Processens historiske betydning kan sam-

menlignes med den industrielle revolution.

GRUBEKERAMISK KULTUR  

– ET MÆRKVÆRDIGT FÆNOMEN

Rom blev dog ikke bygget på en dag, og på samme måde 

forholder det sig med landbrugets introduktion i landet. Der 

var lang vej fra, det første korn blev sået, og de første hus-

dyr passet, til vore dages industrielle fødevareproduktion. I 

de første århundreder af landbrugets historie blev de gam-

melkendte jagt- og indsamlingssteder fortsat besøgt flittigt, 

om end resultatet fra disse ophold ikke længere bidrog til den 

samlede ernæring i nær så høj grad som tidligere. Landbru-

gets andel steg gennem tiden, og omkring tusinde år efter de 

første bønders virke var dets bidrag til ernæringen totalt domi-

nerende, og har været det siden da. Dog findes der et enkelt 

bump på vejen i form af en kort periode, hvor stenaldermen-

neskene tilsyneladende af egen fri vilje udfasede landbruget 

helt eller delvist igen til fordel for en ernæring baseret på fiskeri 

og havjagt, især på sæler. Dette skete ca. 3.000 f.Kr. og va-

rede omkring 4-500 år. Fænomenet, som betegnes grube-

keramisk kultur efter en karakteristisk måde at dekorere lerkar 

med små fordybninger under randen på (Fig. 1), kendes dog 

ikke fra hele Danmark. Det er kun landets nordøstlige kyster 

langs med Kattegat, der blev vidne til den historiske foran-

dring: den østjyske kyst fra Nordjylland til og med Djursland 

samt det nordlige Sjælland og kattegatøerne.1

Det er først i begyndelsen af 1950’erne, at arkæologerne 

for alvor blev opmærksomme på den særprægede kultur i 

Fig. 1. Typisk randskår med rækker af fordybninger under randen, 
der har givet navn til den grubekeramiske kultur. Fra bopladsen 
Højvang I ved Randers Fjord. 
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Danmark. På dette tidspunkt blev der fremlagt fund af en ræk-

ke specielle flintredskaber, som i tidens løb var blevet opsam-

let langs de nævnte kystafsnit.2 Der er først og fremmest tale 

om skafttungepile og specialiserede flintblokke (Fig. 2). Disse 

repræsenterer råmateriale til den flækkeproduktion, som så 

dannede basis for skaftungepilenes fremstilling. Identiske 

fund kendtes allerede i stort omfang fra bopladser langs de 

svenske kyster, hvor der også var blevet fundet usædvanlig 

mange sælknogler. Fordi de danske fund var så fåtallige og 

stammede fra nogle løse opsamlinger, var konklusionen klar: 

der måtte være tale om vidnesbyrd om nogle svenske sæljæ-

geres strejftog til danske farvande og kyster. At der få år efter 

blev fundet spor efter egentlige bopladser med disse red-

skaber ved Limfjorden i Nordjylland,3 har dog hurtigt ændret 

opfattelsen, således at det i dag er alment anerkendt, at det 

grubekeramiske fænomen også havde hjemsted i Danmark.

GRUBEKERAMISK KULTUR I SVERIGE

I Sverige er kendskabet til den grubekeramiske kultur noget 

bedre end i Danmark. Dette gælder især den østsvenske 

variant, mens forholdene i Vestsverige mere ligner dem i 

Danmark. Fra et område, der strækker sig fra Ålandsøerne 

nordøst for Stockholm og ned til det nordøstlige Skåne, inklu-

sive øerne Gotland og Öland, kendes både store bopladser 

og gravpladser.4 Her er knogler af både dyr og mennesker 

bevaret i stort omfang, og undersøgelser af disse har ført til 

nogle bemærkelsesværdige resultater. Således ser det ud 

som om, i hvert fald nogle af disse mennesker har levet af en 

kost, der for 100 procents vedkommende bestod af sæler.5 

Der var altså tale om en slags ”Østersøens Inuit”. DNA-ana-

lyser af menneskeknogler fra pladserne har derudover vist, 

at de grubekeramiske mennesker repræsenterer en anden 

befolkning end den tidlige lokale bondebefolkning – og at 

det ikke er muligt at fastslå, hvorfra disse mennesker stam-

mer.6 Resultaterne er endnu usikre og omdiskuterede, fordi 

de er baseret på forholdsvis få analyser. Men meget tyder 

på, at der kan have været tale om et endda meget eksotisk 

folkefærd. Samtidigt viser dateringer, at det er i Østsverige, 

at den grubekeramiske kultur optræder for første gang i det 

sydlige/mellemste Skandinavien. Derfra spreder fænomenet 

sig tilsyneladende til Vestsverige. Det er uden tvivl herfra, 

fænomenet har nået de danske kyster omkring 3000 f.Kr., 

hvilket også antydes af de mange fund fra Anholt.7 Øen lig-

ger som en trædesten midt i Kattegat halvvejs mellem Vest-

sverige og Jylland. Sejladsen over havet har ikke udgjort no-

get problem for datidens mennesker.

CONTACT-PROJEKTET PÅ MUSEUM ØSTJYLLAND

Spørgsmålet er, hvad der skete, da den grubekeramiske 

kultur holdt sit indtog langs de danske kyster? Var det ek-

sotiske sæljægere fra Østersøen, der valgte at slå sig ned 

her? Og hvordan reagerede de lokale bønder på dette? El-

ler var det måske de lokale bønder, der havde fået kontakt 

med de noget anderledes mennesker på den anden side af 

havet og besluttede sig for at adoptere disses måde at leve 

på? Disse og mange andre spørgsmål efterforskes nu på 

Museum Østjylland takket være en stor forskningsbevilling 

fra VELUX-fonden til forskningsprojektet CONTACT.

Den grubekeramiske kultur er der også tidligere blevet 

forsket i på museet,8 men det nuværende projekt er base-

ret på langt flere fund og et meget mere omfattende sam-

arbejde med andre forskere end tidligere. At det netop er 

Fig. 2. Skafttungepile og topolede, cylindriske flækkebokke er ledeartefakter for den grubekeramiske kultur. Fra bopladsen Højvang I ved 
Randers Fjord. 
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Museum Østjylland, der tager spørgsmålet op, er ikke no-

gen tilfældighed. Det er nemlig arkæologerne fra Grenå og 

Randers, der gennem årtiers indsats har tilvejebragt et stort 

fundmateriale, som ikke kun i Danmark, men også i inter-

nationalt perspektiv er enestående. I modsætning til andre 

danske og vestsvenske fund er der i flere af de djurslandske 

materialer bevaret knogler og tænder, som gør det muligt at 

adressere en lang række problemstillinger.

Kernen i projektet udgøres af den arkæologiske bear-

bejdning af de tusindvis af flintredskaber, potteskår og an-

dre fund, der er gjort på i alt seks bopladser på Djursland 

(Fig. 3). Ingen af disse ligger i nærheden af kysten. Det kan 

undre ved første blik, når der nu er tale om efterladenskaber 

af mennesker, der i høj grad levede af ressourcer fra havet. 

Forklaringen skal findes i de store forandringer, kystlinjen 

har undergået siden stenalderen. Fire af pladserne, der i 

dag findes 5-10 km vest for Grenå, lå ved den store fjord 

Kolindsund og dens sidegrene. Denne fjord gennemskar 

Djursland på langs og gjorde Norddjursland til en stor ø. 

To andre pladser ligger ved fossile kyststrækninger mellem 

Gjerrild og Karlby.

Arbejdet med disse bopladsfund er så omfattende, at 

museet har allieret sig med en arkæolog med speciale i 

grubekeramisk kultur fra Moesgård Museum for at kunne få 

belyst så mange aspekter som muligt. Analyserne er i fuld 

gang, men det er endnu for tidligt at fremlægge resultater. 

En opdagelse gjort af en af Museum Østjyllands museums-

inspektører, Lisbeth Wincentz, der også har udgravet de 

fleste af projektets fund, skal alligevel nævnes her. På et 

potteskår fra bopladsen Kainsbakke vest for Grenaa ses, 

hvad der fortolkes som en indridset menneskefigur i form 

af en tændstikmand (Fig. 4). Fundet bekræfter de formo-

dede relationer til Sverige, hvorfra der kendes tilsvarende 

dekorationer. Kainsbakke-tændstikmanden har nu lagt krop 

til projektets logo (Fig. 5).

0 5 km

N

1 23

4

5

6

Fig. 3. Kort over Djursland i stenalderen med markering af de 
fundpladser, der undersøges i projektet. Den hvide linje marker den 
moderne kystlinje. 1 Kainsbakke, 2 Kirial Bro, 3 Skærvad, 4 Gin-
nerup, 5 Neden Skiden Enge, 6 Musefælden.

Fig. 4. Skår fra bopladsen Kainsbakke med indridset dekoration, 
der tolkes som menneskegengivelse. I billedet til højre er figuren 
opstreget.

Fig. 5. CONTACT-projektets logo.
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Fra Kainsbakke foreligger der også et meget stort materiale 

af dyreknogler, som suppleres af mindre omfattende knog-

lefund fra bopladser ved Kirial Bro og Ginnerup, som begge 

ligger kun få kilometer derfra.

Det er i høj grad naturvidenskabelige undersøgelser af 

disse knogler, der gør det muligt at skaffe udsagn om de 

grubekeramiske menneskers liv. Derfor har museet indgået 

et samarbejde med en række naturvidenskabsfolk fra insti-

tutioner i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og USA.

En fysiker fra Aarhus Universitet vil i samarbejde med en 

arkæolog fra det Kulturhistoriske Museum under Oslos Uni-

versitet bestemme en lang række prøvers nøjagtige alder 

ved hjælp af 14C-metoden. Derudover skal eksisterende da-

teringer fra vestsvenske pladser forbedres, således at ud-

bredelsen af det grubekeramiske fænomen kan følges og 

tidsfæstes nøje både på Djursland og i Vestsverige. Dette 

har ikke hidtil været muligt.

En arkæobotaniker på Moesgård Museum undersøger 

blandt andet spørgsmålet, om de lokale djurslandske bøn-

der helt opgav at dyrke korn i den pågældende periode, el-

ler om landbrugserhvervet fortsæt blev praktiseret, om end 

i mindre grad end før. De første resultater tyder på, at der 

faktisk blev dyrket korn, idet det lykkedes Marianne H. An-

dreasen at identificere forkullede kornkerner fra to pladser, 

som ved hjælp af 14C-metoden sikkert er blevet dateret til 

den grubekeramiske periode. Der er tale om de første og 

eneste kornfund fra grubekeramisk kultur i Danmark.

Arkæozoologer fra Kiels universitet i Tyskland ser samti-

digt på, i hvilket omfang der fortsat blev holdt husdyr i den 

grubekeramiske kultur på Djursland. Deres undersøgelser 

vil også kunne vise, hvornår på året man gik på jagt og hvil-

ket bytte, der blev bragt med hjem. Også fiskeriets rolle i 

det samlede erhverv vil blive belyst nøje takket være et stort 

antal bevarede fiskeknogler. Ved hjælp af analyser af de 

stabile isotoper af ilt, kvælstof og kulstof i dyrenes tænder 

og knogler vil også mere avancerede problemstillinger blive 

undersøgt. Således er det f.eks. muligt at analysere sig frem 

til sælernes vandringsruter eller havets temperatur for 5000 

år siden. Det kunne også tænkes, at menneskene manipu-

lerede med den tid på året i hvilken, deres husdyr fik unger, 

for at kunne gå på sæljagt på bestemte tidspunkter af året.

Dette er kun nogle eksempler på problemstillinger, der vil 

blive undersøgt i projektet. Andre vil sikkert komme til, når 

først det meget omfattende knoglemateriale især fra fund-

pladsen Kainsbakke vest for Grenå er blevet gennemgået. 

Til sammenligning vil også de forholdsvis få knoglefund fra 

den vestsvenske del af den grubekeramiske kultur blive un-

dersøgt i projektet af en svensk arkæozoolog fra det private 

forskningsfirma LJ-Osteology.

Fra Kainsbakke kendes også de eneste fund af menne-

skerester fra den grubekeramiske kultur i Danmark: dele af en 

overkæbe og nogle ryg(?)hvirvler. En undersøgelse af dette 

menneskes DNA vil gøre det muligt at afgøre, om det er en 

efterkommer af en af de lokale bønder, eller om de eksotiske 

svenske sæljægere efterlod sig mere end nogle ideer om 

en anden måde at leve på. Disse undersøgelser udføres på 

Center for Geogenetik på Københavns Universitet. Samtidigt 

vil analysen af de førnævnte isotoper i tænderne, udført af 

universitetet i Kiel, kunne fortælle en masse om personens 

ernæring. Det vil herved bl.a. blive belyst, hvor stor en an-

del af protein- og kulhydratindtaget, der kom fra henholdsvis 

havet og fra landet. Desuden skal det afklares, hvilken andel 

den vegetabilske kost havde og hvilke dyr, der blev spist.

KONTAKTER OVER KATTEGAT

Spørgsmålet om arten af kontakten mellem Djursland og 

Vestsverige står i centrum for flere andre projektdeltagers 

arbejde. Således vil skaftungepilene af flint fra både de 

djurslandske, men også mange andre danske og vest-

svenske fund blive studeret nøje af en arkæolog ved 

Københavns Universitet. Etnografiske undersøgelser af 
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pile fra folkeslag rundt omkring i verden har vist, at små va-

riationer i deres udformning bliver brugt til at signalere bl.a. 

et gruppetilhørsforhold.9 En undersøgelse af de grubeke-

ramiske pile kunne altså sige noget om, hvordan grubeke-

ramikerne på den vestlige og østlige side af Kattegat var 

relateret til hinanden. Drejer det sig om helt adskilte grup-

per? Eller fandtes der måske en systematisk udveksling 

af ægteskabspartnere? Og hvilket tilhørsforhold havde de 

mennesker, der efterlod sig et omfattende grubekeramisk 

fundmateriale på Anholt?

En specialist i keramikstudier fra det svenske Kontoret för 

Keramiska Studier vil i samarbejde med flere arkæologer fra 

Göteborgs Universitet og Bohusläns Museum undersøge 

den måde, tidens lerkar blev tilvirket på. Lerets sammen-

sætning og måden, hvorpå karrene er blevet brændt, kan 

afspejle forskellige gruppers traditioner og kontakter med 

hinanden (Fig. 6). Det kunne også være muligt at identifi-

cere skår fra lerkar, der er blevet udvekslet hen over havet.

Sporstoffet strontium, som naturligt forekommer i grund-

vandet, og derfra via føden kommer ind i menneskers og 

dyrs tænder og knogler, analyseres på University of Madi-

son/Wisconsin i USA. Forholdet mellem forskellige stronti-

um-isotoper afspejler undergrundens geologi og kan derfor 

bruges til at finde ud af, om dyrene og det omtalte men-

neske har levet i nærheden af eller på de bopladser, de er 

blevet fundet på, eller om de er kommet til andetsteds fra. 

Skulle personen eller nogle af dyrene stamme fra Sverige, 

vil det sandsynligvis kunne bestemmes, fordi de svenske 

strontiumværdier afviger kraftigt fra de danske.

Forudsætningen for strontiumundersøgelserne er kend-

skabet til de lokale værdier. Museet har derfor gjort en ind-

sats for at indsamle mus fra hele Djursland (Fig. 7). Muse-

nes tænder vil blive analyseret og brugt til at etablere en 

grundkurve over strontiumisotopforhold på Djursland. På 

samme måde har en arkæolog fra universitetet i Göteborg 

samlet prøver til etableringen af en vestsvensk grundkurve.

Kontakterne mellem Jylland og Vestsverige er ikke nye i 

den grubekeramiske kulturs tid, men går langt tilbage i tid. 

Af særlig interesse for projektet er de forbindelser over Kat-

tegat, der kan påvises i tiden umiddelbart før det grubeke-

ramiske fænomens begyndelse. Kontakterne afspejler sig 

f.eks. i beslægtede dekorationsmønstre på keramikken eller 

en beslægtet måde at bygge stengrave på og undersøges 

sammen med en række andre aspekter af en arkæolog fra 

Bohusläns Museum.

Fig. 6. Undersøgelse af skår fra bopladsen Kainsbakke udført af 
Torbjörn Brorsson. I dette tyndslib ses at store mængder knust 
kvarts (hvidt og mørkegråt) er blevet tilsat til leret.

Fig. 7. Spidsmus hos tandlægen. Musen får udtrukket tænderne til 
brug for analyser af deres strontium indhold.
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GÅDEFULDE BJØRNE

Endelig arbejder en hel række af de involverede arkæolo-

ger og naturvidenskabsfolk sammen om belysningen af et 

særligt aspekt: På fundpladsen Kainsbakke er der i en gru-

be fundet rester af flere brune bjørne (Fig. 8).10 Nye analyser 

udført i projektet af Cheryl Makarewicz fra Kiels universitet 

tyder på, at mindst 13 forskellige bjørne er repræsente-

ret. Den brune bjørn indvandrede til det danske område 

efter den sidste istids afslutning, men blev i stenalderens 

løb udryddet af menneskene. Fundet fra Kainsbakke er 

blandt de yngste, der kendes fra landet, og samtidigt er det 

langt det største. Kombinationen af disse to forhold rejser 

spørgsmålet, om bjørnefundene fra Kainsbakke repræsen-

terer resterne efter lokal jagt? Det kunne også tænkes, at 

i hvert fald nogle af dyrene blev nedlagt i Sverige og bragt 

til Kainsbakke som trofæer. En anden mulighed er, at bjør-

nene blev bragt til stedet for at indgå i særlige ritualer, som 

de kendes fra mange folkeslag i det nordlige Eurasien.11 

Det er i hvert fald påfaldende, at det næsten udelukkende 

er knogler fra dyrenes hoveder, der blev nedlagt i gruben 

på Kainsbakke, mens resten af kroppene kun er repræsen-

teret ved forholdsvis få knogler. Om bjørnene stammer fra 

den samme (djurslandske) population eller ej vil blive klar-

lagt ved hjælp af DNA-analyser på Center ved Geogenetik 

under Københavns Universitet. Samtidigt vil strontiumiso-

topanalyser af dyrenes tænder (på University of Madison/

Wisconsin) give oplysninger om, hvor mulige fremmede 

bjørne kunne stamme fra. Brune bjørne er altædende, men 

lever som regel for langt den største dels vedkommende 

som vegetarer. Nogle populationer har dog specialiseret 

sig i at udnytte særlige fødekilder, som f.eks. bjørnene i 

Alaska, der benytter sig af laksetrækket i områdets floder 

til fangst af de meget fede fisk. Spørgsmålet om, hvad 

bjørnene fra Kainsbakke levede af, vil blive undersøgt ved 

hjælp af forskellige isotopanalyser på universitetet i Kiel og 

kan måske også være med til at identificere dyr fra forskel-

lige populationer og dermed bidrage med informationer om 

dyrenes oprindelse.

PROJEKTETS VIDERE FORLØB

CONTACT-projektet blev påbegyndt i september 2014 med 

de første analyser af fundmaterialet. Siden da har forskellige 

arbejdsgrupper af arkæologer og naturvidenskabsfolk suc-

cessivt optaget arbejdet. I skrivende stund (august 2015) 

er næsten alle af de i alt 17 projektdeltagere i gang med 

deres arbejde, som skal afsluttes med udgangen af 2016. 

Et samlet overblik over projektets resultater i form af en bog-

publikation vil foreligge i slutningen af 2017 eller i 2018.

Fig. 8. Kranium af gammel 
bjørn fra bopladsen Kains-
bakke.
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RESUMÉ

Den opmærksomme læser kender måske allerede en del fund-

materiale fra bopladsen fra germansk jernalder ved Nielstrup 

på Djursland.  I artiklen bliver også bopladsstrukturerne frem-

lagt, det daterede materiale refereret, og de afdækkede levn 

indgår i en samfundshierarkisk sammenligning med samtidige 

fundpladser fra Østjylland. Det viser sig, at gårdejerfamilien 

fra Nielstrup beklædte en slags tredje rang blandt eliten, og 

det  giver stof til eftertanke om social mobilitet i en tidlig stats-

dannelsesperiode.

Samfundsskema for Sjælland opbygget ved hjælp af gravfund 
fra yngre romersk jernalder. Efter Ethelberg 2014, 172. 
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Sværd, guld og glas

NIELSTRUP HEDEGÅRD 

– en velhavende boplads fra ældre germansk jernalder  

sammenlignet med samtidige fundpladser fra Østjylland

Lidt syd for Vivild på Djursland ligger nogle enkelte gårde, 

som siden omkring 1200 har heddet Nielstrup. På markerne 

til en af Nielstrups gårde, Hedegården,1 udgravede det da-

værende Kulturhistorisk Museum Randers fra 1984 til 1986 

et område på 3500 m2. Ved udgravningen blev der fritlagt 

et udsnit af en boplads fra den såkaldte ældre germanske 

jernalder, dvs. fra tiden mellem ca. 400 og 550 e.Kr.

Det vigtigste fundmateriale fra den ældre udgravning i for-

hold til bopladsens vurdering er tidligere fremlagt i to ældre og 

en nyere artikel.2 Formålet med det følgende er at sætte disse 

spændende fund i relation til de bevarede bebyggelsesspor 

fra landsbyen, det vil sige hustomter, gruber og affaldsområ-

der. Da der i de seneste tredive år er kommet en del nye resul-

tater og ny viden om bebyggelse fra ældre germansk jernalder 

i Jylland, er det nu muligt at hæve blikket og sætte materialet 

fra Nielstrup Hedegård ind i et større regionalt perspektiv.

Af Jens nieling FUNDMATERIALET

De flotteste af de fundne genstande fra Nielstrup Hedegård 

er lidt ud over det sædvanlige i forhold til andre fund fra tiden 

omkring år 500 i Danmark. Fundmaterialet fortæller derfor 

også noget om, at gården og dens beboere har placeret sig 

pænt på samfundets sociale rangstige.

En mand fra landsbyen havde på trods af den magre, 

lette jord, som bopladsen ligger på, råd til at gå med et tve-

ægget sværd. Derom vidner fundet af en dupsko af bronze, 

som blev gjort på stedet i 1959. Den har oprindelig siddet 

for enden af skeden til sværdet. Dupskoen kommer fra net-

op det område, hvor to huse, hus I og hus II, blev undersøgt 

ved den senere arkæologiske udgravning. Dupskoen har 

sine nærmeste typologiske parallelfund i to stykker fra Pors-

kær offermosefundet ved Horsens og i en rig grav i Evebø i 

Norge.3 Dateringen bevæger sig mellem 450 og 500 e.Kr. 

eller kort derefter. Generelt må sværd i denne periode anses 

for sjældne våben. De blev kun brugt af hærens og samfun-

dets ledere og ind i mellem af underbefalingsmænd, som, 

hvis man tolker på tallene fra våbenofferfund fra romersk 

jernalder, højst udgjorde 10 % af de våbenførende mænd.

Direkte øst for husene I og II ligger udsmidslaget eller 

møddingen, hvor to skår fra frankiske glasbægre blev fun-

det. Slige drikkekar var på denne tid en sjælden luksusvare, 

som skulle importeres fra Rhinlandet eller England. Det ly-

segrønne skår er minimalt varmepåvirket på kanten og må 

altså have ligget i ilden. Glasset gik sandsynligvis i stykker 

under et drikkelag, og det lille skår røg ind i ildstedet for at 

blive smidt ud næste morgen med asken. Resten af glasset 

vil man nok på grund af materialets kostbarhed have gemt 

til genbrug. Det passer godt i forhold til de andre fine fund 

fra stedet, at man også havde råd til enkelte glas på bordet. 

Skår fra mindst syv kopier af glasbægre, fremstillet  i sortglit-

tet ler i Jylland, som også endte på møddingen, viser dog, 

at man ikke til hverdag eller til alle gæster kunne dække 

op med luksuriøse udenlandske drikkekar. Ud fra fundma-Bopladsens beliggenhed. (Målebordsblad TK25)
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terialet kan det konstateres, at man i løbet af det 6. århund-

rede ejede tre forskellige typer af disse lerbægre i Nielstrup. 

Åbenbart havde de lokale pottemagere og deres kunder et 

rimelig detaljeret kendskab til de frankiske forbilleder i glas 

og fulgte deres udvikling nøje for at kunne levere en tro og 

genkendelig kopi. Det betyder, at Nielstrup-materialet vil 

kunne bruges fremover som kronologisk referenceramme 

for en periode i Denmark, hvor det ellers er småt med da-

teret keramik.

Godt 200 m øst for bopladsen lå et område, som formo-

des at være en større losseplads eller et område, hvor det 

ikke var muligt at udskille hustomter. Her har beboerne tabt 

”penge” i form af en guldspiral, som vejer 5 gram og også 

kunne bruges som fingerring. Det har været meget ærgerligt 

at tabe en sådan værdigenstand dengang. I modsætning til 

guldspiralen må man gå ud fra, at et sæt af 15 sammenhø-

rende vævevægte blev deponeret frivilligt i en affaldsgrube. 

Generelt blev der på området fundet mange rester af væ-

vevægte. Deres dimensioner viser, at man formentlig pro-

ducerede rimelig fine tekstiler. Det kan man gisne om ud 

fra vævevægtenes tykkelse i forhold til vægten, da der kun 

må være et bestemt antal af tråde på en vævevægt, hvis 

væveprocessen ikke skal blive besværlig. De producerede 

tekstiler var sikkert i første omgang tænkt til hjemmebrug, 

men det kan ikke udelukkes, at man brugte overskuddet 

til at bytte sig til de ting, som gården ikke selv kunne pro-

ducere. Det gælder især for prestigefyldte luksusvarer som 

ædelmetal eller, som vi har set før, glas. At kvinderne har 

Fundmateriale fra Nielstrup Hedegård: 1. dupsko, 2. guldring, 3. fibula , 4. to glasskår (AZY og ÆU).
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båret dragtsmykker i sølv, vidner en lille fibula, en spiralfin-

gerring og ærmehægter, som gik tabt på møddingen ved 

siden af hus I, om. Disse pyntegenstande ser dog lidt hjem-

melavede ud, hvilket understreges af fundet af en lille digel 

til småstøberi.

Vi har ikke en klar model for, hvordan samfundets so-

ciale rangstige så ud i germansk jernalder, men hvis vi 

bruger modellen fra yngre romersk jernalder4 på dette 

fundmateriale, kan man indplacere landsbyens fremtræ-

dende gårdejerfamilie blandt de fattige ”comites”, det vil 

sige følgesvende eller hirdmænd for en adelsmand, eller 

blandt de rige fribårne bønder. Manglen på større mængder 

af importvarer som for eksempel flere glasskår eller forfinede 

guldsmykker som brakteater mellem fundene gør, at det er 

svært at indplacere gårdejerfamilien tydeligt i overklassen. 

Et enkelt stykke betalingsguld betyder i denne sammen-

hæng ikke så meget, selvom det med 5 gram er i samme 

vægtklasse som en brakteat. Man ejede guld, men havde 

det ikke i så store mængder, at man kunne tillade sig at lave 

det om til reelle smykker. Man pyntede sig godt nok med 

sit ædelmetal som fingerring, men var dog altid parat til at 

klippe noget af det, hvis det var nødvendigt. Det er måske 

ikke helt fair at sammenligne Nielstrup-boernes tabte ting og 

skrald fra møddingen med gravgods, som samfundsmodel-

len for yngre romersk jernalder bruger til udledning af social 

status. Man ville næppe smide værdifulde, prestigegivende 

ting ud med overlæg, hvorimod det i gravsammenhæng 

netop er meningen at udstyre den afdøde med et anstæn-

digt udstyr til efterlivet.

Fundene fra landsbyen i Nielstrup henfører altså ikke 

entydigt gårdejerfamilien til en af de samfundskategorier, 

vi kender fra den foregående periode. Men de viser dog, 

at der i folkevandringstiden, hvor nyere forskning viser, at 

der fandt en tidlig statsdannelse sted i det nuværende 

danske område, var plads til social mobilitet. Det ser ud 

til, at familien på Hedegården, som kunne fremstille de fle-

ste forbrugsvarer til sig selv og havde noget til overs, så 

der var råd til beskeden luksus, bevægede sig op ad den 

sociale rangstige. Vi kan følge dem gennem omkring et 

århundrede.

HUSTOMTERNE VED NIELSTRUP HEDEGÅRD

Ud fra grundplanen af de udgravede hustomter vil man let 

erkende, at der har været to bebyggelsesfaser, hvor husene 

i anden fase er drejet 90 grader. Ellers er bebyggelsen ikke 

noget særligt. Tværtimod er langhuse som Hedegårdens 

med fem eller mere par tagbærende stolper ved siden af 

kortere huse med to eller tre stolpepar meget sædvanlige 

i ældre germanertids landsbyer. Langhusene havde som 

regel stalddelen i den ene ende og ildstedet med et bebo-

elsesareal i den andet. Man ved ikke med sikkerhed, hvad 

de kortere huse uden stalddel blev brugt til. En af Museum 

Sammenligning af rekonstruerede lerbægre fra Nielstrup og komplet bevarede glasbægre fra Rhinlandet. Efter Nieveler / Siegmund 1999 og 
Theuws/van Haperen 2012. 
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de fine glasskår, som blev fundet i et hus af denne type på 

Nordbakken ved Grenaa,5 foreslået, at de blev brugt som 

fine stuehuse, hvor bondefamilien boede og, hvis der var 

en anledning, holdt gilde. Det passer fint med en tilsvarende 

fundsituation i Dankirke ved Ribe.

Den første NV-SØ orienterede bebyggelsesfase omfatter 

husene I, III og IV. Hus I med er med en længde på 22 meter 

en af de korte bygninger, som er så velbevaret, at man kan 

se vægkonstruktionen. Den blev bygget af tætstillede, lod-

rette stolper med indnotede træplanker imellem. Dette må 

anses for at være en dyr og fornem måde at opbygge væg-

gen på, da det har krævet mere arbejdstid og træ, end hvis 

man brugte færre stolper og flettede pilekviste beklædt med 

ler. Huset havde to indgange over for hinanden mellem de 

to nordvestlige stolpepar. Centralt mellem de sydøstlige stol-

pepar lå arnestedet. I den nordlige væggrøft blev der fundet 

et stykke afklippet sølvtråd. Man kan kun gætte på, hvordan 

det havnede i væggrøften. På et tidspunkt blev dette hus 

revet ned, og stolperne gravedes op for at give plads til hus II 

fra den yngre SV-NØ orienterede bebyggelsesfase.

Det yngre langhus fra den ældre bebyggelsesfase, hus 

III, har mindst seks tagbærende stolpepar med stor afstand 

imellem. Det er NV-SØ orienteret og kunne derfor være 

samtidigt med hus I, selvom husenes akser ikke er helt pa-

rallelle. Huset havde to ildsteder og var bygget med lerkline-

de vægge. Husets langstrakte form gør det sandsynligt, at 

der har været kvægbåse i den nordlige ende af huset. Hus 

III blev bygget på bekostning af et i dimensionerne lignende, 

ældre hus, hus IV, hvoraf kun to stolpepar lå i udgravnings-

feltet. Orienteringen af hus IV passer umiddelbart bedre i 

sammenhæng med hus I. Lad os antage, at man byggede 

to på hinanden følgende langhuse samme sted, imens det 

kortere hus I fik lov til at blive stående i to generationer. Der-

udover ved vi ikke, om der gemmer sig flere hustomter uden 

for udgravningsfeltet.

A: spidsbæger fase 3 (480/90-530 e.kr.), B: spidsbæger fase 4 
”type Snartemo” (520/30 -550/60 e.Kr.) C: pungbæger fra Bergeijk-
Fazanlaan (datering usikker), D: klokkebæger fase 6 (570-580/90).

D

C

A B
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Den anden NØ-SV orienterede bebyggelsesfase består 

af husene II og V. Hus II, som desværre er dårligt bevaret, 

er med en længde på 27 meter og fem par tagbærende 

stolper meget større end forgængerbygningen (hus I) og har 

mere frirum omkring det centralt beliggende ildsted (i alt 90 

m2). Man kan dermed pege på, at funktionen som stuehus 

eller gildesal i kontrast til huse med stalddel blev mere ud-

præget. Dette er endnu en indikation på, at det gik fremad 

med gården.

Lidt længere mod syd lå i flugt med hus II det kun dårligt 

bevarede hus V med mindst fem tætstillede tagbærende 

stolpepar. Det er et godt udgangspunkt for at tolke det som 

denne fases staldbygning med båse. I udgravningsfeltet har 

man dermed afdækket to bebyggelsesfaser af en enkelt 

gård, som bestod af to samtidig stående bygninger med til-

hørende gruber og affaldsområder. Om der er flere hustom-

ter gemt i jorden, er det på nuværende tidspunkt ikke til at 

vide. Da der ikke blev fundet spor efter hegn, tyder det på, at 

gården lå for sig selv uden behov for afgrænsning til naboer.

REGIONAL SAMMENLIGNING: KOMBINATIONEN AF 

LANGHUS OG STUEHUSE SOM EN STANDARD

De bedste fundpladser i regionen at sammenligne husene fra 

Nielstrup med er de såkaldte stormandsgårde fra Nordbak-

ken ved Trustrup/Grenå6 og Bejsebakken ved Ålborg,7 såvel 

som husene A1183 og A2202 i Stavnsager ved Randers.8

Bopladsens grundplan med 
fem hustomter fra to bebyg-
gelsesfaser.

20 m

N

IV

V

III

I II
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”Stuehuset” på Hedegården udmærker sig ved fundene 

af våben, glas og betalingsguld. Ved alle de øvrige nævnte 

fundpladser blev der fundet lignende strukturer med lang-

huse og kortere huse uden stalddel, lad os kalde dem 

”stuehuse”, i nærheden. Vægkonstruktionen var ved alle 

fire bygninger noget særligt. Indnotede planker, dobbelte 

stolper (Stavnsager) eller en indhegning (Bejsebakken) fik 

husene til at fremstå som noget dyrebart. I den fuldstændig 

udgravede, men dog ikke detaljeret publicerede landsby 

Sejlflod9 ved Limfjordens østlige indsejling, kan man se, 

at næsten hver andet langhus havde et mindre hus uden 

stalddel ved siden af. Når man forstiller sig, at bedre stillede 

bondefamilier kun har haft to, eller i hvert fald ikke mange 

flere bygninger til rådighed, tager man sikkert ikke fejl ved at 

antage, at husene blev brugt multifunktionelt, det vil sige, at 

”stuehusene” tjente både som bosted, varelager og gildesal 

samtidigt. Hvis man udførte kultiske handlinger i hjemmet, 

ville stuehusene være et godt sted at gøre det. Den solide 

måde, husene blev bygget på, udelukker sandsynligvis en 

tolkning som underordnede sidebygninger eller enkle værk-

stedsskure. I Uppåkra i Skåne10 er der fundet endnu et hus 

af samme størrelse og med samme grundplan, hvor funk-

tionen som kultbygning var særlig udpræget. Indenfor blev 

fundet overdådige rigdomme: en sølvpokal, en glasskål og 

guldgubber. Uden for døren fandtes våben, som var øde-

lagt med vilje ligesom i et offermosefund. Hvis man vil vove 

en dristig tolkning, kunne den enlige dupsko fra Nielstrup 

således også være et spor efter en kulthandling. Vi ved, 

at man i løbet af det femte og sjette århundrede ofrede i 

alt 77 dupsko uden tilhørende sværd og mundblik i Pors-

kær mose ved Horsens.11 Bag denne skik lå åbenbart en 

forestilling om, at man i nogle tilfælde kunne nøjes med at 

ofre dupskoene til guderne som tak for en overstået kamp-

handling eller for at sikre kampheld næste gang, det skulle 

blive nødvendigt. Den jordnære forklaring på dupskoen ved 

huset kunne selvfølgelig være, at den simpelthen var faldet 

af skeden og ikke kunne genfindes.

ET ”LEV”

Vi ved ikke, hvad den her omhandlede gård ved Nielstrup 

Hedegård oprindeligt hed, ej heller hvem gårdejeren var. 

Gården blev nedlagt ved slutningen af det sjette århund-

rede. Derfor er navnet heller ikke bevaret, som det er tilfæl-

det ved andre bopladser. Adskillige landsbyer i omegnen af 

Randers og Grenå bærer navne fra germansk jernalder, som 

ender på -lev. Det betyder ”arvegods” eller bare ejendom. 

Den første del af disse stednavne er sædvanligvis et per-

sonnavn formentlig fra ham, som ejede stedet. Og navnene 

er tit ens, hvis en stormand ejede flere gårde i et område. 

Det nærmeste -lev-navn til Nielstrup er Tørslev, omkring ti 

kilometer mod nordvest, som har sit udspring i mandsnav-

net Thore. En anden Thore ejede måske stederne Vester og 

Øster Tørslev vest for Randers Fjord. Den rige gård ved det 

nuværende Nielstrup kunne måske oprindeligt have haft et 

lignende -lev-navn, og så havde vi i dag kendt manden med 

sværd, glas og guld lidt bedre.

N N N

N
Nielstrup Bejsebakken Nordbakken Stavnsager

Hustomter fra Nielstrup Hedegård, Nordbakken ”stormandsgård”, Bejsebakken ”chieftains farmstead” efter Trier Christiansen og Sarauw 
2014,131. og Stavnsager A2202.
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RESUMÉ

Den 24. juni i år kunne det fejres, at det var 75 år siden, at Mu-

seum Østjyllands Siamesiske Samling i Ebeltoft kom til museet. 

Denne forunderlige samling, som blev indsamlet af Rasmus 

Havmøller under hans ophold i Siam – det gamle Thailand – 

1914-33, består af en mangfoldighed af zoologiske og kultur-

historiske genstande. Samlingen kom til daværende Ebeltoft 

Museum i 1940 i forbindelse med, at man havde udvidet det 

beskedne museum på Det gamle Rådhus med naboejendom-

men Juulsbakke 1, hvor samlingen siden har forundret tusind-

vis af gæster.

Den 24. juni kunne Siamesisk Samling fejre 75 året som en del 
af museet i Ebeltoft. Dagen blev markeret med blandt andet thai-
landsk dans, musik og mad i museumsgården. I fejringen deltog 
den thailandske ambassadør, Vimon Kidchob, og en repræsentant 
for Havmøllerfamilien, Percy Havmøller, som er søn af Rasmus 
Havmøller, som skabte samlingen.
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Den 24. juni 2015 kunne en af Museum Østjyllands mange 

afdelinger – Siamesisk Samling i Ebeltoft – fejre, at det var 

75 år siden, at denne forunderlige samling – skabt af Ras-

mus Havmøller – der ganske ustruktureret blander såvel zo-

ologiske som kulturhistoriske genstande fra det gamle Siam 

– det nuværende Thailand – på en ganske fascinerende 

måde, kom til det daværende Ebeltoft Museum.

Denne begivenhed blev naturligvis markeret på festlig 

vis, hvilket skete i den gamle museumsgård i Ebeltoft, med 

thailandske specialiteter i form af dans, musik og mad. Li-

geledes var den thailandske ambassadør, Vimon Kidchob, 

og Havmøllerfamilien ved Percy Havmøller med til at kaste 

glans over dagen.

MUSEET I EGET HUS – DEN GAMLE POSTGÅRD

Det museum, Siamesisk Samling blev en del af i 1940, var 

oprettet i 1909 og havde således godt 30 år på bagen.

I løbet af 1900-tallets første årtier havde Ebeltoft- og Mols-

området udviklet sig til en betydelig turistdestination, hvortil 

anlægget af jernbaneforbindelsen Ebeltoft-Trustrup i 1901 

samt stiftelsen af Turistforeningen i 1906 var medvirkende 

årsager.1 Næsten samtidig fik Ebeltoft sin første turistattrak-

tion i form af et museum i et par værelser på Det gamle 

Rådhus, som samme år stod færdigrestaureret.2 Ebeltoft 

var for alvor kommet på turist- og museumslandkortet, og 

grunden var lagt til Ebeltoft Museum, som i dag er en del af 

museumsfusionen Museum Østjylland. I de følgende 30 år 

udviklede museumsvirksomheden sig støt og roligt, og Mu-

seumsforeningen fik efterhånden opsparet en formue, som 

i 1938-39 var på godt 10.000 kr., selvom entréprisen – som 

var gået fra 10 øre i begyndelsen til 35 øre – var ganske 

beskeden.3 Besøgstallet satte ligeledes rekord dette regn-

skabsår med 5.660 betalende gæster.

Siamesisk Samling i Ebeltoft  
i 75 år – et eventyr

Af JAkoB Vedsted Men samtidig var museets rammer på Det gamle Rådhus 

blevet alt for snævre, selvom man fra 1913 fik råderet over 

hele bygningen.4 Museumsforeningens bestyrelse, som be-

stod af urmager F. Sinding, blikkenslager V. Graff, sadelma-

ger H. Winther, bankdirektør C.A. Bækmark, mejeribestyrer 

J. Hansen, skomagermester L. Olsen og købmand E.E. 

Frederiksen, besluttede derfor i 1939 at købe naboejen-

dommen Juulsbakke 1 lige bag rådhuset, som gik under 

betegnelsen Den gamle Postgård, til museumsformål. Sæl-

geren var redaktør N. J. Rasmussen. Handlen blev afslut-

tet med endeligt skøde den 30. december 1939 med en 

købesum på 9.000 kr., hvoraf 4.600 kr. blev betalt kontant.

Forinden handlen kunne gå i orden, måtte Museumsfor-

eningen i 1939 også have nye vedtægter, som gjorde det 

muligt for foreningen at anskaffe fast ejendom, ligesom ge-

neralforsamlingen skulle godkende købet. Ved samme lejlig-

hed blev museets virkeområde desuden udvidet til foruden 

Ebeltoft og Mols også at omfatte det sydlige Djursland.

I de følgende år blev bindingsværksbygningen Postladen 

på Overgade, der hørte med til ejendommen, fredet og re-

staureret. Bag dette arbejde stod arkitekt Egil Fischer fra 

Femmøller. Foreningen ansøgte desuden Det særlige Byg-

ningssyn om tilskud til opgaven med positivt resultat, men 

foreningen afslog senere tilsagnet på de givne vilkår, som 

man fandt alt for snærende. I stedet blev restaureringen be-

kostet af Sommerfesten – en siden 1927 tilbagevendende 

fest i Ebeltoft med tivoli for byens indbyggere og mange 

gæster, hvis overskud anvendes til velgørende formål til 

gavn for lokalsamfundet.5

I forbindelse med erhvervelsen af ejendommen gav by-

rådet desuden tilladelse til, at man sammenlagde grundene 

mellem Det gamle Rådhus og Juulsbakke 1 ved at fjerne et 

plankeværk samt nedlægge en smøge, som gik bag rådhu-

set, således at man kunne anlægge den hyggelige muse-

umshave, som vi kender i dag.
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udvidelsen blev det i 1941 besluttet at forsøge at søge et 

årligt statstilskud, hvilket dog ”løb ud i sandet”.

DEN GAMLE POSTGÅRD – JUULSBAKKE 1

Ejendommen, som Museumsforeningen erhvervede, og 

som hører til en af byens mere kendte, gik i folkemunde 

under betegnelsen Den gamle Postgård.6 Et navn der stam-

mer fra den tid, hvor byens postkontor havde til huse her. 

Navnet lever fortsat i Postladen – ejendommens gamle bag-

hus på Overgade – hvorfra postvognen i tidligere tider udgik.

Ejendommen var i 1844 blevet erhvervet af Ludvig Con-

rath Møller, som var den første postmester i byen, der alene 

bestred dette embede og havde en postmæssig baggrund. 

I 1847 lod postmester Møller den gamle bindingsværks-

gårds facade mod gaden grundmure. Med opførelsen af 

det nye, store rådhus på Torvet i 1840 blev det grundmu-

rede byggeri moderne i Ebeltoft, men formåede man ikke 

økonomisk at få bygget et helt nyt grundmuret hus, fik man 

alene facaden opført i grundmur.7

Også de efterfølgende postmestre i byen blev ejere af 

ejendommen, der forblev byens posthus, indtil dette flyttede 

til den i 1901 opførte stationsbygning. Herefter blev ejendom-

men erhvervet af redaktør og bogtrykker N.J. Rasmussen, 

som havde sit bogtrykkeri her, hvor han udgav Ebeltoft Avis.

SIAMESISK SAMLING KOMMER TIL MUSEET

Købet af Juulsbakke 1 betød, at Museumsforeningen nu 

kunne ansætte en fast fuldtidskustode med bopæl på mu-

seet. Den 1. maj 1940 blev tidligere gårdejer Jørgen Peter-

sen ansat i denne stilling, men han blev allerede samme år 

afløst af Knud og Asta Winther, som havde stillingen i 24 år 

og kom til at sætte et meget betydeligt præg på disse års 

museumsarbejde.

Næsten samtidig med erhvervelsen af ejendommen Juuls-

bakke 1 fik Museumsforeningen tilbudt at udstille den ganske 

besynderlige og spændende etnografiske samling – Siame-

sisk Samling – bestående af en rigdom af kulturgenstande 

samt zoologiske præparater og jagttrofæer, som mineinge-

niør Rasmus Havmøller havde hjembragt fra Siam – det nu-

værende Thailand – hvor han opholdt sig 1914-33.8

Efter sin hjemkomst til Danmark havde Havmøller indret-

tet et lille museum ved sit hus i Egsmark, men besøget har 

næppe været overvældende. Havmøller traf derfor den be-

slutning, at samlingen skulle udstilles i Ebeltoft.

I løbet af 1940 forestod Havmøller selv opstillingen af sam-

lingen sammen med blandt andre kustode Knud Winther i 

de nye museumslokaler, som blot var nogle mindre stuer, 

der var indrettet til formålet.

RASMUS HAVMØLLERS EVENTYRLIGE LIV I SIAM

Skaberen af Siamesisk Samling – Rasmus Peter Havmøller 

– var fiskersøn fra den lille fiskerby ved Egsmark Strand kun 

nogle få kilometer fra Ebeltoft, hvor vejen langs vigen går 

mod Mols. Her blev han født i 1890. Havmøllers dåbsnavn 

var Thygesen, men i 1913 fik han og hans brødre konge-

lig bevilling til at føre navnet Havmøller. Et navn som slæg-

ten havde båret i flere hundrede år. Havmøllerslægten er 

Rasmus Havmøller (1890-1940), som under sit ophold 1914-33 i 
det gamle Thailand – Siam – indsamlede genstandene i Siamesisk 
Samling, ses her sysselsat med sin samling.



151

M
useum

 Ø
stjylland  |   Å

rbog 2015

en gammel slægt på Ebeltoftegnen. Familien stammer fra 

Havmøllen, en gammel vandmølle, der ligger på grænsen 

mellem Dråby og Fuglslev sogne.

Meget tidligt blev familien ramt af en tragedie, idet fade-

ren omkom ved en drukneulykke, da Rasmus kun var ét år 

gammel.

Opvæksten i den lille fiskerby ved Ebeltoft Vig må have 

været en herlig tumleplads for en dreng med hans mange 

interesser. Her kunne friluftslivet og hans interesse for na-

turhistorie og samlerlysten med samlinger af blandt andet 

sommerfugle, fugleæg, udstoppede fugle og arkæologiske 

fund folde sig ud i rigt mål.

Rasmus Havmøller fik en for både sin tid og sit opvækst-

miljø usædvanlig god, skolemæssig uddannelse med real-

eksamen. Herefter fulgte en uddannelse til skovfoged. Efter 

et kursus i tropeskovbrug fik Havmøller i 1914 ansættelse 

ved ØK’s skovdrift i Siam – det nuværende Thailand.

Den lange rejse ud til Østens eventyr kunne nu tage sin 

begyndelse. Med ansættelsen i ØK blev Havmøller medar-

bejder i et af dansk erhvervslivs største internationale eventyr, 

som var blevet grundlagt i 1897 med handel og skibsfart på 

Østen som grundlag. Hovedmanden bag selskabet var den 

berømte danske erhvervsmand, etatsråd H.N. Andersen.

Havmøller arbejdede i Thailand siden både med skibsfart, 

cementindustri, jernbane- og tinminedrift. Desuden beskæf-

tigede han sig med storvildtsjagt og sin store zoologiske og 

kulturhistoriske samling.

I 1933 tvang en ondartet malaria Rasmus Havmøller til at 

rejse hjem til Danmark, som han i godt tyve år kun havde 

besøgt en enkelt gang omkring 1922. Med til Danmark 

bragte han sin siamesiske hustru Nang Boon Sri og børn.

Tilbage i Danmark overtog Havmøller villaen, Bakkehuset, 

ved Egsmark Strand, som han havde ladet bygge i 1920. 

Tæt herved lod han opføre en træbygning i siamesisk stil – 

Lille Siam – med en anneksbygning til sin samling, som han 

foreviste for en entré på 35 øre.

Inden Siamesisk Samling i 1940 kom til museet i Ebeltoft, havde 
Rasmus Havmøller den udstillet i et anneks til sin ejendom ”Lille 
Siam” ved Egsmark Strand, hvor dette billede er optaget.

Rasmus Havmøller var under sit ophold i Siam en ivrig storvildtsjæ-
ger, og de mange jagttrofæer og udstoppede dyr i samlingen har 
han selv nedlagt.
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De følgende år blev en ret vanskelig tid for Havmøller. 

På grund af sygdom havde han svært ved at finde et pas-

sende arbejde, så familien måtte klare sig med en beske-

den formue og bibeskæftigelser. Havmøller gik med et 

stadig håb om at vende tilbage til Siam, hvor han endnu 

havde økonomiske interesser, men sygdom og krig satte 

en stopper herfor.

Havmøller var stærkt medtaget af malariaanfald. Den 29. 

december 1940 omkom han ved en tragisk drukneulykke. 

De følgende år var ikke lette for Havmøllers hustru, Nang 

Boon Sri, men hun tog tingene med en egen form for vær-

dighed. Hun døde i 1960 uden at gense sit fjerne fædreland.

INDVIELSEN DEN 24. JUNI 1940

Den 24. juni 1940 var man klar til at indvi det nye museum, 

som blev kaldt en virkelig attraktion, med byens honoratio-

res med borgmester Aage G. Holm i spidsen. Ebeltoft Avis 

bragte følgende fyldige referat fra begivenheden: ”Bestyrel-

sen med Formanden, Urmager Frede Sinding i Spidsen hø-

stede megen Anerkendelse for det Initiativ og Fremsyn, den 

havde udvist ved at sikre Ejendommen for Museet, der nu 

omfatter et helt Bygningskompleks midt i Byen, nemlig det 

gamle Raadhus mod Torvet, sammenbygget med det langs 

Juulsbakke Postgaardens Forhus og langs Overgade den 

gamle Bindingsværks Postlade.

Postgaardens Forhus har nu gennemgaaet en omfatten-

de Restaurering. I den ene Halvdel af den lange 1-Etages 

Bygning er der indrettet en udmærket Lejlighed til den nyan-

satte Kustode, Jørgen Petersen og Hustru, og i den Del af 

Bygningen, der ligger nærmest Raadhuset, er Museets Ny-

erhvervelse, Rs. Havmøllers store Samlinger, anbragt. Smø-

gen mellem Raadhuset og Postgaarden er nedlagt som For-

bindelsesgang mellem Juulsbakke og Overgade, og derved 

er der dannet en lukket Museumsgaard, der begrænses af 

de tre Museumsbygninger.

Ved 8-Tiden i Aftes samledes godt et halvt Hundrede Da-

mer og Herrer i Museets ny Afdeling, hvor de blev modtaget 

af Bestyrelsen. Der indledtes med en Gennemgang af Rs. 

Havmøllers pragtfulde og righoldige Samlinger, idet Ejeren 

af Samlingerne, Mineingeniør Havmøller, Egsmark Strand, 

selv foreviste Samlingerne og gav en kort Forklaring over, 

hvad man saa.

Samlingerne er installeret i to mindre og eet stort Lokale 

og omfatter en Uendelighed af Genstande, som Havmøller 

har samlet under sit Ophold i Siam, og som ved Overens-

komst mellem Samlingens Ejer og Museumsforeningens 

Bestyrelse er anbragt i Museet.

Deltagerne besaa med stor Interesse de mange dejlige 

Ting, hvis Skønhed og Mangeartethed tydeligt imponerede 

alle. Skønne Vægtæpper og Broderier, en Rigdom af Sølv-,  

Messing- og Kobberting. Husgeraad, Vaaben, Smykker, 

prægtige indlagte Arbejder, Musikinstrumenter, Gudebille-

der etc. etc. Ligeledes er der en meget stor zoologisk Sam-

ling, der foruden en Del danske og grønlandske Dyr omfat-

ter en sjælden og meget righoldig Samling af Tropedyr, dels 

udstoppede og dels som Skind, Jagttrofæer som Kranier 

og Gevirer, Slange-, Krokodille-, Tiger- og Leopardskind etc.

I et særligt Rum er installeret Afdelingens Glansnummer, 

den sjældne Samling af siamesiske Stenalderredskaber, og 

endelig er der Bygningens gamle Køkken, hvor det aabne 

Ildsted er bevaret.

Efter Gennemgangen samledes man i Museumsgaarden, 

hvor Urmager Sinding bød velkommen og rettede en tak 

Da Rasmus Havmøller i 1933 vendte hjem til Danmark, opførte han 
en ejedommen Lille Siam ved Egsmark Strand i siamesisk stil, hvor 
hans samling var udstillet i annekset Museet som ses i baggrunden. 
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til Havmøller, fordi han havde stillet Samlingen til Museets 

Disposition. Vi skal gøre, hvad vi kan, for at værne om den. 

Ligeledes en Tak til Byraadet, hvis Velvilje det skyldes, at 

der har kunnet indrettes en Museumsgaard mellem Byg-

ningerne. – Tak til Drejer S.A. Sørensens Arvinger, der har 

skænket det gamle Drejerværksted til Museet. Det er Tan-

ken at installere det i den gamle Postlade ved Overgade, 

naar museet kan magte at faa det restaureret.

Med Ønsket om, at der snart ville oprinde lysere Tider for 

Danmark, og at Museumsudvidelsen maatte blive til Gavn 

for Byen, erklærede Formanden den nye Afdeling for aaben.

Borgmester Aage Holm lykønskede Museet med Nyer-

hvervelserne. I Forvejen indtog Museet i Ebeltoft en Særstil-

ling ved at kunne opvise et Besøg, der var større, end det 

er almindeligt paa Museer. Det gamle Raadhus er kendt 

Landet over, og jeg er overbevist om, sagde Borgmeste-

ren, at den nye Afdeling af Museet i den gamle Postgaard i 

høj Grad vil medvirke til at øge Besøget. Nu bør man sætte 

sig som Maal at få den gamle Postlade restaureret. Det 

er en dejlig gammel Bygning, og jeg vil haabe, det lykkes 

at faa den tilbage til dens oprindelige Skikkelse, selv om 

Arbejdet af økonomiske Grunde ikke lige i øjeblikket kan 

sættes i Gang.

Med Urmager Sinding i Spidsen har Ebeltoft Museum 

en initiativrig og handledygtig Bestyrelse, og den kan regne 

med, at dens Arbejde kan finde velvillig Støtte i Byraadet. – 

Et leve for Bestyrelsen og for Hr. Havmøller, der har stillet sin 

pragtfulde Samling til Museets Disposition. Urmager Sinding 

takkede…

Hermed var Indvielseshøjtideligheden forbi. Forsamlingen 

begav sig til Hotel ”Vigen”s Have, hvor Museumsforeningen 

bød paa Kaffe…9

Kustodeparret Asta og Knud Winther, som blev ansat ved museet 
samme år – 1940 – som Museumsforeningen erhvervede ejendom-
men Juulsbakke 1, hvor de ses foran.

Plakat fra Siamesisk Samlings første tid på det daværende Ebeltoft 
Museum.
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Forudsigelsen om det øgede besøg kom til at holde stik. Det 

skulle snart vise sig at være til gavn for samlingens udbredel-

se at få den til Ebeltoft. Da befolkningen efter besættelsen på 

ny kunne færdes og rejse frit, kom der for alvor gang i byens 

turistliv. Byen fik nye hoteller samt vandrehjem og camping-

plads, ligesom feriekolonierne på Ahl bidrog til turismen.

Hvor museets besøgstal i 1944 var på ca. 6.000, kom 

man i befrielsesåret 1945-46 op på hele godt 17.000. Året 

efter var det allerede vokset til ca. 22.500 og i 1955-56 nå-

ede man ca. 50.000. Med en entré på 50 øre i 1951 kom 

der tillige penge i kassen. Besøgstallet toppede i begyndel-

sen af 60’erne med næsten 60.000 betalende gæster. Mu-

seet hørte dermed til et af landets absolut mest velbesøgte 

provinsmuseer.

I 1956 beskrev kordegn K. Schaldemose Larsen, hvor-

dan turismen i Ebeltoft havde det på denne måde: ”Det 

spørgsmål kan bedst besvares ved, at man en formiddag 

midt i højsæsonen gaar en tur op paa Ebeltofts torv og ser 

lidt paa det liv, der rører sig her. Den ene store turistbus efter 

den anden kommer ind paa torvet og læsser sit indhold af. 

Alle strømmer over for at se og fotografere det gamle raad-

hus. Desuden skal man se Siameser samlingen og maaske 

ogsaa farvergaarden. Man bliver ganske simpelt forbløffet 

over de menneskemængder, der strømmer til byen, det er 

ikke for meget sagt, at man føler sig hensat til et af de store 

steder…”10

Og da Ebeltoft i 1951 kunne fejre 650 års købstadsjubi-

læum, fik byen den 7. juli besøg af kong Frederik IX og dron-

ning Ingrid, som også kastede glans over museet ved et 

besøg.11 På Siamesisk Samling blev regentparret vist rundt 

af Rasmus Havmøllers enke, fru Nang Boon Sri Havmøl-

ler og foreningens formand, bankdirektør Bækmark, som i 

1950 havde overtaget posten efter afdøde urmager Frede 

Sinding, som havde været formand i 30 år og bestyrelses-

medlem i 41 år.

Interiør fra Siamesisk Samling.

Interiør fra Siamesisk Samling. Bemærk klumpfisken, som forfatteren 
Knud Sønderby beskrev i forbindelse med et besøg på museet i 1957. 
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Siamesisk Samlings mange eksotiske genstande var i 

1940’eme og 50’eme naturligvis i langt højere grad i stand til 

at begejstre og forundre gæsterne end nu. En af de begej-

strede var forfatteren Knud Sønderby – især kendt for roma-

nen ”Midt i en jazztid” – der i et essay om at være turist på 

Mols fra 1957 giver denne morsomme skildring af samlingen: 

”Der er også en siamesisk samling som vi var inde i. Vi gik 

rundt og rystede på hovedet over alle mærkværdighederne. 

Først og fremmest den mærkværdighed at man her i Ebeltoft 

skulle træffe på en siamesisk samling, men også de numre 

den indeholdt, sælsomme fremmedartede dyr, slanger, kryb 

og trofæer af storvildt. Af alle de eksotiske mærkværdigheder 

var dog den kæmpemæssige klumpfisk den mærkværdig-

ste, den vendte jeg tilbage til flere gange, kunne næsten ikke 

løsrive mig fra den, og da det ved nærmere studium af den 

påklæbede seddel viste sig at denne siamesiske raritet var 

fanget i Kattegat, tog det ligefrem vejret fra En. Verden er lille. 

Men nu havde vi også fået nok.”   12

Fra begyndelsen af 1970’erne oplevede museet en tilba-

gegang i besøgstallet, hvilket blandt andet hang sammen 

med, at turistbusserne nu ikke længere måtte køre i by-

ens snævre gader, som fra 1971 forsøgsvis og fra 1973 

permanent blev gjort til sommergågade og siden helårsgå-

gade.13 Efterhånden skærpedes konkurrencen ligeledes fra 

1980’erne med en række nye museer og attraktioner i Ebel-

toft og på Djursland.14

SIAMESISK SAMLING OVERDRAGES MUSEET

Efter Rasmus Havmøllers død i 1940 gjorde Museumsfor-

eningen flere forsøg på at erhverve Siamesisk Samling, hvil-

ket dog ikke lykkedes. I stedet indgik man en kontrakt med 

fru Havmøller om leje af samlingen for et årligt beløb. Efter 

hendes død i 1960 fortsatte man med et årligt vederlag til 

arvingerne på 5.500 kr. Denne ordning ophørte dog helt i 

1975. I 1969 fik man i øvrigt Siamesisk Samling vurderet 

af auktionsfirmaet Bruun Rasmussen, som dog ikke så de 

store muligheder i salg af samlingen i sin helhed, men kun 

af udvalgte ting – især kunstgenstande.

Først i 2003 lykkedes det at opnå en endelig aftale om 

overdragelse af samlingen til museet. Ved en sammenkomst 

den 10. juli samme år kunne Havmøllerfamilien med et gave-

brev overdrage Siamesisk Samling til museet.

I forbindelse med Ebeltofts 650-års købstadsjubilæum i 1951 besøg-
te kong Frederik IX og dronning Ingrid museet, hvor de blandt andet 
blev vist rundt på Siamesisk Samling af fru Nang Boon Sri Havmøller.

Først i 2003 blev Siamesisk Samling overdraget til daværende 
Ebeltoft Museum af Havmøllerfamilien ved et gavebrev. Fra overdra-
gelsen, som fandt sted den 10. juli, ses fra venstre Percy Havmøller, 
Øth Havmøller, museumsleder Jakob Vedsted, Palle Havmøller og 
museets formand Birger Danaa. 
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SIAMESISK SAMLING I DAG

Oprindelig kunne det fremmedartede i Siamesisk Samling 

pirre sanserne, men nu, hvor hver anden har været i Thai-

land eller andre eksotiske lande, og oplevelseskulturen er i 

højsædet, skal der væsentligt mere til.

Samlingen indtager derfor museumsmæssigt en anden 

rolle, end da den kom til museet i 1940, hvor den siden har 

haft sin plads uden væsentlige ændringer, som Havmøller 

havde ønsket det. Lokalerne og samlingen har dog i slutnin-

gen af 1990’erne gennemgået en omfattende istandsæt-

telse og konservering. I 2013 blev formidlingen af samlingen 

endvidere moderniseret med en lydinstallation komponeret 

af komponisten Søren Bendixen med udgangspunkt i sam-

lingens egne lydgivere, og på trykfølsomme skærme kan 

publikum få adgang til yderligere viden om Rasmus Havmøl-

ler og hans samling.

I dag er samlingen nok så meget et stykke kulturhistorie 

om en tidsepoke, hvor danskere rejste ud og virkede under 

fjerne himmelstrøg samt om de nære relationer, der har eksi-

steret mellem de to kongeriger Danmark og Thailand.15

Ligeledes er Siamesisk Samling gået hen og blevet et 

monument over tidligere tiders museumsudstillinger – et 

museum i sin urform.

MUSEER ER EVENTYR

Netop samlingens finurlige udstillingsform har givet den rig-

tig mange fans – ikke mindst blandt professionelle muse-

umsfolk.16 En af dem er Ole Strandgaard, der i forordet til 

sin bog ”Museumsbogen – Praktisk museologi” beretter om 

sine to største museumsoplevelser. Den ene var i 1948, 

hvor han som tiårig besøgte Siamesisk Samling i Ebeltoft, 

hvorom han skriver:

”To ting husker jeg helt klart fra det besøg: Det ene er 

den uendelige vibrerende klang fra en gongong, som hang i 

udstillingen og direkte kaldte på at blive slået an, for der var 

intet opsyn. Det var ikke et sprukkent klonk, men en fuldto-

nende, magtfuld bronzestemme, som bredte sig ud fra det 

lille værelse i det lille hus i den lille by og blev ved og blev 

ved, til kosmos åbnede sig og sugede mig med ud i nogle 

sekunders vægtløs fryd. Tænk at noget kunne lyde så vidun-

derligt og så sært!

Det andet var det uendelige rum, som åbnede sig, da jeg 

trak en skuffe ud og så ned på et lag af fugleskind, skinnen-

de blå fugleskind, tilsyneladende uden fysisk afgrænsning 

og dog til stede, bundløs blå ligesom den bøtte ultramarin-

blå limfarvepulver, vi havde hjemme, bare langt smukkere, 

fordi fuglefjerene havde blå metalglans.

Siden har jeg ofte i mit virke som museumsmenneske 

tænkt tilbage på disse elementære barndomsoplevelser, 

som intet havde med museumsformidling eller professionelt 

museumsvirke at gøre, måske tværtimod.

Alligevel var det museumsoplevelser, og jeg har ofte følt, 

at hvis vi blot kunne opnå, at vore besøgende børn kunne 

føle den samme betagelse, så ville meget være vundet.

For museer er eventyr.”  17

Mange med Ole Strandgaard har gennem nu 75 år forun-

dret sig over denne forunderlige samling i Ebeltoft – lad os 

håbe, at den også i mange år frem fortsat må være i stand 

til at give eventyrlige oplevelser for sine mange besøgende.
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RESUMÉ

Med udgangspunkt i museets særudstilling i sommeren 2015, 

Stem Kvinde, som var en markering af 100 året for danske 

kvinders valgret, blev der lavet et antropologisk feltarbejde 

omkring forberedelsesprocessen, publikums modtagelse og 

museets formidlingspraksis.
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Med udgangspunkt i et antropologisk feltarbejde på Muse-

um Østjylland i Randers undersøger jeg i denne artikel mu-

seets formidlingspraksis og publikums modtagelse af Stem 

Kvinde, som er en særudstilling, der er lavet i forbindelse 

med markeringen af 100-års jubilæet for danske kvinders 

valgret. Udstillingen åbnede i sommeren 2015. Jeg deltog 

i den sidste del af forberedelsen af udstillingen, og denne 

oplevelse har skabt undren og nysgerrighed omkring for-

beredelsesprocessen og publikums modtagelse af udstil-

lingen og har motiveret mig til at undersøge begge områder. 

Ved at stille skarpt på både udstillingens formål, forberedel-

sesfase og publikumsmodtagelse viser artiklen det usynlige 

arbejde i museets formidlingspraksis og den måde, hvorpå 

publikum modtager det formidlingsprodukt. Begge områder 

har stor betydning for museets formidlingspraksis. Under-

søgelsesresultaterne kan bruges til evalueringer i forhold til 

kvalificering og udvikling af museets arbejde. Denne artikel 

er også et bud på, hvordan antropologiske undersøgelser 

kan foretages på museet med fokus på både dem, der for-

midler, og dem, der modtager.

OM STEM KVINDE-UDSTILLINGEN

Denne udstilling handlede om, hvordan de danske kvinder 

fik stemmeret, og fortalte de lokale og de nationale histo-

rier, der appellerer til kvinder, som har kæmpet for politiske 

rettigheder til kvinder. Udstillingsgenstandsfeltet er nyere 

tids historie, nærmere bestemt de sidste 150 år. Fysisk 

var udstillingen opbygget med en central tidslinje med de 

vigtigste begivenheder i perioden fra 1789 og helt frem til 

2015. Udstillingsafsnittene var grupperet ud fra de cen-

trale temaer: lovændringer, kvindernes frigørelse både i 

forbindelse med beklædning, men også sindets frigørelse, 

kvindernes udvikling inden for adgang til uddannelse og er-

hverv, kvinde og job, husholdning, lov og politik. Temaerne 

Feltarbejde på Museum Østjylland: 
Stem kvinde-udstillingen

Af sABinA smAilAgiC omhandlede også markante kvinder fra området såsom 

Pauline Worm, lærerinde, forfatter, og en af de første danske 

kvindesagsforkæmpere, Margrethe Westergård, formand for 

Ebeltoft-kredsen af Dansk Kvindesamfund, Emilie Sannom, 

luftakrobat og skuespiller – ”Danmarks Vovehals Nummer et” 

og Hansine Staugaard fra Randers, den første kvinde i Dan-

mark, der åbnede et konditori. Endelig omhandlede udstillin-

gen også rødstrømperne og deres første aktioner, kvindebe-

vægelserne i Danmark og udvikling af det danske demokrati. 

Film, lyttestationer, installationer, store bannere med tekst og 

billeder og små aktiviteter, såsom BH-kast og tæppebank-

ning supplerede fortællingen. Men spørgsmålet er, hvordan 

denne udstilling opstod, hvilke arbejdsopgaver og overvejel-

ser der var i forbindelse med udstillingen, samt hvilke udfor-

dringer personalet har mødt undervejs, og hvordan publikum 

har modtaget den? Hvordan kan man undersøge det?

METODE, DATAINDSAMLING OG ETISKE  

OVERVEJELSER

Undersøgelsen om Stem kvinde-udstillingen gennemførtes 

som et kvalitativt studie af museets formidlingspraksis. Jeg 

ser det som relevant at beskrive og reflektere over mine me-

toder, fordi valg af data og teorier har betydning allerede i 

dataindsamlingen, lige såvel som fravalg eller sortering af 

materiale spiller en rolle for resultaterne. Derfor vil jeg give 

et indblik i de metoder, jeg har anvendt, hvorfor jeg har an-

vendt dem, samt hvilke muligheder og begrænsninger, mit 

valg af metoder har betydet. For at kunne indsamle ma-

teriale og analysere både museets formidlingspraksis og 

publikums modtagelse af udstillingen har jeg anvendt det 

antropologiske feltarbejde. I pædagogisk-antropologisk 

forskning kan man efterhånden betragte feltarbejdet som en 

velanset og brugbar metodisk tilgang til data, idet feltarbej-

det giver forskeren mulighed for at komme tæt på den virke-

lighed, der studeres. De teknikker, som jeg har anvendt, er: 

deltagerobservation, flad observation, interviews, uformelle 
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museets skrevne strategier. I min analyse har jeg anvendt 

en kombination af metoder og teknikker, og på den måde 

fik jeg forskellige slags data fra det samme felt. Jeg havde 

megen nytte af en blandet metodik.1

DATAINDSAMLING OM MUSEETS FORMIDLINGS-

PRAKSIS I UDSTILLINGEN

I starten af feltarbejdet anvendte jeg deltagerobservation, 

som er kendetegnet ved, at forskeren er til stede i det fysi-

ske rum og lader sig indskrive i en kultur for at erfare kulturen 

indefra som en subjektiv deltager.2 I deltagerobservationer 

er forskeren nærværende og trækker altid på mange rol-

ler, som i mit tilfælde var både medarbejder, hvor jeg var 

ansvarlig sammen med samlingsinspektøren for at finde de 

genstande, som skulle udstilles, samt hjælpe i opstillingen af 

udstillingen, og observatør, hvor jeg observerede, hvad der 

overordnet foregik i de sidste dage af forberedelsesproces-

sen og på den måde skabte forståelse for denne proces. 

Gennem nysgerrighed omkring forberedelsesprocessen og 

de erfaringer, som jeg har gjort mig ved dette arbejde med 

udstillingen, besluttede jeg at lave interviews med det per-

sonale, som var involveret i udstillingen: en historiker, der var 

udstillingstilrettelægger, arkitekten, konservatoren og foto-

grafen. Til det formål anvendte jeg semistrukturerede inter-

views og uformelle samtaler med afsæt i forskellige temaer3 

som husets kultur, personalets arbejdsopgaver, erfaringer 

og overvejelser, som det har gjort sig undervejs, samt de 

udfordringer, det stødte på i denne proces. Disse feltdata 

fra forskellige interviews har jeg suppleret med museets 

skrevne mål og strategier og på den måde opnået viden om 

deres mål, visioner og strategier i formidlingspraksis.

Særtryk af Grundloven  
fra 1915. Udstillingstekst.
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DATAINDSAMLING OM PUBLIKUMS MODTAGELSE 

AF UDSTILLINGEN

I min dataindsamling om publikums modtagelse af udstil-

lingen har jeg valgt at fokusere på første uge efter udstil-

lingens åbning, da jeg havde forventninger om, at de, der 

kom på dette tidspunkt, ville være dem, som interesserede 

sig mest for udstillingen. I starten af mit feltarbejde brugte 

jeg flad observation, hvor jeg observerede, hvem der var in-

teresseret i udstillingen. Efter observationen har jeg anvendt 

et kvalitativt spørgeskema med fem fokusspørgsmål, som 

omhandlede udstillingsgenstande og formidling, teksterne, 

udstillingsindretning, publikums mening om udstillingstema-

erne og mangler. På denne måde fik jeg svar, hvor informan-

terne udtaler sig direkte om udstillingen.

ETISKE OVERVEJELSER

Min strategi for dataindsamling var at præsentere mig ”face 

to face” og præsentere mit projekt. På den måde havde 

publikum mulighed for at få et klart billede af mig og konkrete 

svar vedrørende mit feltarbejde på museet. Men hensyn til 

informanternes samtykke havde mine informanter mulighed 

for at sige fra. Det, som har udfordret mig mest, er at finde 

det rette tidspunkt for interview med publikum. Hvornår skal 

man spørge dem om deres deltagelse, er det, når de er fær-

dige med udstillingerne, er det, når de er på vej hjem? Skal 

man lave aftale med dem? Hvornår er det bedste tidspunkt 

at fange dem? Jeg har prøvet alle disse måder at komme i 

kontakt med publikum, og at lave en aftale med dem virkede 

bedst. På den måde undgår man ubehagelige situationer, 

og man forstyrrer ikke publikum, mens de ser udstillingen.

MUSEETS FORMIDLINGSPRAKSIS I UDSTILLINGEN

Museum Østjyllands overordnede strategier for de kom-

mende fire år har overskriften ”Museum Østjylland for alle”.4 

Strategien tager udgangspunkt i de fem områder, som 

museumsloven bestemmer, at museer skal beskæftige sig 

med. Disse fem temaer omhandler indsamling, registrering, 

bevaring, forskning og formidling, hvor formidling og forsk-

ning er prioriteret højt.5 Et af museets mål for formidling er 

bl.a., at museets formidling ”skal bidrage til at styrke kul-

turelle og sociale værdier i lokalsamfundet gennem tilbud 

om relevante og tilgængelige udstillinger, skoletilbud og ar-

rangementer og at skabe selvforståelse i de lokale samfund 

både for den enkelte og for fælleskabet”.6 Ud fra det mål 

har museets personale opbygget Stem kvinde-udstillingen, 

hvor udstillingstilrettelæggeren har taget udgangspunkt i 

de genstande, der var på museet, og på den måde har 

hun skabt historie fra det lokale område med fokus på de 

kvinder, som har ydet en kæmpestor indsats, og som man 

ikke nødvendigvis kender til. Udstillingstilrettelæggeren ar-

gumenterer for, at kvindernes kamp foregik ligeså meget i 

Jylland, som den foregik i København, og mens temaet var 

aktuelt i medierne, så var der rigtigt meget fokus på Køben-

havn og ikke andre steder. Derfor var det vigtigt med denne 

udstilling at formidle de lokale historier og præsentere de 

begivenheder og personer, som har ydet en stor indsats i 

denne kamp. Men hvilke arbejdsopgaver skal der løses for 

at opnå dette mål? Hvilke faggrupper var involveret i denne 

proces, hvad var deres opgaver, og hvilke udfordringer og 

overvejelser har de mødt undervejs?

FAGGRUPPER, ARBEJDSOPGAVER, OVERVEJELSER 

OG UDFORDRINGER I UDSTILLINGENS  

FORBEREDELSESPROCES

Når museets personale er i gang med at forberede en så-

dan udstilling, så er der mange faggrupper, der er involve-

rede, og mange faglige overvejelser omkring genstande, 

historie og opsætning. Dette virker som et puslespil, hvor 

hver faglig gruppe bidrager med deres faglige kompetencer, 

og gennem sparring og samarbejde løfter de den fælles op-

gave omkring udstillingen. Til sidst bygger de en udstilling, 

når alle brikkerne er på plads.



162

M
us

eu
m

 Ø
st

jy
lla

nd
  |

  Å
rb

og
 2

01
5

Følgende faggrupper var involveret i forberedelsespro-

cessen: Historiker/udstillingstilrettelægger, hvis opgave var 

at flette historien sammen med fokus på genstande, skrive 

teksterne til genstandene, skaffe film og lign. Samlingsin-

spektør, hvis opgave var at indsamle alle de genstande, 

som skulle bruges til udstillingen. To konservatorer, hvis 

overordnede opgaver var at klargøre genstande til udstillin-

gen, opsætning af genstande, opbygning af giner, vurdering 

af lysniveauet og vurdering af, hvordan genstandene skulle 

opsættes. De skulle også sørge for, at genstandene blev 

behandlet på en ordenligt måde. En fotograf, hvis primære 

opgave var plakater, layouts og banner. En arkitekt, som 

designede de fysiske rammer for udstillingen, hvordan den 

skulle se ud i forhold til for eksempel opstilling af podier og 

placering af montrerne. Arkitekten deltog også i bygning af 

udstillingen sammen med en håndværker. For den praktiske 

del af udstillingens åbningsdag stod personalet fra museets 

reception, de lavede også statistik omkring museumsbe-

søgene og varetog arbejdet i museumsbutikken. Museets 

formidlingsafdeling sørgede for PR.

Det, jeg erfarede, som var den mest interessante ting i 

processen var den måde, personalet byggede udstillingen 

op i fælleskab. Der var for eksempel mange overvejelser 

omkring genstandene, såsom om de lå for tæt på publikum, 

og om den måde, som de skulle sættes op på. Personalet 

lyttede til hinanden og sparrede meget med hinanden med 

et godt workflow. Der var også nogle medarbejdere, som 

ikke var involveret i dette arbejde, men de kom og hjalp med 

opsætningen.

Men hvilke udfordringer mødte personalegruppen under-

vejs? I forhold til, at der var mange forskellige opgaver, har 

personalet naturligvis mødt forskellige udfordringer. Det har 

været en udfordring at få udvalgt de rette historier og få be-

skrevet dem på en måde, så hver enkelt gav mening, uden 

at man kendte til de andre historier i udstillingen. Man var 

nødt til at sortere fra, og det var besværligt.

Udfordringer var der også i opsætning af bannere, fordi 

det tog lang tid at montere dem, og det havde man ikke for-

ventet. Derudover lå nogle små genstande for tæt på publi-

kum, hvorfor personalet var usikker i forhold til tyverier, som 

altid overvejes, når der udstilles museumsgenstande. Per-

sonalet kæmpede også med pladsmangel, fordi den forrige 

udstilling skulle tages ned i samme periode, som kvinde-

udstillingen skulle sættes op. På trods af de udfordringer, 

der var med opsætning af udstillingen og genstandenes 

sikkerhed, nåede personalet at være færdige med arbejdet 

til selve åbningsdagen, og dette skyldes deres fleksibilitet, 

hjælpsomhed og gode arbejdsmoral.

1950’ernes husmor havde 
mange forskellige opgaver at 
tage vare på. Selv om mange 
opgaver blev lettere med 
elektroniske apparater, var 
husførelsen i en almindelig 
familie alligevel et fultidsjob. 
Udstillingstekst.
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Ifølge mine informationer forud for Stem kvinde-udstillin-

gen lå der mange ugers arbejde med emnet i form af møder 

omkring emnet, sparring, afvikling, fysisk indretning, samling 

af genstande, klargøring af genstande, tekstskrivning og op-

stilling. Samarbejdet og kommunikationen mellem museets 

faggrupper spillede en vigtig rolle i løsningen af de mange 

arbejdsopgaver i forbindelse med udstillingens tilblivelse.

Og hvordan modtog publikum så udstillingen?

PUBLIKUMS MODTAGELSE AF UDSTILLINGEN

For at indsamle data om publikumsoplevelsen startede jeg 

med selve udstillingens åbningsdag den 27.6.2015. Stem-

ningen var god, museumschefen holdt velkomsttale, der 

blev sunget, og politisk ordfører for socialdemokraterne, 

Maja Panduro, åbnede udstillingen. Åbningsdagen var me-

get symbolsk, fordi der blev serveret kager, fremstillet efter 

opskrift fra den første kvindelige konditor fra Randers, og 

museets kvindelige medarbejderer var i hvidt tøj med rødt 

skråbånd, ligesom Grundlovsdag i 1915, hvor kvinder fik 

stemmeret. Publikum gik rundt og nød udstillingen, tog bil-

leder og diskuterede genstandene. Gæsterne udtalte bl.a., 

at det var fantastisk, at udstillingen var blevet lavet, at den 

præsenterede fyldig viden, at der var gode fortællende ting, 

og at den ikke var overfyldt, hvilket var godt. Mine observa-

tioner viser, at der var omkring 40 mennesker til selve åb-

ningsdagen, og de fleste var ældre kvinder. Ifølge museets 

personale var der ikke så mange, som der plejer at være til 

en udstillingsåbning, og det kunne skyldes arrangementets 

beliggenhed lige op til sommerferien.

Efter observationen har jeg anvendt et kvalitativt spør-

geskema med publikum med fem fokusspørgsmål, som 

omhandlede udstillingsgenstande og formidling, teksterne, 

udstillingsindretning, publikums mening om udstillingstema-

erne og eventuelle mangler.

I den første uge efter åbningsdagen udleverede jeg 14 

spørgeskemaer og fik en snak med publikum om udstillin-

gen. De fleste informanter var kvinder i alderen fra 46-73. 

De informanter, jeg observerede, brugte ikke så meget tid 

på udstillingen. De gik stille og roligt igennem, og det tog 

ikke særlig lang tid at passere den centrale linje i udstil-

lingen. Det var faktisk kvinder, der brugte mest tid på ud-

stillingen. Børn var der ikke så mange af, selvom der var 

aktiviteter for børn for at fange dem også. Mine data viser, at 

alle mine informanter var positivt indstillet over for projektet. 

Da jeg spurgte om deres mening om udstillingen, udtalte 

de bl.a., at udstillingen var interessant, vigtig, fint sat op, 

let at følge tidsmæssigt og fortællende på en let forståelig 

måde, ligesom det var spændende at læse om historien. I 

publikums øjne var udstillingen nem og overskuelig, selvom 

emnet var stort. Selvom informanterne ikke brugte meget 

tid, så havde de meninger om udstillingen og var i stand til 

at gå ned i udstillingens detaljer.

Et af spørgsmålene i spørgeskemaet omhandlede pub-

likums meninger om museumsgenstandene. I den forbin-

delse udtalte informanterne, at der er tale om smukke gamle 

ting, som giver et fint indblik i borgerskabets kvindeliv og 

kvinders vilkår. Publikums udtalelser viser, at genstandene 

siger meget om de begivenheder, der fortælles om i ud-

stillingen. Selv hollandske turister kunne forstå udstillingen 

udelukkende på baggrund af genstandene

Det, der undrer mig, er, at der ikke var nogen, som ud-

talte sig om installationerne og lyttestationerne, mens alle 

var koncentreret om museumsgenstandene. I forhold til 

de tekster, der relaterede til museumsgenstandene har 

publikum udtalt, at teksterne var korte og præcise og let 

forståelige.

Jeg spurgte mine informanter, om der var noget, der 

manglede, eller om det var for meget, for når man åbner for 

kritik, giver man de besøgende mulighed for at formulere en 

utilfredshed uden at være bange for at genere museet. Der 

var kun to, der udtalte, de manglede lidt mere om uddan-

nelse gennem tiden og lidt flere ting fra Randers.
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stivere af træ . Snørelivet 
snøres foran. 1700-tallet.

2.  Tournurestativ i rødt uldlær-
red med stivere af metal. 
Stropperne ved hoften og 
benene holder tournuren på 
plads bagtil. Stativet blev 
brugt til at give kjolen den 
rette facon. Omkring 1870.

3.  Combination, bestående 
af underliv og mamelukker 
i et, i hvidt bomuldslærred. 
Ca.1900.

4.  Korset i bomuld, over 
mamelukker og underliv af 
bomuld. Korsettet snøres i 
ryggen. Ca.1896-1912.

Udstillingstekster.

Rødstrømperne, en meget 
aktiv del af kvindebevægel-
sen i 1970’erne, ønskede at 
gøre op med makeup- og 
modeindustriens udnyttelse af 
kvinders dårlige selvværd og 
med synet på kvinden som 
et seksuelt objekt. Ved deres 
første aktion smed de derfor 
BH’er, hofteholdere og strøm-
per og andet i skraldespanden 
under stor mediebevågenhed. 
Udstillingstekst.
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Selvom jeg kun brugte en uge på dataindsamling om-

kring publikums oplevelse af udstillingen, kunne jeg alligevel 

skabe et billede af publikums interesse for, mening om og 

modtagelse af udstillingen. Undersøgelsens dataindsamling 

kunne suppleres med yderligere interviews og detaljerede 

besvarelser fra publikum vedrørende udstillingens genstan-

de og temaer, dens fysisk struktur og dybtgående respons 

angående udstillingstekster.

KONKLUSION

Efter feltarbejde på Museum Østjylland i Randers har jeg 

haft stor nytte af blandingen af teknikker, som har skabt 

en bedre og mere detaljeret forståelse for formidlingen og 

modtagelsen af Stem kvinde-udstillingen.

Jeg har gennem interviews med museets personale op-

nået viden om husets kultur, struktur, deres strategier og 

mål i forhold til formidling og arbejdsopgaver med udstil-

lingen, og gennem spørgeskemaet har jeg opnået viden 

om publikums meninger om museets udstilling. Undersø-

gelsesresultaterne er brugbare i forhold til kvalificering og 

udvikling af museets formidling næste gang, der skal laves 

en ny udstilling. Ved at rette fokus både på formidler og 

modtager skaber man et helhedsbillede fra forberedelsen 

over formidlingen til modtagelsen.

Stem kvinde-udstillingen er en særudstilling, som tager 

udgangspunkt i den lokale historie om markante kvinder 

fra området, og som samtidig fortæller om demokratiets 

udvikling både på det lokale og nationale plan. Forud for 

udstillingsåbningen ligger der flere måneders arbejde med 

emnet og med forskelige faggrupper involveret i forbere-

delsesprocessen. Denne forberedelsesfase sikrede i et 

godt resultat i forhold til publikums modtagelse. Publikum, 

som besøgte udstillingen på selve åbningsdagen og i den 

første uge efter åbningen, var helt klart positivt indstillet 

over for udstillingsemnet, museumsgenstandene, tekster-

ne og formidlingen, om end de brugte forholdsvis kort tid 

i udstillingen.
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Trængsel ved åbningen af den nyrenoverede Farvergården i juni måned.
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MUSEUM ØSTJYLLAND FOR ALLE

Da Museum Østjylland blev dannet i 2011, fik museet også 

sin første strategi, ”Det kulturelle kraftværk”. Denne strategi 

blev i 2014 afløst af en ny, ”Museum Østjylland for alle”, som 

lægger kursen for museets virksomhed de næste fem år, frem 

til 2018. Med strategien sætter Museum Østjylland borgeren 

– som gæst og medskaber – i centrum for hele museums-

virksomheden. Strategien er ambitiøs og skal være med til at 

fastholde og udbygge Museum Østjyllands positive udvikling.

Når strategien er fuldt gennemført, vil museet have nye 

permanente udstillinger i både Grenaa, Ebeltoft og Randers, 

museets forskning vil have fået et betydeligt løft, og mu-

seets bevaring, registrering og indsamling vil være udviklet 

med fokus på tilgængelighed til samlingerne.

I 2014 var de væsentligste resultater som led i strategien, 

at der blev lavet ny formidling i Farvergården i Ebeltoft, at 

der blev gennemført renovering af bygningerne i Grenaa, 

og at det store internationale forskningsprojekt Contact blev 

finansieret og sat i værk.

TÆT PÅ BESØGSREKORD

Siden Museum Østjylland blev dannet i 2011, har museet 

haft et højt antal gæster, som har bragt museet blandt de 

mest besøgte i landet. 2014 var ingen undtagelse. Med 

hele 151.257 besøgende var museet tæt på at slå sin egen 

rekord fra 2011, og i forhold til 2013 var der tale om en for-

øgelse af besøgstallet med næsten 8.000.

Museum Østjylland 2014

Af Jørgen smidt-Jensen

Farver Johan Petersen er helt central i den nye formidling af Farver-
gården, der var årets største nyskabelse på formidlingsområdet i 
Museum Østjylland.

FAKTA OM MUSEUM ØSTJYLLAND

Hele 42.622 gæster besøgte den nyrenoverede Farvergården 

i Ebeltoft i de tre sommermåneder, den var åben i 2014
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tilfældet de seneste år, havde museet flest gæster i Ebeltoft, 

hvor de tre sommermåneder er højsæson for museumsbe-

søg. Hele 88.502 benyttede sig af museets tilbud i Ebeltoft, 

hvor de havde den nyistandsatte Farvergården som deres 

absolutte favorit. Både i Randers og i Grenaa var der til gen-

gæld status quo i besøgstallet med henholdsvis 43.173 og 

19.582 gæster.

MUSEET I SKOLENS TJENESTE

Museum Østjylland tilbyder hvert år en bred vifte af forløb 

til områdets folkeskoler. Tilbuddene er samlet i et katalog, 

der udgives op til skolernes sommerferie. I 2014 var der 

adskillige nyheder i programmet. 200 års-jubilæet for fol-

keskolen blev fejret med historiske gymnastiktimer i alle tre 

kommuner. I Randers blev der desuden udbudt forløb til 

børn med særlige behov, mens skolebørnene i Grenaa og 

Ebeltoft nu kan komme på historisk orienteringsløb. Med det 

nyudviklede materiale www.møde-med-oldtiden.dk har Mu-

seum Østjylland som det første museum i Danmark åbnet 

mulighed for at få en arkæolog direkte ind i klasseværelset 

via en Skype-forbindelse. Mere end 7000 børn fik i 2014 et 

undervisningstilbud fra Museum Østjylland.

BYGNINGSRENOVERINGER I EBELTOFT OG GRENAA

Som led i realiseringen af Museum Østjyllands strategi blev 

der i 2014 gennemført to større bygningsprojekter.

I Ebeltoft blev renoveringen af Farvergården, som var på-

begyndt i 2013, gjort færdig. Det store bygningskompleks 

var gennem en større genopretning, hvor utæt tag, råddent 

træværk, smuldrende vinduer og vaklende mure blev repa-

reret, og hvor hele anlægget blev kalket og tjæret, så det nu 

fremstår vel vedligeholdt overalt. For museets bevaringsaf-

Historisk gymnastiktime under ledelse af frk. Jespersen og hendes 
assistenter. Arrangementet blev lavet for skoler i anledning af folke-
skolens 200 års fødselsdag.

Konservatoren lægger tapetet fast i alkoven i farversvendens kam-
mer i Farvergården i Ebeltoft.

FAKTA OM MUSEUM ØSTJYLLAND

•  Museum Østjylland havde i 2014 53 faste medarbejdere. 

Hertil kommer ca. 15 projektansatte og omkring 15 timeløn-

nede kustoder

•  Museum Østjylland har omkring 75 frivillige, som arbejder 

med formidling, registrering og praktisk arbejde

•  Museum Østjylland drives fra otte forskellige adresser i 

Ebeltoft, Grenaa og Randers
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deling betød projektet en stor opgave med indvendig ren-

gøring og klargøring efter håndværkernes arbejde, ligesom 

mange af museumsgenstandene i Farvergården gennem-

gik rengøring og lettere konservering.

I Grenaa gennemførtes anden etape af den indvendige 

bygningsrenovering, som startede i 2012. Som ved første 

etape har der været fokus på tilgængelighed. Der er derfor 

blevet lagt nye gulve på en del af 1. sal i pakhuset, som 

tidligere rummede udstillingerne om Grenaas historie. Der 

er desuden blevet etableret lifte de to steder på første sal, 

hvor der er niveauforskelle, som man hidtil ikke har kun-

net passere med en kørestol. Og endelig er der etableret 

jævne gang- og kørebaner i den nuværende oldtidsudstil-

ling, hvor der er et oprindeligt, bevaringsværdigt og meget 

ujævnt gulv.

SÆRUDSTILLINGER

Museets særudstillingsaktivitet omfattede i 2014 fem udstil-

linger.

I Randers vistes udstillingen ”Randers, Randers, Randers” 

i perioden 8. februar til 11. maj. Udstillingen dykkede ned i 

Randers Stadsarkivs meget store samling af lokalhistoriske 

billeder og bragte publikum med tilbage til en svunden tid og 

til nu forsvundne steder.

Sommerens og efterårets særudstilling i Randers var ”De 

dødes liv”, som præsenterede resultaterne af mere end 10 

års arkæologiske udgravninger på den middelalderlige øde-

kirkegård ved Tjærby øst for Randers. Udstillingen fortalte 

om det liv, der blev levet i landsbyen gennem 500 år, og 

som er blevet kortlagt ud fra undersøgelsen af mere end 

1200 begravelser fra perioden mellem midten af 1000-tallet 

og midten af 1500-tallet. De dødes liv blev vist fra 21. juni 

til 19. oktober.

Julen blev på museet i Randers markeret med udstillin-

gen ”En lille nisse rejste – i tiden”, som var en kulturhistorisk 

rejse i jul og juletraditioner. Udstillingen åbnede den 15. no-

vember og stod frem til 4. januar 2015.

I museets afdeling i Grenaa, hvor bygningen var under 

renovering en stor del af året, viste museet en enkelt sær-

udstilling, ”Vi – de unge”, der kunne ses hele året.

Udstillingen ”Randers, Randers, Randers” gav anledning til mange 
snakke mellem gæsterne.

Museum Østjylland arrangerede julemarkeder og andre juleaktivite-
ter i både Grenaa, Ebeltoft og Randers.

FAKTA OM MUSEUM ØSTJYLLAND

Mere end 7000 deltog i de arrangementer, som Museum 

Østjylland afviklede i Nationalpark Mols Bjerge i anledning af 

Kalø Slotsruins 700 års jubilæum
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I det lille særudstillingslokale, som museet har i Siamesisk 

Samling i Ebeltoft, vistes hele året udstillingen ”Sommerliv” 

om turismen og sommerlivet i Ebeltoft, ”Danmarks Neapel”.

Ud over særudstillingerne blev der efter endt renovering 

også lavet helt ny formidling i Farvergården i Ebeltoft. Far-

vergårdens historie og farverhåndværket formidles nu via 

en række diskret anbragte skærme, som er versioneret på 

dansk, engelsk og tysk. På en del af skærmene er der mu-

lighed for at dykke dybere ned i historien, og der er adgang 

til billeder og andet visuelt materiale. På andre skærme og 

projekteret op på væggene kan man opleve den sidste far-

ver, Johan Petersen, som i Nationalmuseets film fra 1948 

demonstrerer, hvordan tekstilerne tidligere blev behandlet 

i farveriet. Al formidling er også samlet på Farvergårdens 

app, der kan downloades frit, og som ved hjælp af såkaldt 

Ibeacon-teknologi sørger for at sende meddelelser til pub-

likums smartphones, når de bevæger sig ind i et af Farver-

gårdens områder, hvor der er formidling tilgængelig.

ARRANGEMENTSVIRKSOMHED I UDVIKLING

Museum Østjylland arbejder hele tiden på at forny sin arran-

gementsvirksomhed med henblik på både at inddrage ny 

viden, at udvikle ny formidlingspraksis og at nå nye bruger-

grupper. Med mere end 130 arrangementer i løbet af året 

var der noget for enhver smag.

I 2014 har der i høj grad været fokus på udendørs akti-

viteter og aktiviteter uden for museets traditionelle rammer. 

Med projektet Kulturspor, som er en del af kulturaftalen i 

Kulturregion Østjysk Vækstbånd, blev der i samarbejde 

med Randers Naturcenter udbudt en lang række gå-, 

cykel- og sejlture ud i kulturlandskabet i Randers Kom-

mune. Tilsvarende tilbød museet i Norddjurs Kommune 

publikum muligheden for at blive klogere, mens de cyklede 

i Grenaa og omegn.

I alle tre kommuner søgte vi at ramme primært børnefami-

lierne ved i forskellige lokalområder at tilbyde arrangementer, 

hvor familierne under kyndig vejledning af museets kulturhi-

storiske naturvejleder kunne prøve at lave middelaldermad 

i det lokale skolekøkken. Det foregik på Gjerrild-Bønnerup 

Friskole, på Rosmus Skole og på Rønde Skole.

Meget stor succes havde museet med at indtage den 

gamle arrest i Grenaa i forbindelse med Kulturnatten i oktober, 

hvor temaet var lys og gys. I samarbejde med Grenaa Egnsar-

kiv og unge rollespillere fra Grenaa blev arresten forvandlet til 

et historisk oplevelsesrum med fokus på ret og straf. Næsten 

1000 gæster kiggede indenfor på denne ene aften.

Lige så stor en succes var arrangementet 101 hjem i Ran-

ders, hvor alle de etablerede kulturinstitutioner rykkede ud 

af de vante rammer og ind i randrusianernes private hjem. 

Museum Østjyllands medarbejdere var ude i 10 Randers-

I udstillingen ”Vi – de unge”, 
som blev vist i Grenaa, kunne 
man blandt andet få et kig ind 
i ungdomsværelset fra 1997.
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hjem med fortællinger om blandt andet bønderne i Nørbæk, 

bomben i Vorup og jernalderen i Fårup.

Som tidligere år gav ferier og højtider anledning til en lind 

strøm af aktiviteter rettet specielt mod børn og børnefami-

lier: vinterferie, påskeferie, sommerferie og efterårsferie er 

højsæson for børneaktiviteter i alle museets huse. Aktivite-

terne omfattede i 2014 alt fra skattejagter over prøv selv-

håndværksaktiviteter og guldbroderi på mobilcovers til straf-

arbejde i den gamle arrest.

Museum Østjylland har i en årrække haft stor succes 

med at lave museum for de alleryngste borgere. Derfor ar-

rangerede museet også i 2014 ”Museum for de mindste” 

en række gange i løbet af året og i museets forskellige huse. 

Ved dette arrangement får børn helt ned til 1 års-alderen en 

sanselig kulturhistorisk oplevelse, som forhåbentlig vil være 

med til at gøre dem til kommende museumsgæster og bor-

gere med en historisk bevidsthed.

ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER OG FORSKNING

De seneste år har Museum Østjylland mærket en markant af-

matning i antallet af arkæologiske undersøgelser. Fænomenet 

har sammenhæng med, at der har været stagnation i sam-

fundsøkonomien og dermed også i byggeriet. Det betyder 

igen, at der bliver gravet mindre i jorden og derfor er et mindre 

behov for arkæologiske undersøgelser. I 2014 gennemførte 

museet 31 prøvegravninger, men kun fem egentlige arkæolo-

giske undersøgelser. Til gengæld blev der anvendt betydelige 

medarbejderressourcer på at færdiggøre udgravningsberet-

ninger fra tidligere år, så museet kunne leve op til den plan for 

afvikling af beretningsefterslæbet, som museet – ligesom lan-

dets øvrige arkæologiske museer – tidligere har udarbejdet.

CONTACT – INTERNATIONALT FORSKNINGSPROJEKT

I september påbegyndte museet et stort internationalt forsk-

ningsprojekt, der har fået titlen CONTACT. CONTACT er et 

arkæologisk projekt, der har nogle internationalt enestå-

ende fund fra yngre stenalder på Djursland som omdrej-

ningspunkt. Projektet finansieres af en bevilling på godt 4,2 

mio. kr. fra Velux-Fonden og gennemføres over en toårig 

periode. Projektet udføres i samarbejde med fem universite-

ter, tre museer og to andre forskningsinstitutioner i Danmark 

Norge, Sverige, Tyskland og USA.

BORGE I MIDTJYLLAND

Sammen med de øvrige ni museer i Region Midtjylland, der har 

ansvar for arkæologi, gennemførte Museum Østjylland i 2014 

et projekt, som havde til formål at udforske regionens op mod 

300 middelalderborge, som man hidtil ikke har haft megen 

viden om. I første omgang var der tale om et pilotprojekt, hvor 

fire borge var valgt ud til nærmere undersøgelser. Det drejede 

sig blandt andre om Sallingholm nord for Skive, hvor Museum 

Østjyllands arkæologer deltog i udgravningerne. Projektet, der 

var støttet af Region Midtjylland og Nordea-fonden, omfattede 

også en formidlingsdel, som blandt andet indeholdt en offent-

lig omvisning og et arrangement for Ebeltoft Skoles 5. klasser 

med besøg af den såkaldte middelalderkaravane på borgen 

Rane Ladegård ved Elsegårde i nærheden af Ebeltoft.

BEBYGGELSER FRA BRONZEALDER, JERNALDER 

OG VIKINGETID

Resultaterne af de fem større arkæologiske undersøgelser, 

museet gennemførte i 2014, er primært ny viden om den 

lokale bebyggelse i bronzealderen, jernalderen og vikingeti-

den. I den sydlige udkant af Hornslet i Syddjurs Kommune 

gravede museets arkæologer forud for en byggemodning 

og fandt rester af et treskibet langhus fra slutningen af bron-

zealderen og begyndelsen af jernalderen.

I Norddjurs gravede museets arkæologer ved henholds-

vis Holbæk og Vivild i den vestlige del af kommunen. I Hol-

bæk blev der lavet undersøgelser forud for råstofudvinding, 

og her blev afdækket tre huse fra anden halvdel af vikinge-

tiden. Ved Vivild, hvor der skulle opføres en ny idrætshal, 
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blev der undersøgt bebyggelsesrester fra begyndelsen af 

jernalderen, blandt andet ovne og ildsteder.

I Randers Kommune var der udgravninger i forbindelse 

med byggemodninger både nord og syd for Randers. Ved 

Nr. Borup blev der udgravet en boplads fra ældre bronzeal-

der, og ved Munkdrup i byens sydlige udkant blev der loka-

liseret en bebyggelse fra ældre jernalder.

SPOR AF ISTIDSJÆGERE

Ved udgravningerne ved Munkdrup blev der faktisk skrevet 

arkæologisk historie. For ud over bebyggelsen fra jernalde-

ren blev der også fundet en jagtplads fra istiden. De arkæo-

logiske spor viser, at der for næsten 14.000 år siden har 

været jægere i området ved den lille sø, som i dag er blevet 

til Paderup Mose. Det er det nordligste fund af spor efter 

istidsmenneskene, der hidtil er gjort i Danmark, Den slags 

fund er – bortset fra et enkelt sted i Sønderjylland – hidtil kun 

gjort syd for den nuværende danske grænse.

AMATØRARKÆOLOGERNE BIDRAGER

Antallet af arkæologiske fund gjort af amatører er i kraftig 

vækst i disse år. Amatørerne drager i felten bevæbnet med 

metaldetektorer og kommer i mange tilfælde hjem med da-

nefæ, som skal afleveres til det lokale museum. I 2014 ind-

leverede amatørarkæologerne således omkring 250 gen-

stande fundet på mere end 30 lokaliteter i de tre kommuner, 

Museum Østjylland dækker. Genstandene bliver registreret 

og overleveret til Nationalmuseet, som vurderer, om der er 

tale om danefæ og i givet fald, hvor meget finderen får i 

danefægodtgørelse.

Som led i det midtjyske samarbejdsprojekt om udforskning af middelalderborgene i området besøgte Middelalderkaravanen Rane Lade-
gård ved Ebeltoft, hvor skolebørn blandt andet fik mulighed for at danse middelalderdanse.

Såkaldt federmesser, et jagtvåben fra Federmesserkulturen 
(12.000-11.500 f. Kr.) fundet ved Paderup Mose syd for Randers. 
Federmesseren er et enestående fund, der fortæller historien om 
en kultur af rensdyrjægere, som i milde perioder af istiden kom 
hertil sydfra for at jage rener, elge, vildheste og den nu uddøde 
irske kæmpehjort. Der er aldrig tidligere fundet spor af rensdyrjæ-
gerne så langt mod nord.



173

M
useum

 Ø
stjylland  |   Å

rbog 2015

Detektorfundene spreder sig ud over hele museets an-

svarsområde, men gammelkendte lokaliteter, som for ek-

sempel jernalderhandelspladsen Stavnsager sydøst for 

Randers, gav også i 2014 et betydeligt antal genstande.

HISTORISKE UNDERSØGELSER

Museets historikere gennemførte én større undersøgelse og 

en række mindre dokumentationer i 2014.

Med udgangspunkt i arkivundersøgelser af Grenaa Mo-

torfabriks og motorfabrikken Dans samlede produktion af 

motorer blev den danske marinemotorbranches teknologi-

ske historie beskrevet og sidenhen publiceret i en fagfæl-

lebedømt artikel i Erhvervshistorisk Årbog.

Museets dokumentationsprojekter har som oftest bag-

grund i større forandringer eller fare for større forandringer i 

kulturlandskabet og i den historiske bygningsmasse. I Nord-

djurs betød det, at museet rykkede ud for at dokumentere 

Stationsgade 18 i Trustrup, der er en bevaringsværdig ejen-

dom, hvor der er søgt nedrivningstilladelse, og ejendom-

men Thomasminde ved Fjellerup Strand, hvor det tilhørende 

ishus, som er med til at fortælle om kystfiskeriet på stedet, 

var i fare for at blive revet ned.

I Randers flyttede Løve Apoteket fra den placering, apo-

teket har haft i Torvegade siden 1893. Apoteket med det 

meget karakteristiske loft blev derfor dokumenteret grundigt. 

BØGER OG ANDRE PUBLIKATIONER

Museum Østjylland udgiver hvert år en række bøger, som 

dels afspejler museets og medarbejdernes virksomhed, 

dels offentliggør og formidler resultaterne af museets under-

søgelses- og forskningsvirksomhed. Ud over museets år-

bog, der kommer hvert år, udgav museet i 2014 de to første 

bind i en ny serie af forskningspublikationer, som skal sikre, 

at museets forskningsresultater publiceres i overensstem-

melse med god videnskabelig praksis. Det vil blandt andet 

sige, at bøgerne bliver bedømt af uafhængige og anonyme 

fagfæller inden udgivelsen.

De to bind, der udkom i den nye serie i 2014, er begge en-

gelsksprogede og henvendt til et internationalt forskningspub-

likum. Det første bind er Wealth and Community, som er en 

publikation af resultaterne af et seminar om såkaldte metalrige 

pladser fra jernalderen, hvoraf Museum Østjylland gennem en 

årrække har gennemført undersøgelser på en sådan, Stavn-

sager ved Hørning sydøst for Randers. Det andet bind, Along 

the Road, er en publicering af resultaterne af en undersøgelse 

af såkaldte befæstede anlæg fra yngre stenalder. Bogen har 

udgangspunkt i de befæstede anlæg på Djursland.

Guldbelagt næbfibula (spænde) fra yngre gernansk jernalder (525-800 
e. Kr.) fundet med metaldetektor ved Stavnsager sydøst for Randers.

Den bevaringsværdige ejendom Stationsgade 18, Trustup, der er truet 
af nedrivning og derfor er blevet dokumentere af museets historikere.
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Arbejdet med museets samling fik et stort løft i 2014. Det 

meget store arbejde med at offentligøre de digitale registre-

ringer af alle Museum Østjyllands genstande i den fælles 

database, Museernes samlinger, blev afsluttet. I alt er om-

kring 270.000 genstande fra Museum Østjylland tilgæn-

gelige i basen, og museet kunne dermed melde tilbage til 

Kulturstyrelsen, at vi også på dette område lever op til de 

centrale krav.

For yderligere at sætte fokus på samlingsarbejdet ansatte 

museet en museumsinspektør, som har særligt ansvar for 

museets samlinger. Det var opfyldelsen af et længe næret 

ønske og en naturlig følge af både museumsfusionen i 2011 

og museets interne omstrukturering i 2013, som har bety-

det bedre muligheder for specialisering af medarbejderne 

og dermed en bedre opgavevaretagelse.

Bevaringen af museets samling er et løbende fokus, 

som varetages af staben af konservatorer. Arbejdet om-

fatter dels den aktive konservering af adskillige hundrede 

museumsgenstande i løbet af året, dels den passive kon-

servering, som blandt andet har fokus på rådgivning, kon-

trol, opbevaring og magasinering. Fællesmagasinet i Ran-

ders er et meget væsentligt element i dette arbejde, som 

i 2014 blandt andet omfattede ibrugtagning af et afsnit på 

fællesmagasinet særligt indrettet til opbevaring af faner og 

etableret med økonomisk støtte fra Kulturstyrelsen. Ved ud-

gangen af 2014 var 427 faner ompakket og magasineret i 

det nye magasin afsnit.

I øvrigt fortsatte udflytning af museets samling til fælles-

magasinet med uformindsket kraft. Der blev overført i alt 11 

flyttelæs fra museets gamle magasiner til det nye i løbet af 

året. De efterhånden mange års arbejde med fællesma-

gasinet er også baggrund for, at museet er hovedredaktør 

på www.magasinmanualen.dk, hvis version 2.0 gik i luften 

i december 2014. Magasinmanualen samler viden og er-

faring om best practise for museumsmagasiner og præ-

senterer erfaringer fra fem danske mønstermagasiner på 

museumsområdet, herunder Fællesmagasinet for Museer i 

Midt- og Østjylland.

Nyindrettet magasinafdeling til særligt sårbare faner. Fællesmaga-
sinet i Randers.

FAKTA OM MUSEUM ØSTJYLLAND

Museet konservatorer løste i 2014 også opgaver for:

•  Moesgaard Museum

•  Randers Kunstmuseum

•  Viborg Museum

•  Virring Kirke

•  Glesborg Kirke

•  Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

•  Københavns Universitet

•  Fire private kunder
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MALTFABRIK OG KULTURHUS

Museum Østjylland var i 2014 involveret i to betydelige så-

kaldte ABM-samarbejder (samarbejder mellem arkiver, bibli-

oteker og museer). I Randers var det udviklingen af en fælles 

vision 2020 for de tre store kulturinstitutioner i Kulturhuset, 

Randers Kunstmuseum, Randers Bibliotek og Museum Øst-

jylland. I Ebeltoft handlede det om udviklingen af samarbej-

det i det kommende biblioteks- og museumshus i Maltfabrik-

ken, hvor Museum Østjylland inklusive Ebeltoft Byhistoriske 

Arkiv kommer til at dele lokaler med Syddjurs Bibliotek.

Arbejdet omkring Kulturhuset i Randers, der var støttet 

økonomisk af Kulturstyrelsens udviklingspulje for museer, 

mundede ud i dels en vision, dels en arbejdsplan og dels 

en visualisering af visionen. Projektets resultater er præsen-

teret for Kultur- og fritidsudvalget og danner baggrund for et 

budgetønske med henblik på fortsat udvikling af projektet.

I Ebeltoft er samarbejdet mellem museum og bibliotek 

foreløbig mundet ud i et kulturelt byggeprogram for den 

kommende biblioteks- og museumsbygningen. Det kul-

turelle byggeprogram kommer til at indgå i det fremtidige 

arbejde med at udvikle et egentligt byggeprogram for den 

fremtidige bygning.

STADSARKIV

Randers Stadsarkiv, som blev oprettet i midten af 2013, 

kom for alvor op i omdrejninger i 2014, hvor der blev taget 

fat i det meget store arbejde med ordning af de kommunale 

arkiver. Der blev i den forbindelse gennemført et pilotprojekt 

i samarbejde med Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen, 

som blandt andet havde til formål at afdække omfanget af 

den opgave, der ligger i forvaltningerne og venter på at blive 

taget hånd om af stadsarkivet. Projektet viste med al tyde-

lighed, at der er et meget stort behov for fokus på og tilførsel 

af ressourcer til gennemgang, oprydning og kassation af de 

store mængder papirsager, som befinder sig mange for-

skellige steder i den kommunale administration.

Visualisering af visionerne for udviklingen af Kulturhuset i Randers.
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Museum Østjyllands økonomi var i vækst fra 2013 til 2014. 

Omsætningen steg fra 31.963.425 kr. til 32.504.828 kr. 

Museet kom ud af året med et samlet overskud på 866.000 

kr. som primært skyldes uforbrugte fondsmidler hensat til 

forskning.

De tre kommuner, Randers, Norddjurs og Syddjurs, er 

fortsat museets vigtigste bidragsydere, som finansierer 44 %  

af museets drift. Staten bidrager via det ordinære statstilskud 

med 9%. Den procentvise direkte offentlige finansiering af 

museets virksomhed lå i 2014 dermed lidt under niveauet for 

året før, hvor den udgjorde 58 %. Finansieringen fra private 

fonde og forskellige puljer var i modsætning hertil i vækst 

og udgjorde i 2014 24 % af finansieringsgrundlaget mod 

16 året før. Museets egne indtægter ved arkæologisk ud-

gravning, konservering og butiksdrift udgjorde i 2014 10 % 

af indtægterne. Det er et fald fra året før, hvor andelen af 

egenindtægter udgjorde 12 %. Dette fald skyldes primært 

et fald i indtægterne ved arkæologisk virksomhed og salg af 

konserveringsydelser, mens indtjeningen ved museets bu-

tiksvirksomhed var stigende.

Langt den største del af museets udgifter er personale-

omkostninger (52 %). Museets formidlingsvirksomhed sluger  

20 % af budgettet, 7 % bruges på undersøgelser og erhver-

velser, 6 % anvendes til arkæologiske udgravninger. Omkost-

ningerne ved bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse udgør 

9 % af udgifterne, mens 4 % af budgettet bruges ved museets 

konserveringsarbejde, Kun 1 % anvendes til administration.

DET LAVEDE VI OGSÅ I 2014

Museum Østjylland er en stor virksomhed med mangearte-

de aktiviteter, som ofte er usynlige, men som er nødvendige 

for at leve op til lovkrav og forventninger. I 2014 gælder det 

for eksempel følgende aktiviteter:

• I 2014 besvarede vi 3689 faglige henvendelser fra bor-

gere, forskere og myndigheder

• I 2014 foretog vi behandling af 5492 byggesager og an-

dre sager i henhold til Museumslovens kapitel 8

• I 2014 foretog vi behandling af 53 lokalplaner og kom-

muneplaner

• I 2014 foretog vi 214 sagsbehandlinger i forbindelse med 

Museumslovens kapitel 8

• I 2014 skrev vi 48 historiske artikler til Randers Amtsavis

• I 2014 scannede vi 6300 negativer i arkiverne

• I 2014 registrerede vi 3840 negativer

FAKTA OM MUSEUM ØSTJYLLAND

I 2014 bidrog følgende med økonomisk støtte til museet:

• Randers Kommune

• Norddjurs Kommune

• Syddjurs Kommune

• Kulturstyrelsen

• Region Midtjylland

• EU

• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

• Friluftsrådet

• Fonden Aarhus 2017

• LAG Randers

• Gimming Menighedsråd

• Landsdommer V. Gieses Legat

• Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

• Velux Fonden

• Knud Højgaards Fond

• Lillian og Dan Finks Fond

• Farumgaard-Fonden

• Nordea-fonden

• Randers Amtsavis

• Børnekulturugen

• More Creative

• Nationalpark Mols Bjerge
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• I 2014 registrerede vi 4713 museumsgenstande

• I 2014 overflyttede vi 2409 museumsgenstande fra uhen-

sigtsmæssige magasiner til Fællesmagasinet i Randers

• I 2014 konserverede og klargjorde museets bevarings-

afdeling 205 arkæologiske museumsgenstande og 483 

historiske museumsgenstande

• I 2014 tilbød museet publikum 22 byvandringer og ture 

med kulturhistorisk indhold

• I 2014 afholdt museet 17 foredrag og 6 guidede omvis-

ninger i udstillingerne

• I 2014 tilbød museet 32 gange publikum en kort fortæl-

ling om et aktuelt kulturhistorisk emne
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Nina Bønløkke Adamsen, f. 1971, cand. mag. i historie og medievidenskab. 

Museumsinspektør, Museum Østjylland. 

Glenn Lynge Andersen, f. 1967, cand.mag. i engelsk, historie og  

filosofi/ide historie. Registrator, Museum Østjylland, Grenaa.

Benita Clemmensen, f. 1975, mag.art. i forhistorisk arkæologi.  

Museumsinspektør, Museum Østjylland.

Palle Eriksen, f. 1948, cand. mag i forhistorisk arkæologi og kunsthistorie. 

Museumsinspektør, Ringkøbing-Skjern Museum.

Anne Birgitte Gebauer, f. 1951, mag.art. i forhistorisk arkæologi.  

Gæsteforsker, Nationalmuseet.

Lutz Klassen, f. 1967, ph.d. i forhistorisk arkæologi, geologi og  

fysisk antropologi. Forskningsleder, Museum Østjylland.

Julie Kveiborg Lolk, f. 1974, cand. mag. i forhistorisk arkæologi.  

Arkæolog, Museum Østjylland. 

Søren Østergaard Madsen, f. 1973, cand.mag. i historie og kunsthistorie. 

Museumsinspektør, Museum Østjylland.

Jens Nieling, f. 1973, ph.d. i forhistorisk arkæologi.  

Registrator, Museum Østjylland.

Anne Rostgaard Nielsen, f. 1967, bac.scient.kons.  

Konservator, Museum Østjylland.

Mette Westergaard Nielsen, f. 1963, BA i forhistorisk arkæologi,  

BSc i geologisk konservering. Arkæolog, Museum Østjylland.

Thomas Guntzelnick Poulsen, f. 1977, cand. mag. i historie og  

middelalderarkæologi. Museumsinspektør, Museum Østjylland.

Sabina Smailagic, f. 1977, cand.pæd i pædagogisk antropologi.  

Registrator, 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. Overinspektør, Museum Østjylland.

Hanne Schaumburg Sørensen, f. 1965, cand. mag. i historie og økonomi. 

Overinspektør, Museum Østjylland.

Jakob Vedsted, f. 1949, cand. mag, i forhistorisk arkæologi og historie.  

Overinspektør, Museum Østjylland.


