SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et
privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og
sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er
omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek:
http://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere:
https://slaegt.dk

Indhold

Jens Vellev: Museerne i Viborg Amt 1991............................................................................................................

5

Bjørn Westerbeek Dahl: »Ved rigtig Landmaaling optaget«. Videnskabernes Selskabs kortlægninger i
Viborg Amt 1781-1793 ......................................................................................................................................

17

Eli Andersen: Viborg Amts Konserveringsværksted - før og nu.......................................................................

29

Niels Bonde og Erik Fjeldsø Christensen: Det første danekræ fra Fur ..............................................................

35

Jens-Henrik Bech: Et bronzealderlandskab ved Bjerre i Nordthy. Om arkæologiske udgravninger

forud for en planlagt motorbane ......................................................................................................................

41

Poul Mikkelsen: Lundbro - en nyfunden vikingeboplads .................................................................................

49

Jytte Nielsen: Vikinger til hest..............................................................................................................................

55

Jens Vellev: »Tunnel« og »bro« mellem Viborg og Asmild. Bidrag til Viborg-søernes historie ......................

61

Jørgen Steen Jensen: En pung med skillemønter fra Christian IVs tid. Et fund fra Ingstrup Mølle ................

73

Niels Vestergaard og Susanne Overgaard: »En venlig Contract og Foreening«. Ejerslevs vider og
vedtægter............................................................................................................................................................

77

Hans Kruse: Lærerliv i Frausing ...........................................................................................................................

81

Birgitte V/istoft: I Thors tjeneste. Omkring en lysekrone fra Viborg ...............................................................

89

Thomas Bullinger: Gurs - et udstillingsprojekt ..................................................................................................

97

Marianne Bro-Jørgensen: Erik Fjeldsø Christensen 1943-1991 ........................................................................

101

4

Museerne i Viborg Amt 1991
Tekst og fotografier ved Jens Vellev

I det første hefte fra 1866 af det nye historiske tids
skrift »Samlinger til jydsk Historie og Topografi«
skrev dr.phil., overlærer i Ålborg, Joh. Forchammer
en tankevækkende artikel »Om oldnordiske Samlin
ger, historiske Museer o.s.v. navnlig i Jylland« med
denne kontante indledning: »Det er ingen Tilfældig
hed, at der netop i de ti sidste Aar overalt i Danmark
har vist sig Trang eller dog Lyst til at oprette oldnordi
ske Samlinger, historiske Museer, eller med hvilke an
dre Navne man har kaldet væsentlig samme Ting«. De
aktuelle museer lå i Ribe (oprettet 1855), Odense
(1860), Århus (1861), Viborg (1861) og endelig Ålborg
(1863). Det er ingen tilfældighed, at vi her står over for
købstæder med gamle domkirker, og kimen til benæv
nelsen »Viborg Stiftsmuseum« skal vel søges i denne
første bølge af museumsgrundlæggelser. I årtierne ef
ter Forchammers artikel, er grundlæggelserne af nye
museer fortsat med en påfaldende kraft og vedholden
hed. Ved århundredeskiftet var der 16 kulturhistoriske
museer uden for København. De fleste lå i Jylland. Og
væksten fortsatte med uformindsket kraft i årene efter
1900.1 1901 kom der museum i Nykøbing Mors, 1903
i Thisted og 1910 i Skive. Hermed var det nuværende
Viborg Amt for lang tid mættet med kulturhistoriske
museer.
Som det overalt var tilfældet dannede forhistoriske
oldsager grundstammen i museernes første samlinger.
Opkøb og udgravninger gik hånd i hånd. En mere og
mere omsiggribende lovgivning regulerede forholdet
til Nationalmuseet. Der indledtes med en betænkning
af 26.4. 1887, hvor det bestemtes, at Oldnordisk Mu
seum (tidens navn for Nationalmuseet) blev tildelt en
tilsynsførende rolle. Efterhånden fik provinsmuseerne
ikke blot professionel ledelse, men også - fra 1936 -

ansat et stadigt stigende antal faguddannede arkæolo
ger. Det er således blevet nødvendigt - blandt andet
med hensyntagen i den skiftende lovgivning - at ope
rere med arkæologiske ansvarsområder, som i dag ta
ger udgangspunkt i landets inddeling i kommuner. Vi
borg Stiftsmuseum varetager herefter arkæologien i de
8 kommuner: Ålestrup, Møldrup, Tjele, Viborg, Ka
rup, Kjellerup, Bjerringbro og Hvorslev. Skive Muse
um varetager arkæologien i de 5 kommuner: Fjends,
Skive, Spottrup, Sallingsund og Sundsøre + Fur, som
naturligt bestyres af Fur Museum. Morsø Kommune
varetages naturligvis - kan man sige - af Morslands
Historiske Museum, mens Museet for Thy og Vester
Hanherred ligeså naturligt varetager arkæologien i
Sydthy, Thisted og Hanstholm Kommuner.
Den nyere tids kulturhistorie fik efterhånden til
kæmpet sig den plads i provinsmuseernes samlinger og
udstillinger, som vi i dag anser for helt naturlig. Ja, det
er kommet dertil, at også etnologien har fået tildelt
sine ansvarsområder. I Viborg Amt svarer det musealt
til det ovenfor opregnede med den tilføjelse, at Bli
cheregnens Museum varetager den nyere tids kulturhi
storie i Kjellerup Kommune.
Ifølge Museumslovens § 30 b, vedrørende Danekræ, varetager Fur Museum det naturvidenskabelige
ansvarsområde.
Det kulturhistoriske arbejde indebærer ofte, at mu
seerne involverer sig i projekter, der resulterer i udstil
lingsmæssig knopskydning. I de fredede bygninger
omkring Hanstholm Fyr har Thisted Museum indrettet
udstillinger om bl.a. egnens natur, fiskeri og rednings
væsen. På Mors har museet indrettet et molermuseum.
Viborg Stiftsmuseum har i Hvolris-området et 14 tønFortsættes side 16
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Museet for Thy og Vester Hanherred
Museet er grundlagt af det 10.8.1903 stiftede »Historisk
Samfund for Thy og Vester Hanherred«. I lovenes paragraf 1
var formålet »At virke til Bevarelsen af vort Fædrelands,
særlig Thys og V. Han Herreds Fortidsminder, og dette
søges navnlig naaet ved Oprettelsen af et Museum i Thi
sted«. De første genstande blev lagt i to udstillingsskabe på
Teknisk Skole i 1904. Efter et mellemspil i egen bygning i
Skolegade, har museet siden 1939 været placeret i kaffegros
serer N. L. Spångbergs private villa fra 1924 i Jernbanegade,
hvor det åbnede 8. september 1940.
Museet rummer kronologisk opstillede samlinger fra old
tid og middelalder, mens tiden derefter er viet temaer: herre
gårdsstuen, et købmandshjem m.v. Museet rummer minde
stuer for skolemanden Christen Kold (1818-1870) og forfat
teren J. P. Jacobsen (1847-1885), som begge er født i byen.
På den statelige indgang til grosserervillaen er anført byggeåret
1924. - 1 1968 blev der ved grusgravning i Nørhå fundet en boplads
fra jernalderen. Herfra stammer tre mægtige og gådefulde lerkar. To
er udstillet på museet, mens det tredje kan ses på Forhistorisk Muse
um i Århus. - J. P. Jacobsens mindestue er placeret, så den besøgende
fra vinduet kan se ned på kirkegården med forfatterens endnu beva
rede gravsted.
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Morslands Historiske Museum
Museet blev stiftet sammen med »Morslands Historiske
Samfund« 26. januar 1901. Året efter fik museet plads til sine
beskedne samlinger i et par gode lokaler i Nykøbing Tekni
ske Skole. Siden 1909 har det til huse i resterne af byens
J ohanniterkloster.
Museets samlinger er for en stor dels vedkommende ud
stillet tematisk i Borgerstuen, Nykøbingstuen, Kirkerum
met osv.

I Nykøbingstuen giver de mange tuet udstillede genstande og billeder
fra Nykøbing Mors et fint indblik i en svunden dagligdag med skilte,
døre og kister, hvoraf mange er bevaret fordi brandsprøjten kunne
fungere. - Johanniternes statelige teglstensbygning bærer spor af år
hundreders brug. Blændingerne mod vest peger mod byggeaktivitet
omkring 1500. Østdelen med de retkantede vinduer er fra tiden efter
reformationen.

Fur Museum
Museet blev stiftet og grundlagt i
1953 som et hjemstavnsmuseum med
forhistoriske og kulturhistoriske
samlinger fra Fur - samt en lille sam
ling forsteninger fra øens moler.
4.6.1954 indviedes den nyopførte
bygning tegnet vederlagsfrit af den
furfødte arkitekt C. Dalsgaard. 1960
åbnede en tilbygning i forbindelse
med en begyndende markering af
museets rolle i udforskningen af mo
lerets geologi og palæontologi. To
fløje indviet 1977 og 1988 har udvi
det udstillingsarealet betydeligt.
Museets kulturhistoriske samlin
ger er udstillet i den ældste fløj, mens
de naturhistoriske samlinger fylder
de to nye.

Fur Museum med sin ældste fløj fra 1954
til venstre og den nyeste fra 1988 til højre.
- Molerets historie optager en stor del af
Fur Museums udstilling.
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Spøttrup Borgmuseum
Efter omfattende restaurering og re
konstruktion i årene 1937-1941 kun
ne Viborgbispens middelalderborg
Spøttrup åbnes for offentligheden
den 15. juni 1941. Ved overenskomst
1. maj 1988 mellem Boligministeriets
Ejendomsdirektorat
og
Viborg
Amtskommune samt Skive og Spøt
trup Kommuner er brugen af borgen
overdraget den af kommunerne stif
tede selvejende institution »Spøttrup
Borgmuseum«. I de kommende år
vil der på stedet blive indrettet et
tidssvarende specialmuseum med be
nyttelse af blandt andet instruktive
modeller.

Borgens front mod vest med det frem
skudte porttårn. Bag de runde åbninger
nederst har der stået kanoner. De mange
spor i murværket fortæller om skiftende
ejeres ændringer siden opførelsen i begyn
delsen af ISOO-årene. - Østfløjen er domi
neret af ét stort rum, hvor bispen kunne
møde sine gæster. Derfor benævnes det
Biskoppens Sal.
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Skive Museum
Den 9. marts 1910 blev de første genstande skænket til op
rettelsen af en museumssamling i Skive. 32 år efter kunne
Museumsforeningen for Skive og Omegn se sit mangeårige
ønske opfyldt: Den 5. juli 1942 blev museets egen bygning
indviet. Den unge Leopold Teschl havde på Toft-Hansens
tegnestue udført et særpræget og smukt bygningsværk med
to ovenlyssale beklædt med bornholmske klinker. Men alle
rede få år efter indvielsen begyndte fugt og revnedannelser at
melde sig. Museet blev lukket i 1956, og efter næsten tre års
reparationsarbejder kunne det i en helt anden stil genåbnes
5. juli 1959. Huset var nu kapslet ind i en skal af træ- og
kobberlister.

Interiør fra Skive Tærskeværksfabrik oprettet 1912: den første smed
je. - Museets flerstrengede virksomhed blev allerede antydet i det
ydre med de to ovenlyssale, som skulle rumme dels en grønlandssam
ling skænket af bl.a. grønlandsfareren Lauge Koch dels en kunstsam
ling. De kulturhistoriske samlinger skulle rummes i den lavere for
bindende udstillingsbygning. I dag udnyttes også kælderafdelingen
effektivt.
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Skive Kunstmuseum
Den 1. september 1941 stiftedes Skive Kunstforening. For
eningen skulle blandt andet »støtte museet i bestræbelserne
for at skaffe god kunst til museet« (punkt 3 i vedtægterne).
Ved »museet« forstod man dengang naturligvis det allerede
eksisterende kulturhistoriske museum. I løbet af 1940’erne
og 50’erne opbyggedes en selvstændig kunstsamling, og hen
på året 1959 - efter genåbningen af museumsbygningen den
5. juli - kunne der efter forhandlinger mellem museets og
kunstforeningens bestyrelser dannes en selvstændig besty
relse for det, der nu betegnedes Skive Museums Kunstafde
ling. 1.3. 1989 fik kunstafdelingen egen leder, hvilket natur
ligt førte frem til, at museet i 1990 fik sit eget navn Skive
Kunstmuseum.

Uden for de to museer i Skive markerer opstillingen af en rakke
skulpturer, at her skal også kunsten søges. Erik Heides »Irsk ulve
hund« fra 1969 købte kunstmuseet af kunstneren i 1972. - I foråret
1991 var museets permanente udstilling taget ned til fordel for op
hængningen af »Kunst til Viborg Amt«, statens deponeringer til am
tet 1991.
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Viborg Stiftsmuseum
Den 24. juni 1861 holdtes stiftende generalforsamling for
»Selskabet til Samling af Oldsager i Viborg«, og i museets
første år tegner oldsagerne sig, som ved så mange andre
tidligt dannede museer, for størsteparten af det indsamlede.
Til ind i 1890’erne hed samlingen »Oldsagsamlingen i Vi
borg«. Navnet »Viborg Stiftsmuseum« blev introduceret,
men usikkerhed herskede i årtierne derefter, indtil det i sta
tutterne fra 1944 blev fastslået - på trods af at betegnelsen
allerede da langt fra dækkede indholdet.
Efter en omtumlet tilværelse kunne museet i 1889 rykke
ind i byens statelige gamle rådhus bygget af Claus Stallknecht efter bybranden 1726. Og her kunne man forvente,
at det ville blive i mindst 100 år. Men i 1980 måtte det vige
pladsen for Skovgaard Museet og flytte til Hjultorvet i He
deselskabets forladte domicil.
Samlingen er nu tematisk opstillet i de mange tætte rum.

Skovs købmandshandel, nedlagt 1972, er i formindsket udgave genopstået på museet. - Indskrifter med bogstaver i messing fortieller
om museumsbygningens historie: »Kreditforening 1868«, »Hedesel
skab 1906«, »Museum 1980« og øverst »Udrundne er de gamle dage
som floder i det store hav«.
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Skovgaard Museet
Efter det magtfulde udsmykningsarbejde i
Viborg Domkirke (1901-1906) ved Joakim
Skovgaard (1856-1933) opstod tanken i
byen at hædre den ildfulde kunstner. På
hans 70 års dag 18.11.1926 blev han ud
nævnt til æresborger, og snart derefter op
stod tanken om at oprette en Skovgaardsamling, som - med kunstnerens billigelse
- kunne føres ud i livet. Han betingede
sig, at den skulle omfatte hele den kunst
neriske Skovgaard-familie, og først reali
seres efter hans død. Ved gavebrev af
1.6.1934 overlod arvingerne værdifulde
samlinger til det kommende museum. Den
selvejende institution Skovgaard Museet i
Viborg trådte i kraft 1.4.1935 og 25.7.1937
kunne den officielle åbning i den gamle
telegrafbygning ved domkirken finde sted.
Efter placeringer et par andre steder i by
en, fik museet 1980 sit nuværende til
holdssted i det gamle rådhus, nabo til tele
grafbygningen.

I hjørneværelset med stukloft er placeret møbler
fra hjemmet i Rosenvænget på Østerbro for P.
C. Skovgaard (1817-75). De blev arvet af søn
nen Niels Skovgaard (1858-1938), Joakims bror.
På væggen over sofaen lavet af Hermann Ernst
Freund hænger Niels Skovgaards store maleri
fra Grækenland: »Trata-kvindedansen i Megare« fra 1923. - Efter bybranden 1726 opførte
Altona-arkitekten Claus Stallknecht (16811734) på det gamle rådhus' plads ved Gammel
Torv et nyt i barokkens klædedragt. Der blev
holdt rejsegilde 1728. 1889 rykkes byens kultur
historiske museum ind, men da det 1980flyttede
til Hjultorvet fik Skovgaard Museet plads i det
statelige hus tæt ved domkirken. Ved museets 50
års jubilæum 1987 plantedes af Skovgaard-familiens medlemmer et paradisæbletræ ved byg
ningens gavl. Det er senere fortsat fronten
rundt.

13

Elmuseet

På Elmuseet kan man opleve og lege sig gennem historien
om danskernes hverdag med elektricitet i 100 år. Efter et par
års forarbejde blev Elmuseet formelt stiftet i november 1982
med en passende undertitel: Danmarks museum for elektri
citetens fysik, teknologi og kulturhistorie. Som hjemsted for
museet blev valgt Gudenaacentralen ved Bjerringbro, hvor
det i 1918 stiftede andelsselskab 8.1.1921 havde indviet lan
dets største vandkraftværk med tre turbiner drevet af vand
strømmen fra den opstemmede Tange Sø. Den 27. august
1984 blev museet indviet med hovedudstillingen placeret i
kraftværkets ene fløj. I påsken 1990 kunne en ny udstillings
hal åbnes for publikum. Indvielsen fandt sted 29.9. samme
år. Her er museets tunge genstande placeret.

Den nye udstillingsbygning domineres i det indre af 1895-dampmaskinen fra Pindstrup med sine 8 drivreb, som gennem alle årene er
leveret fra Randers Reb. - Gudenaacentralen, hvor fløjen til venstre
stadig rummer de tre sat turbiner, der årligt leverer strøm, der sva
rer til 3.000 familiers forbrug. I fløjen til højre har Elmuseet haft til
huse siden indvielsen 1984.
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Blicheregnens Museum
Den 25. august 1979 blev Blicheregnens Museum indviet
som en sammenslutning af tre mindre kulturhistoriske lokal
samlinger: E Thueninghus i Thorning (startet 1938), Hinge
Museum (åbnet 1953) samt Kjellerup Museum (indviet
1962).
St. St. Blicher (1782-1848) var præst i Thorning fra 1819
til 1825. De gamle bygninger er for længst borte, men nye
kom til med hovedbygning og avlslænger. Til indretning i de
sidste tegnede arkitekt Hans Langballe, Viborg Stiftsmuse
um, et museum, der nuanceret beretter om 1800-årenes bon
dekultur.

I museet er genstandene opstillet med udgangspunkt i nogle temaer:
Varme og lys, strømpehandel, tørveskær, uld og tøj. - Foran museet,
indrettet i Thorning Præstegårds avlsbygninger, står stadig resterne
af en allé af lindetræer plantet på Blichers tid. De fører ned mod
mindestenen for Blicher opsat 1919.
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der land stort naturareal med frilagte oldtidsminder,
der forklares med teksttavler og udstilling. Blot en del
af museernes satellit-udstillinger/samlinger er her op
regnet. De opstår og uddør som de virkelige satellitter.
Nogle opnår dog efterhånden en permanent status. Ja,
kan blive til et selvstændigt museum.
På sin vis kan tilblivelsen af Skive Kunstmuseum ses
i et sådant perspektiv. Og i dag er det identisk med
amtets museum for moderne kunst. På andre vilkår er
Skovgaard Museet i Viborg opstået. Med sine special
samlinger, der tager udgangspunkt i en produktiv
kunstnerfamilies samlede værk, er det helt sit eget
værk.
Det sidste skud på museumsstammen i amtet, er El
museet. Det er en kvist, som allerede fra starten i kraft
af sit væsentlige emne markerede sig som en livfuld
gren på træet.
Men hermed er den kortfattede gennemgang af am
tets museumssituation ikke slut. Trangen til at fortælle
omverdenen om naturens og tingenes væsen har her
som overalt på jorden givet sig udslag i, at samlinger og
udstillinger med vidt forskellig baggrund ligger spredt
mellem de etablerede museer. Som eksempel på denne
frodige underskov kan nævnes Kongenshus Mindepark
med udstilling om hedebondens liv, Bruunshåb Papfa
brik som et arbejdende museum, Danmarks Cykelmu
seum med udstilling af cykler, symaskiner og radioap
parater, Lødderup Flaskesamling af flasker, bæreposer
og kuglepenne. Spændvidden er stor.
De ti museer, der er tilknyttet Museumsrådet for
Viborg Amt, er blevet fotograferet i foråret 1991 inde og ude. 20 år efter starten på »MIV. Museerne i
Viborg Amt«.
Litteratur
Kjær, Birgitte: »Gamle Thomsens« børnebørn. Om oprettelsen af
de første provinsmuseer i Danmark. I: Fortid og Nutid XXVIII,
3. 1980.
Kristiansen, Kristian: A Social History of Danish Archaeology
(1805-1975). I: Glyn Daniel (ed.): Towards a History of Archae
ology. London 1981.
Rasmussen, Holger: Dansk museumshistorie - de kulturhistoriske
museer. Udgivet af Dansk kulturhistorisk Museumsforening
1979.
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Litteratur om de enkelte museer

Museet for Thy og Vester Hanherred
Jørgen Miltersen: Thisted Museum. Spredte træk fra oprettelsen i
1904 og til årsskiftet 1971-72. Trykt ved årsskiftet 1971 af Thisted
Bogtrykkeri i 500 nummererede eksemplarer, hvoraf ingen kom-.
mer i handelen.
50 år her i huset. Pamflet udgivet af Museet for Thy og Vester
Hanherred i 1989.

Morslands Historiske Museum
Per Noe: Morslands historiske Museum 1901-1976. I: Jul på Mors
1976.
Per Bugge Vegger: Hovedbygningen på Dueholm. I: hikuin 14.
Højbjerg 1988.
Fur Museum
Erik Fjeldsø Christensen (red.): Fur Museum. Afd. I. Grundtekst
eller principerklæring som udgangspunkt for et besøg på Fur
Museum og i den natur som er introduceret i museets udstilling.
Teksten er udarbejdet af Magne Breiner, Marianne Bro-Jørgensen og Viktor Linderoth. Udgivet 1978.
Spottrup Borgmuseum
Spottrup Borgmuseum. Mål, midler, plan. Heri forslag til hand
lingsplan 1990-1993. Dateret oktober 1990, Jens Ole Lefévre.
Jens Ole Lefévre, Jørgen Kraglund, Harald Andersen: Skalk-vejle
der. Spottrup. I: Skalk 1991:2. Artiklen med instruktive tegnin
ger fungerer i form af særtryk som vejledning til Borgen. Er også
udgivet med tysk og engelsk tekst.

Skive Museum
Jens Ole Lefévre: Skive Museums Kunstafdeling - et portræt af en
kunstsamling. Skive Museum 1989.
Skive Kunstmuseum
Jens Ole Lefévre: Skive Museums Kunstafdeling - et portræt af en
kunstsamling. Skive Museum 1989.

Viborg Stiftsmuseum
Peter Seeberg, Aage Bonde og Harald Ditzel: Viborg Stiftsmuseum
1861-1961 og dets bygning. Viborg 1961.
Skovgaard Museet
Harald Ditzel: Skovgaard Museet gennem 25 år. Skovgaard Museets
årsberetning 1962.
Jens Vellev: Joakim Skovgaards fresco-malerier i Viborg Domkir
ke. Viborg 1987, 2. udgave 1988.

Blicheregnens Museum
Blicheregnens Museum. Årsskrift 1980. Skriftet indeholder en ræk
ke mindre artikler om de lokalsamlinger, der danner grundlaget
for det nye museum.
Elmuseet
Harriet M. Hansen (red.): Nyhedsbrev. Maj 1990. Udgivet af El
museet med en række bidrag bl.a. om museets historie.

»Ved rigtig Landmaaling optaget«
Videnskabernes Selskabs kortlægninger i Viborg Amt 1781-1793
Af Bjørn Westerbeek Dahl

1. Et kort over Jylland
I 1820 udgav Videnskabernes Selskab et stort samlet
kort over Jylland fra Skagen til Kongeåen som den
definitive afslutning på sin grundlæggende opmåling af
halvøen. Kortet sammenfattede ialt 10 specialkort,
som var udgivet mellem 1780 og 1806, og hvoraf fire
dækker det nuværende Viborg Amt. Disse fire kort vil
være læserne bekendt, da gengivelser af udsnit i nega
tivt tryk har været brugt som omslag, siden MIV ud
kom første gang i 1971.
Kender mange således kortene, kender færre deres
baggrund og den betydning, Videnskabernes Selskabs
kortlægning af Danmark fik for samtiden.
Udarbejdelsen af kortene var en bedrift, og det lyk
kedes Videnskabernes Selskab at få de mange involve
rede matematikere, astronomer, landmålere, kortteg
nere og kobberstikkere til at yde deres bedste, så re
sultatet kom fuldt på højde med de franske forbilleder.

2. Forudsætninger
Det var lidt af en tilfældighed, at Videnskabernes Sel
skab påtog sig det enorme arbejde, det var at få landet
opmålt: Den 18. januar 1757 henvendte en ung stu
dent Peter de Koefoed sig til Frederik den 5. for at få
støtte til at udgive »Special-Land-Korte over alle Dannemarcks Provincer...«. Danske Kancelli lod Viden
skabernes Selskab vurdere ansøgningen, der blev an
befalet, og den 7. marts samme år fik Koefoed så be
stalling på at udfærdige landkort over Danmark.
Grundlaget for Koefoeds arbejde skulle være en
korttegning af landet baseret på de bedste opmålings
metoder, og gennemført med nøjagtige instrumenter.

Koefoed arbejdede i de følgende år i Nordsjælland,
men døde så pludseligt kun 32 år gammel i 1760 midt i
sit opmålingsarbejde.
Der var al mulig grund til at arbejde på en kortlæg
ning af Danmark, og da Koefoed igangsatte sit arbej
de, fandtes ikke ét trykt Danmarkskort, der blot no
genlunde kunne leve op til samtidens internationale
standard.
Selv om der fandtes en række håndtegnede kort over
dele af landet af en vis betydning, det gjaldt særligt
omkring fæstningsbyerne, kunne disse ikke afhjælpe
behovet for nøjagtigt opmålte, ensartede og landsdæk
kende topografiske kort. En af Videnskabernes Sel
skabs andre udgivelser kaster et glimrende lys over
kortvæsenets tilstand på dette tidspunkt.
Netop i 1760 havde selskabet udgivet 1. årgang af
sin »Dansk Historisk Almanak« med en kalender, der
foruden en række astronomiske oplysninger til hver
dag, noterede en række historiske hændelser i Dan
mark, en tidlig »Danmarkshistoriens Hvornår skete
det?«, indsamlet af historikeren Jakob Langebek. Al
manakken indeholdt hvert år et lille landkort, som i
denne forbindelse er interessant, da det viser selska
bets interesse for kort på et tidspunkt, hvor det ikke
var afgjort, at det også selv skulle gå aktivt ind i en
topografisk opmåling af landet.
Udfarende for dette arbejde var Jakob Langebek, og
efterhånden som udgivelsen af almanakken skred frem
årgang for årgang, dækkedes landet af disse kort, som
hver omfattede en landsdel eller et stift.
Af interesse for Viborg Amt er almanakkortene fra
1765 over Ålborg Stift og kortet fra året efter over
Viborg Stift. De er begge angiveligt tegnet af Diderich
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Christian Fester, der med en ganske snæver baggrund
som hustjener hos digteren C. F. Wadskiær havde vist
amatørens glødende interesse for matematik og astro
nomi. I 1759 havde han udgivet sin første bog, den
handlede om kometer, og året efter fik han en medalje
for at have opfundet en tærskemaskine!1. Samtidig
kom han i forbindelse med Langebek og Universite
tets prokansler biskop Erik Pontoppidan, der i disse år
indsamlede materiale til sin store topografi over Dan
mark, Danske Atlas, hvis første bind udkom i 17632.
Til Dansk Historisk Almanak har Fester tegnet i
hvert fald fem kort, heriblandt de to kort over Viborg
og Ålborg Stifter. Fester har angiveligt tegnet disse
kort, men der er intet, der tyder på, at han på nogen
måde også har været ude i marken for at opmåle lan
det, og det er da også tydeligt, at Festers kort knytter
sig til flere ældre opmålinger: Først og fremmest Jo
hannes Mejers kort over Danmark fra 1647-1658. De
fandtes i original på Det Kongelige Bibliotek, hvorfra
Erik Pontoppidan lånte dem i 1760, muligvis for at
lade Fester kopiere dem3. Året efter foretog Langebek
også en kopiering af Mejers kort, rimeligvis til brug
for almanakken4.
En sammenligning mellem Mejers kort og kortene i
Dansk Historisk Almanak viser afgørende forskelle:
Kystomridset ud mod Vesterhavet viser ganske vist
lighedstræk, men hele Limfjordens indre må bero på
andre opmålinger, som det ikke har været muligt at
afdække.
Efter disse kort eller kopier af dem har Fester så
kompileret sine egne kort, der derefter blev stukket i
kobber, som var den eneste måde, hvorpå man i 1700tallet kunne reproducere kort og billeder.
Almanakkortene blev sammen med Mejers original
kort forlæg for de to store kort over Viborg og Ålborg
Stifter i Pontoppidans Atlas, hvis 4. bind, der udkom i
1768, omfatter de to stifter. Pontoppidan var død i
1764 og hans manuskripter til bindet blev færdigredigeret for Pontoppidans enke af Fester, der altså selv
kunne bidrage med sine kort.
Festers kort viser, hvor langt tilbage man skulle gå
for at få dækket et akut behov for en kortlægning af
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landet. Den eneste generelle opmåling af Danmark var
foretaget af Johannes Mejer over 100 år tidligere, og
den måtte af mange grunde være yderst kritisabel her
midt i 1700-tallet. Selvom Fester benyttede specialkort
fandtes der ikke supplerende kortlægninger i et om
fang, der kunne stykkes sammen til et moderne - end
sige pålideligt - kortværk.
Peter de Koefoeds henvendelse til Danske Kancelli
var således særdeles velkommen, og hans død tre år
senere ville have været tragisk for arbejdets fortsættel
se, om ikke oversekretæren i Danske Kancelli, J. L.
Holstein, der tillige var præsident for Videnskabernes
Selskab, havde holdt fast i Koefoeds plan om at kort
lægge landet. Han lod en af Koefoeds medarbejdere,
Thomas Bugge, udarbejde en rapport om kortvæse
nets tilstand. Den blev fremlagt for selskabets med
lemmer, som på den måde blev interesseret i at fort
sætte arbejdet. Hvad måske var mere væsentligt: Hol
stein fik også kongen interesseret i at støtte projektet
økonomisk. Den 26. juni 1761 faldt den kongelige
resolution om, at Videnskabernes Selskab skulle have
direktion med kortlægningens fortsættelse.
Resolutionen byggede på en betænkning udfærdiget
af fem af selskabets medlemmer, B. W. Luxdorph, H.
Hielmstierne, Chr. Horrebow, Chr. Hee og J.N.
Holm, der derefter udgjorde selskabets Landmaalingskommission. Den fastlagde grænserne for ar
bejdet og fungerede i de følgende år som et koordine
rende led mellem selskabet og lederen af det praktiske
opmålingsarbejde, Thomas Bugge.
Opmålingen skulle ikke befatte sig med geometriske
eller specielle (matrikulære) kortlægninger, men alene
foretages som en generel, geografisk landmåling,
»hvorved bliver fastsat, hvormeget Land og Vand ha
ves udi et Rige, hvorledes begge ere beliggende mod
hverandre til almindelig Brug og Nytte, og som viiser
alle Kiøbsteders, Kirkers, Slotters, publique Bygnin
gers, Fabriquers og Herregaardes indbyrdes Situation
og Distancer, Søernes Tall og Størrelse, tilligemed
Odder og Bugter, Skovenes ohngeferlige Omkreds og
Størrelse, Landeveyenes saavelsom Aaers og Bekkers
Gang med deres betydelige Bugter, men i sær Landets

Strandbredder og Søekyster, med derhos liggende
Skiær og Klipper...«. Ifølge den kongelige resolution
skulle Chr. Hee forelæse over teoretisk og praktisk
geometri, geografi og hydrografi m.v., og Selskabet
skulle ansætte to geografiske landmålere, der skulle
instrueres i mindst ét år, før arbejdet blev påbegyndt.
De skulle hver have et par studenter med sig, som
skulle oplæres, så de kunne træde til, hvis en af land
målerne »døde, eller kom fra Arbeydet«, som det lidt
brutalt blev formuleret.
Kongen lovede at foranstalte Observatoriet på Run
detårn sat i stand, så de kommende landmålere kunne
få lejlighed til at øve sig i astronomiske observationer.
Desuden bekræftede resolutionen indkøbet af Koefoeds instrumenter.
Som den ene af de to landmålere ansattes Thomas
Bugge, der oprindeligt var teologisk kandidat, og som
efterhånden blev leder af hele opmålingsvirksomhe
den. I 1775 blev han selv medlem af Videnskabernes
Selskab og to år senere professor i astronomi.
Vinteren 1761/62 benyttede man til at forberede ar
bejdet, ikke mindst instruere de to landmålere og de
fire assistenter. Desuden indkaldte man ældre kortma
teriale fra kollegier og arkiver og fra Vincent Lerches
omfattende private kortsamling, vel i det håb at kunne
udnytte det i den nye opmåling. Det kom der næppe
meget ud af. I 1761 ansattes en instrumentmager Jo
han Ahl, der var indkaldt fra Sverige. Han havde i
nogle år arbejdet for det svenske Vetenskapsakade
mien.
Følgende sommer begyndte de to landmålere prøve
arbejdet i Københavns omegn. Det faldt heldigt ud, og
i maj 1763, altså to år efter den kongelige resolution,
kunne det egentlige arbejde tage sin begyndelse.
I løbet af 1762 havde man fundet det formålstjenligt
at understøtte den topografiske opmåling med trigo
nometriske og astronomiske opmålinger.
Man fortsatte opmålingsarbejdet ud over Sjælland,
der var færdigopmålt i 1771. Herefter fortsattes med
Lolland-Falster og Fyn, hvor arbejdet var afsluttet i
1777, og så først tog man fat på opmålingen af Jylland.
Om det praktiske arbejde vides uheldigvis meget

lidt, da de fleste arkivalier fra opmålingsarbejderne er
gået tabt i tidens løb. Til gengæld er alle konceptkorte
ne fra den topografiske opmåling bevaret, og da Tho
mas Bugge i 1779 udsendte en bog om den trigonome
triske opmåling af Sjælland5, kan arbejdsmetoderne
følges i grove træk.

3. Den trigonometriske opmåling
Den trigonometriske opmåling var skelettet i hele ar
bejdet, det der bandt landets enkelte dele sammen og
det, hvorfra den topografiske opmåling tog sit ud
gangspunkt.
Princippet for trigonometri kendes helt tilbage i den
græsk-romerske oldtid, men »genopdagedes« i renaissancen, hvor bl.a. Tyge Brahe som den første i Skan
dinavien benyttede sig af metoden ved sin måling af
Øresund omkring 1580.
Fremgangsmåden går i al sin enkelhed ud på at ud
nytte det simple geometriske faktum, at man kan be
regne længden af to sider i en trekant, når man kender
længden af den ene side af trekanten, kaldet basislini
en, og vinklerne fra dennes to endepunkter til det
punkt, hvor de to sider med den ubekendte længde
skærer hinanden (toppunktet).
De to sider, hvis længde blev beregnet matematisk,
blev så udgangspunktet for nye vinkelmålinger, og
trekantnettet kunne fortsættes landet igennem. I prak
sis foretog man en række supplerende opmålinger af
små trekantlinier for at undgå fejl.
Den første basislinie blev lagt i 1764 mellem Tinghøj
og Brøndbyhøj uden for København. Den opmåltes
omhyggeligt med stænger og fra de to endepunkter
pejledes mod Rundetårns Observatorium, der således
blev »toppunkt« for den første trekant. Tårnets geo
grafiske længde og bredde var samtidigt blevet bereg
net ved astronomiske observationer, og det videre tri
gonometriske arbejde tog sit udgangspunkt i en læng
degrad med tårnet som udgangspunkt.
Den trigonometriske opmåling af Jylland blev fore
taget i årene 1777-1796 af Caspar Wessel, der var elev
af Thomas Bugge og i øvrigt var bror til digteren Jo-
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han Herman Wessel. Han var imidlertid udsendt til
Oldenburg i årene 1782-1785, og i hans sted vikariere
de landmåleren H. Skanke, der allerede i 1781 havde
kortlagt en del af Viborg Amt.
Skanke fastlagde den første trigonometriske station
i amtet (Dejehøj i Vellev Sogn) i 1783 og fortsatte
triangulationen i 1784. Wessel overtog arbejdet i 1786
og afsluttede opmålingerne i Viborg Amt i årene 17881790.
Arbejdet påbegyndtes i slutningen af maj og varede
til september. Det var helt afhængigt af vind og vejr,
og da Skanke i 1783 arbejdede mellem Skanderborg og
Viborg, var han meget hæmmet af »blæsende, regn
fuldt og tåget vejr«. De trigonometriske stationer mar
keredes med stager påhæftet halmtotter eller lignende,
som ville være synlige på lang afstand, og af hensyn til
fremtidige opmålinger markeredes placeringen ved en
stendynge (undertiden nedgravet) eller ved at stagen
blev afsavet ved jordoverfladen.
I det nuværende Viborg Amt fandtes 17 højdepunk
ter, der benyttedes som trigonometriske stationer, og
hvorfra der foretoges ialt 104 vinkelmålinger mod naFig. 1. Det overordnede trigonometriske net i Viborg Amt. 1. Skåruphøje, Øsløs Sogn, 2. Højbjerg, Hillerslev Sogn, 3. Hjertebjerg,
Raer Sogn, 4. Hansted Høj, Hansted Sogn, 3. Bavnehøj, Hund
borg Sogn, 6. Salger Høj, Flade Sogn, 7. Ashøj, Hurup Sogn,
8. Malhøj, Redsted Sogn, 9. Lille Jenshøj, Fur Sogn, 10. Store Vihøj, Grinderslev Sogn, 11. Kløvenhøj, Lem Sogn, 12. St. Tørrehøj,
Kobberup Sogn, 13. Flintbjerg, Daubjerg Sogn, 14. Hverrestrup
Bavnehøj, Simested Sogn, 13. Galgehøj, Vorde Sogn, 16. Voming
Bavnehøj, Voming Sogn, 17. Bavnhøj, Vinkel Sogn, 18. Dejehøj,
Vellev Sogn.
Pejlepunkter uden for det nuvarende amt: A. Lynderup Skelhøj,
Skivum Sogn, B. Rold Bavnehøj, Rold Sogn, C. Hohøj, Mariager
Landsogn, D. Møgelhøj, Kastbjerg Sogn, E. Bjerghøj, Harreslev
Sogn, F. Borup (Kirke?), Borup Sogn, G. Signal på Randers Mark,
H. Dejrhøj, Ødum Sogn, I. Vorre Bakke, Skødstrup Sogn, J. Bo
rum Eshøj, Borum Sogn, K. Sorring Loddenhøj, Dallerup Sogn,
L. Skarebøgbjerg, Tulstrup Sogn, M. Bavnehøj, Serup Sogn,
N. Linnebjerg Bakke, Ikast Sogn, O. Ryde Bavnehøj, Ryde Sogn,
P. Mangehøj, Naur Sogn, Q. Bavnehøj, Nørre Lem Sogn, R. Dals
gård Høj, Hygom Sogn.
Tegnet på grundlag af A. C. Berthelsen: Videnskabernes Selskabs
trigonometriske operationer. Grundkortet er det moderne amtskort i
»Atlas over Danmarks administrative inddeling« (1984).

bostationer i og uden for amtet. Desuden blev der
foretaget pejlinger mod samtlige kirker og andre mar
kante bygninger i terrænet, men de indgik ikke i det
egentlige trigonometriske net. Hovedpunkterne i net
tet blev markeret på de trykte kort ved en særlig signa
tur (+). I en række tilfælde bestemtes højden af statio
nerne ved barometermålinger, men der foretoges ikke
systematiske nivellementer.
Ved den trigonometriske opmåling fastlagdes den
relative og absolutte placering af de 18 målestationer,
men det var kun begyndelsen til selve kortlægningsar
bejdet.

4. Den topografiske kortlægning
Som ved den trigonometriske kortlægning foretoges
den topografiske opmåling efter de mest moderne
principper, som 1700-tallet kunne opvise. Som hoved
arbejdsredskab benyttedes et målebord, et instrument
med en bevægelig metalplade anbragt på tre støtteben.
Man fastspændte et stykke papir på pladen, som var
forsynet med en sigtelinial, hvormed man indtegnede
retningen for de punkter i landskabet, man ønskede at
få med.
Forholdet mellem afstandene i virkeligheden og på
kortene blev fastsat til 1:20.000. Det svarede til at man
afsatte 1/20 alen (= 1 decimaltomme) på kortet i for
hold til 1000 alen i virkeligheden.
Da målepladen var 10 decimaltommer bred (ca. 31
cm) og 15 decimaltommer lang (ca. 47 cm) blev det
område, der kunne opmåles på et gennemtegnet måle
bordsblad ca. 6,3 km X 9,4 km, henholdsvis 10 og 15
decimaltommer X 20.000, omfattende ca. 60 km2.
Målingerne blev foretaget systematisk efter de pa
rallelle liniers metode: Midt gennem målebordsbladet
afsattes en nord-syd-gående linie, der delte bladet i en
østlig og en vestlig del, hver på en bredde af 5 decimal
tommer, svarende til en afstand i virkeligheden på
5000 alen eller 3,15 km.
I landskabet afsattes en tilsvarende linie med stokke,
og herefter arbejdede man sig gennem målebordsbla
det med pejlinger mod øst og vest så langt papiret
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Fig. 2. Søren Bruuns konceptkort over den nordlige del af Mors opmdlt 1788. Kort- og Matrikelstyrelsen.
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rakte. De parallelle linier lå med 2 gange et halvt måle
bordsblads afstand X 20.000, dvs. 10.000 alen eller 6,3
km fra hinanden.
Når man ikke kunne komme længere ad den engang
afstukne hovedlinie, målte man manuelt 10.000 alen
vinkelret på linien og fandt på den måde en ny hoved
linie, som man så arbejdede sig igennem. I praksis
foretog man løbende manuelle kontrolopmålinger
mellem hovedlinierne for ikke at måle skævt.
I landmålernes instruks var det bestemt, at de skulle
sigte efter alle kirker, herregårde, landsbyer og andre
markante punkter i landskabet. Herefter indtegnedes
veje, søer, skove osv. efter øjemål eller efter supple
rende opmålinger med kæder og stokke.
Fritliggende gårde, huse og møller m.v. er stort set
alle med på konceptkortene, men selve landsbyerne
blev ikke opmålt og er på kortene blot markeret med
deres udstrækning.
Der blev heller ikke foretaget højdeberegninger, og
terrænbeskrivelsen er derfor - rent bogstaveligt - gan
ske overfladisk.
På et tidligt tidspunkt i selskabets opmålingsvirk
somhed besluttede man at udgive ialt 12 kort over den
del af Danmark, der ligger vest for Store Bælt (inkl.
Slesvig). Samtidig fastlagde Thomas Bugge grænserne
for hvert enkelt kortblad, der - som kortene over den
sjællandske øgruppe - blev lagt efter kortbladets ud
strækning (»rammekort«), og ikke efter f.eks. admini
strative grænser, som Fester havde benyttet sig af på
sine kort »ø-kort«. Detailmålingen fulgte heller ikke
naturlige eller administrative grænser. Det betyder, at
det i dag er vanskeligt at få et overblik over, hvornår
enkelte dele af et moderne administrativt område som
Viborg Amt blev genstand for selskabets opmåling.
Af det bevarede kortmateriale kan det ses, hvilke
landmålere, der var virksomme i amtet, og hvilke om
råder, de fik tildelt. Man startede så småt i 1781 og
arbejdede sig i de følgende år ganske langsomt videre
med 1 å 2 landmålere. I 1782 og i 1787 arbejdedes slet
ikke i amtet. I 1785 var der sat 3 mand på opmålingen,
og fra 1788 tog man rigtig fat med mellem 3 og 6
landmålere. Endelig foretoges i 1793 en afsluttende

opmåling med 1 enkelt mand. Ialt repræsenterer op
målingsarbejdet i Viborg Amt resultatet af 32 arbejds
år for en landmåler. Hertil kommer, at hver havde 1-2
assistenter til rådighed, og at de kunne rekvirere hjælp
fra den lokale befolkning, om det skulle blive nødvendigtVi kender ikke meget til det praktiske opmålingsar
bejde, som det forløb i Viborg Amt: Landmålerne
havde vidtgående privilegier på kørsel og adgang til
private jorder, uanset om der var afgrøder eller lignen
de på marken, og de har sikkert ikke altid været lige
velkomne, hvor de kom frem.
Undertiden var heller ikke landmålerne lige begej
strede over, hvad de blev udsat for: I 1789 opmålte
Johan Boye Cimber i Vester Han Herred og Thy,
hvor han »efter Landets Clima og dets Beliggenhed til
Havet og Liim Fiorden... daglig var udsat [for] Veyrets Afvexlen af Stormvinde, raae og fugtig Kulde,
[der] ikke kunde være andet en[d] Sundheden höyst
skadelig«. Det hjalp heller ikke, at han på grund af en
bondes uforsigtighed var væltet med sin vogn og hav
de slået sig så slemt, at han året efter ikke følte, at han
kunne arbejde ved landmålingen6. Få år senere blev
han amtsforvalter i Assens, forhåbentlig har han kun
net rekreere sig der!
Landmålerne sammentegnede hvert år deres mange
målebordsblade til et konceptkort, der blev indleveret
til Videnskabernes Selskab som bevis på deres arbejde.
De er i modsætning til målebordsbladene bevaret, og
32 meget store kortblade alene for Viborg Amt vidner
om landmålernes enorme arbejdsindsats.
Efter at alle de kort var blevet afleveret, som efter
planen skulle udgives på ét kortblad, udarbejdedes en
rentegning på grundlag af konceptkortene, således at
kobberstikkeren fik et passende forlæg. Samtidig for
mindskedes måleforholdet fra koncepternes 1:20.000
til de trykte korts 1:120.000; de blev forsynet med
målestok, gradnet, tegnforklaring og titelkartouche.
Ved formindskelsen gled en række topografiske op
lysninger ud, ligesom der undertiden kan spores min
dre forskelle i det topografiske billede mellem kon
ceptkort og det færdige, trykte kort.
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Fig. 3. Videnskabernes Selskabs kort over Dronningborg og Kalø Amter udgivet 1791. De til omslaget af MIV 7, 8 og 9 benyttede udsnit er
vist.

Kartoucherne blev udført af professionelle kunst
nere, men er for de tre vigtigste kort over amtet des
værre anonyme. På kortet over Ålborghus m.v. er
kartouchen tegnet af C. A. Lorenzen, og det er vel
ikke udelukket, at de tre næsten samtidige kartoucher
stammer fra et forlæg fra hans hånd. Som motiv valgte
man typiske scener fra dagligdagen: Kyæg- og fåreavl,
agerdyrkning, fiskeri og teglværksdrift.
Efter udarbejdelsen af forlægget blev konceptkorte
ne arkiveret og forlæggene sendt til selskabets kobber
stikker Theodor Gottfriedt Nicolaus Angelo, der fra
1787 arbejdede for selskabet og hvertandet år aflevere
de en stor kobberplade med det indgraverede kortbil
lede.
Thomas Bugge fremviste løbende de nye kort for
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selskabets medlemmer. Da kortet over Ålborghus
m.v. var færdigtstukket 1. november 1793 vandt det
»Selskabets fuldkomne Bifald« som sekretæren note
rede i protokollen. Det samme syntes at have været
tilfældet med de øvrige kort.
Herefter blev kortene trykt i 100 eksemplarer og
udgivet. Det første kort over en del af Viborg Amt
udkom i 1791, det sidste i 1800.
Kobberpladerne opbevaredes som store kostbarhe
der under lås og slå i Søkortarkivet, men blev med
jævne mellemrum taget frem og brugt til at trykke nye
oplag. Da regnskaberne for Videnskabernes Selskab
tilsyneladende ikke er bevaret, kender vi ikke størrel
sen af oplaget af de fire kort, og det vides heller ikke,
om kobberpladerne er blevet efterstukket på grund af

Fig. 4. Videnskabernes Selskabs kort over Ørum Amt m.v. udgivet 1797. Det til omslaget af MIV 10 benyttede udsnit er vist.

slid, som det skete med flere af de andre plader. Kob
berpladerne eksisterer endnu og opbevaret i vore dage
i Kort- og Matrikelstyrelsen i København sammen
med konceptkortene.

5. Efterbyrd
I 1806 afsluttede Videnskabernes Selskab udgivelsen af
sine detajlkort over Jylland. Fem år senere sammentegnedes de 9 kort til et generalkort over landsdelen.
På grund af englænderkrigene og statsbankerotten ud
kom det først i 1820. Som slutsten på selskabets hele
kortlægnings- og udgivervirksomhed udkom i 1841 et
generalkort over »Kongeriget Danmark med Hertug
dømmet Slesvig«, reduceret og sammentegnet på

grundlag af selskabets 20 detajlkort over de danske
landsdele, udgivet mellem 1766 og 1807.
Da var kortene allerede blevet genstand for stærk
kritik fra faglig side: Astronomen H. C. Schumacher,
der blev tilknyttet opmålingsarbejdet efter Bugges død
i 1815 og selv opererede i Holsten, udsatte sin forgæn
gers astronomiske og geodætiske arbejder for en søn
derlemmende kritik, som eftertiden dog ikke har kun
net dele. Værre var det dog, at kortene også i offentlig
heden blev opfattet som ubrugelige, fordi deres topo
grafiske oplysninger ikke blev ajourført.
Det gav spilrum for entreprenante korttegnere: I
1820rne udgav topografen Th. Gliemann en lands
dækkende serie amtskort, tegnet med udgangspunkt i
Videnskabernes Selskabs kort, suppleret med oplys-
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Fig. 5. Videnskabernes Selskabs kort over Skivehus, Bøvling og Lundenæs Amter udgivet 1800. De til omslagene af MIV1/11, 2/12,3/13,4/14,
5/15 og 6/16 er vist.

ninger fra den netop afsluttede specielle eller økono
miske opmåling til den senere matrikel af 1844. Matri
kelkortene indeholdt naturligvis også en lang række
topografiske oplysninger, der kunne lægges ind på
grundkortene.
På samme måde tegnede officeren og litografen
J. H. Mansa i 1830rne og 1840rne sine første kort over
Danmark, som han dog fik mulighed for at revidere i
marken under talrige statsunderstøttede rejser rundt i
landet. Hans kort blev uhyre populære og blev udgi
vet i talrige nye udgaver i store oplag. De blev endog
brugt af begge parter under Treårskrigen, sikkert til
stor fortrydelse for den nationalt sindede Mansa8.
På dette tidspunkt havde Videnskabernes Selskab
overdraget sin kortlægningsforpligtelse til Generalsta26

bens Topografiske Afdeling. Den 28. februar 1843 af
leverede Selskabet alle sine kort, journaler, kobberpla
der og instrumenter til Generalstaben, hvis topografi
ske Afdeling straks herefter begyndte en ny detaljeret
opmåling af Danmark.
Overdragelsen markerede afslutningen på den første
samlede opmåling af Danmark, der byggede på viden
skabelige principper, og som sammenfattede det bed
ste datidens astronomer, landmålere, korttegnere og
kobberstikkere kunne præstere. Videnskabernes Sel
skabs kortlægning er på alle måder et hovedværk i
dansk korthistorie og en af de bedste kilder til beskri
velsen af det danske landskab, før udskiftning, dræ
ning, vej- og baneanlæg og hele det moderne samfund
ændrede det til ukendelighed.

6. Oversigt over Videnskabernes Selskabs
kort over det nuværende Viborg Amt
Konceptkort
(Kort- og Matrikelstyrelsens signatur i parentes)
1781
Concept Carte over et Stykke af Hovelberg, Galten og Sabroe Her
reder udi Dronningborg og Skanderborg Amter i Aarhuus Stift udi
Jylland... forfattet af C. Heiberg, Aar 1781 (2c)
Concept Carte over en Deel af Lysgaards, Houlbierg, Hidts, Giern,
Thyrsting og Vradts Herreder udi Silkeborg og Skanderborg Amter
under Aarhuus Stift... Forfattet og tegnet Aar MDCCLXXXI af
H. Skanke (lk)
1783
Concept Carte over en Deel af Lysgaard og Hovelberg Herred udi
Silkeborg og Dronningborg Amt, Aarhuus Stift, og Nørre Jyl
land... forfattet og tegnet udi Aaret 1783 af J.B. Cimber (2d)
Kort over en Deel af Medelsom, Sönder Löng, Stövring, Nörre
Hald og Onsild Herreder, Halds, Dronningborg og Mariager Am
ter udi Wiborg og Aarhuus Stifter i Jylland... forfattet af C. Hei
berg, Aar 1783 (2h)
1784
Concept Carte over en Deel af Hovelbierg og Sønder Lyng Herred
udi Dronningborg Amt og Aarhuus Stift som og en Deel af Medel
som Herred udi Halds Amt og Viborg Stift... forfattet og tegnet
Aar 1784 af J. B. Cimber (2e)
1785
Concept Carte over En Deel af Sönder-Lyng Herred udi Dronning
borg Amt, Aarhuus Stift, som og af Medelsom og Nörre-Lyng
Herred udi Halds Amt, Wiborg Stift... forfattet i Aaret 1785 af
J. B. Cimber (2g)
Concept Carte over en Part af Halds Amt, Rinds og tilgrensende
Herreder udi Jylland... forfattet af S. Iversen, Aar 1785 (2o)
Kort over et Stykke af Nørrelyng og Rinds Herreder udi Halds Amt
og Viborg Stift... opmaalt og forfattet af H. Skanke, Aar 1785 (2p)
1786
Conceptearte over en Part af Silkeborg Amt, Hids Herred udi Jyl
land ... Forfattet af S. Iversen, Aar 1786 (Ij)
1788
Concept Carte over Nörre Herred samt en Part af Sönder Herred
udi Dueholms Amt paa Oen Mors... Forfattet af S. Bruun, Aar
1788 (5j)
[Konceptkort uden inskription over den nordlige del af Vester Han
Herred, tegnet af J.B. Cimber 1788] (5a)
Kort over een Part af Provinsen Thye beliggende udi Hillerslev
Herred... optaget af I. Ellung, Aar 1788 (5g)
Kort over en Deel af Finds-, Nörrelyng-, Lysgaard- og Hinds Her
reder i Halds, Silkeborg og Dronningborg Amter, Viborg og
Aarhuus Stifter udi Jylland ... forfattet af C. Heiberg, Aar 1788 (2f)

Carte over en Part af Halds, Mariager og Aalborghuus Amt... For
fattet af S. G. Iversen, Aar 1788 (3b)
Charte over Harre og Nørre Herreder udi Skivehuus Amt eller
Salling... opmaalt Aar 1788 af J. Johnsen (5e)
1789
Concept Carte over en Part af Sönder Herred, Dueholms Amt paa
Mors Oe, den sydlige Deel af Thyeland samt Thyeholm, Jegenöe,
Ager og Mellemliggende Holme i Liimfiorden udi Ræfs Herred,
Vestervig Amt, Aalborg Stift... forfattet af S. Bruun, Aar 1789 (6a)
Concept Carte over En Deel af Wester Hanherred og Hillerslev
Herred i Wensyssel og Thyeland udi Aalborg Stift... forfattet i
Aaret 1789 ved J.B. Cimber (5f)
Kort over een Part af Thye beliggende i Örum Amt... ved rigtig
Landmaaling optaget af I. Ellung, Aar 1789 (5h)
Concept Carte over en Part af Skivehuus Amt eller Salling, Hind
borg, Rødding og Harre Herred udi Jylland... Forfattet af S. Iver
sen, Aar 1789 (6b)
Carte over en Part af Ribe, Aarhuus og Viborg Stifter... opmaalt
1789 af J. Johnsen (6o)
1790
Kort over een Part af Thye og Riibe Stift... ved rigtig Landmaaling
optaget af I. Ellung, Aar 1790 (51)
Kort over en Deel af Fiends Herred, Halds Amt, Viborg Stift udi
Jylland... Forfattet af C. Heiberg, Aar 1790 (6d)
Concept Carte over en Part af Skivehuus Amt eller Salling, Rødding
og Hindborg Herred udi Iylland... Forfattet af S. G. Iversen, Aar
1790 (6f)
Kort over een Part af Lundenæs, Bøvling og Halds Amter... op
maalt 1790 af John Johnsen (6p)
Kort over en Deel af Aars, Gislum og Rinds Herreder... forfattet af
Warberg, Aar 1790
1791
Conceptkort over en Part af Ginding Herred i Bövling Amt og
Hierm Herred i Lundenæs Amt udi Riber St[i]ft... forfattet af S.
Bruun, Aar 1791 (6m)
Kort over een Part af Thye... ved rigtig Landmaaling optaget af I.
Ellung, Aar 1791 (5i)
Concept Carte over en Part af Skivehuus Amt, Harre, Nørre og
Hindborg Herred udi Salling... Forfattet af S. G. Iversen, Aar 1791
(6c)
1792
Kort over een Part af Thye... Ved rigtig Landmaaling optaget af I.
Ellung, Aar 1792 (5k)
Carte over en Part af Silkeborg og Lundenæs Amt udi Iylland...
Forfattet af S. G. Iversen, Aar 1792 (6x)
Kort over en Deel af Hindborg og Fiends Herreder i Viborg Stift...
forfattet af Warberg, Aar 1792 (6e)
1793
Kort over en Deel af Ginding og Fiends Herreder... forfattet af
Warberg, Aar 1793 (6n)
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Trykte kort
1791
Kort over Dronningborg og Kaløe Amter, samt Stykker af Aalborghuus, Halds, Mariager, Silkeborg, Haureballegaards og Skander
borg Amter under det Kongelige Viidenskabernes Societets Direc
tion ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt
astronomiske Operationer proved. Reduceret og sammensat og teg
net af O. Warberg, Aar 1789. Stukket af N. Angelo, Aar 1791.
1793
Kort over en Deel af Aalborghuus og Seiglstrup Amter samt af
Vendsyssel under det Kongl. Viidenskabernes Societets Direction
ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astro
nomiske Operationer proved. Reduceret sammensat og tegnet af P.
Harboe, Aar 1791. Stukket af N. Angelo, Aar 1793.
1797
Kort over Ørum Amt samt Stykker af Aalborghuus og Vestervig
Amter og Vendsyssel under det Kongl. Viidenskabernes Societets
Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske
samt astronomiske Operationer proved. Reduceret, sammensat og
tegnet af P. Harboe, Aar 1795. Stukket af G.N. Angelo, Aar 1797.
1800
Kort over Skivehuus, Bøvling og Lundenæs Amter samt Stykker af
de tilstødende Amter under det Kongelige Viidenskabernes So
cietets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonome
triske samt astronomiske Operationer proved. Reduceret, sammen
sat og tegnet af P. Harboe. Stukket af G.N. Angelo, 1800.

Noter
1. Poul Heegaard: Diderich Fester, Dansk biografisk Leksikon, 2.
udgave, bind 7, København 1935, genoptrykt i Dansk biografisk
leksikon, 3. udgave, bind 4, København 1980.
2. Asger Lomholt: Dansk historisk Almanak 1760-1782, i: Asger
Lomholt: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 17421942. Samlinger til Selskabets Historie 3. København 1960, s.
119-129.
3. Det Kongelige Biblioteks Arkivregistrant over journalsager.
Ældre række 1-1561, 31.12.1760, jf. fortalen til Danske Atlas, 1.
bind, København 1763.
4. Ny Kongelig Samling, Det Kongelige Biblioteks Håndskriftaf
deling, 369-Fol.
5. Thomas Bugge: Beskrivelse over den Opmaalings Maade som er
brugt ved de Danske geographiske Karter. Kiøbenhavn 1779.
6. Landmålingens Arkiv, Videnskabernes Selskab. Korrespondan
ce 5.5.1790.
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7. Det Kongelige Videnskabernes Selskabs Protokol 1775-1795,
Videnskabernes Selskab.
8. Bjørn Westerbeek Dahl: »Samlet, tegnet og lithographeret af
J. H. Mansa« (omhandler også Gliemanns kort) i: Krigshistorisk
tidsskrift, 22. årg., nr. 3, december 1986, s. 80-87.
"Bibliotekar Lisbeth Schelde, Københavns Rådhusbibliotek, og
arkivsekretær Henrik Stissing Jensen, Rigsarkivets Kort- og Teg
ningssamling, takkes begge for gennemlæsning og kommentarer
til manuskriptet.
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Fig. 6. Man kan i dag stadig stå på de højdepunkter i landskabet,
hvorfra det overordnede trigonometriske net blev målt i slutningen
af 1700-årene. Fur. Foto: Jens Vellev 1991.

Viborg Amts Konserveringsværksted - før og nu
Af Eli Andersen

1. VAK
Viborg Amts Konserveringsværksted (VAK) beskæf
tiger sig med opgaver, der vedrører konservering og
bevaring for de museer i Viborg Amt, som på en eller
anden måde har tilknytning til amtets museumsråd. I
det følgende skal der berettes om oprettelsen og drif
ten af VAK fra 1972 og til og med den netop overstå
ede flytning til en hensigtsmæssigt indrettet bygning
på Strandvejen i Skive.

2. Forhistorien
Den 1. april 1970 trådte kommunalreformen i kraft.
Det tidligere Thisted Amt blev, sammen med det tid
ligere Viborg Amt, med visse små justeringer, til det
nuværende Viborg Amt. På det tidspunkt havde Peter
Seeberg i en halv snes år været inspektør på Viborg
Stiftsmuseum. Han tog nu initiativet til et samarbejde
mellem museerne i det nye amt, formaliseret i et amts
museumsråd. Samarbejdsformen fandt senere vej ind i
lovgivningen som en generel ordning. I 1970 var det
nye storamts museer kun sparsomt bemandede og
samarbejdet så meget mere nyttigt. Allerede i juni
1970 holdt amtsmuseumsrådet sit første møde - i Thi
sted.
Tanken om en fælles konserveringsanstalt var nær
liggende, for der var et meget stort behov for behand
ling af museernes genstande. Især behovet for konser
vering af nyopgravet arkæologisk materiale var stort.
Kun få af de større museer i provinsen havde mulighed
for konservering. Derfor var det meste henvist til
NMs konserveringsanstalt, hvis kapacitet slet ikke
stod i forhold til behovet. I Viborg amt havde man på

det tidspunkt oplevet ventetider på op til 7 år for kon
servering af en bronzegenstand på Nationalmuseets
(NM) konserveringsanstalt.
Den fælles konserveringsanstalt skulle være speciali
seret forstået på den måde, at processer som krævede
specielt udstyr skulle afvikles på anstalten. Processer,
der var mindre komplicerede skulle derimod afvikles
decentralt, på museerne, af deres håndværkere og for
valtere efter vejledning fra konserveringsanstalten.
Det første eksempel på regionalt samarbejde om at
løse behovet for konservering blev nu sat i gang.

3, Forberedelserne
Samme efterår begyndte forberedelserne. Med stort
engagement påtog Skive Museums leder, museumsin-

Fig. 1. Fra de første år — i kælderen på Skive Museum. Foto: Mogens
Hartmeyer.
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Fig. 2. Danmarks første ovn til behandling afjernoldsager i en kon
trolleret atmosfære. Foto: Ove Madsen.

spektør J. O. Lefévre sig at søge planen realiseret. Jeg
blev inddraget i det udvalgsarbejde, som skulle forbe
rede amtskonserveringsanstaltens oprettelse. Skive
Museum (SM) lå centralt i det nye storamt. Derfor
skulle konserveringsanstalten placeres der. Udvalget
enedes om, at den 25 m2 store Åkjærstue i SMs kælder,
efter godkendelse af fabrikstilsynet i Holstebro, mid
lertidigt skulle indrettes til konserveringsanstalt.
Jeg udarbejdede materielliste og planer for anstal
tens indretning og opgaver. J. O. Léfevre arbejdede
med planerne for organiseringen og driften af anstal
ten. Der var 3 muligheder: 1. konservatoren kunne
ansættes af amtets undervisnings- og kulturudvalg (ef
ter indstilling fra amtsmuseumsrådet). 2. Anstalten
kunne som selvejende institution drives af amtsmuse
umsrådet. Eller 3. Anstalten kunne være en underaf
deling af SM, der så modtog faste tilskud for at drive
anstalten.
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Tanken om fællesskabet med SM var helt naturlig.
Mange faciliteter, bibliotek, maskinpark og fotoud
styr og lokaler kunne med fordel udnyttes af begge
parter. Ikke mindst samværet med de andre faggrup
per, bl.a. arkæologer og historikere, ville være vigtig.
I juni 1971 sender amtsmuseumsrådet planerne til
amtsrådets undervisnings- og kulturudvalg (UK-udvalg), der i januar 1972 udtrykker den opfattelse, at
anstalten bør placeres under amtsrådet, evt. således at
den daglige ledelse varetages af bestyrelsen for SM.
UK-udvalget foretrak dog anstalten som afdeling af
SM, fordi det ville udløse statstilskud. Imidlertid hav
de kulturministeren den 2. februar 1972 nedsat et ud
valg, der skulle undersøge mulighederne for at samle
de gældende museumslove i een lov. Det var nærlig
gende at antage, at man under arbejdet med lovrevisio
nen ville behandle problemer/ideer af ovennævnte ka
rakter. Bl. a. var amtsmuseumsnævn (-råd) stærkt inde
i billedet, netop med henblik på løsning af fællesop
gaver.
Ud fra en forventning om at lovrevisionen var tilen
debragt i begyndelsen af 1975, godkendte UK-udval
get at anstalten, foreløbig og indtil 1. april 1975 place
redes ved SM. UK-udvalget godkendte samtidig, at
amtsmuseumsrådet efter en vedtægtsændring, der
gjorde museerne og ikke enkeltpersoner til medlem
mer af amtsmuseumsrådet, kunne oprette en kontrakt
med Skive Museum, der gjorde anstalten til en afde
ling under SM. I samme brev meddelte UK-udvalget,
at det for 1972 ville yde et tilskud på 50.000 kr.
I 1971 fungerede jeg som ulønnet konsulent. For
midler fra de enkelte museer var der indkøbt diverse
apparatur. Der var grønt lys fra amtsrådet og indret
ningen af lokalet i kælderen på SM blev afsluttet. Så i
januar 1972 kunne den ledige stilling som amtskonser
vator publiceres. Jeg var naturligvis blandt de 4 ansø
gere og var så heldig at få stillingen. Min faglige bag
grund var en uddannelse som kunst- og kleinsmed
(medaille for svendestykket), og som laborant (autori
seret histolaborant), samt en varmemestereksamen fra
teknologisk institut (med klimastyring), og især årene
på NMs konserveringsanstalt. Letsindig omgang med

visse formaliteter medførte dog, at stillingen skulle
genopslås. Efter en vis forsinkelse kunne jeg så tiltræ
de 1 juni 1972.

4. De første år
Indtil februar 1975 var VAK bogstaveligt en del af SM.
Og det gik udmærket, bl.a. fordi der i forvejen var et
rimeligt velfungerende miljø. Rapporter fra VAK be
gyndte nu at optræde som notitser i SMs rapporter.
Til en begyndelse måtte jeg danne mig et indtryk af
karakteren af de enkelte museers samlinger, og ikke
mindst af museumsbygningerne som opbevaringsste
der for samlingerne. Det sidste var ikke så morsomt.
Ingen museer var ideelle, nogle langtfra. Især magasi
nerne var ringe. Et museum havde haft en vandskade
og mange genstande var beskadigede. Andre var blot
lodne af mug. Men efterhånden voksede den nødven
dige miljøbevidsthed og affugterne begyndte deres
indtog i museerne.
På nogle af amtets museer var der personale, som i
flere år havde beskæftiget sig med en slags konserve
ringsarbejde. To museer havde en forvalter, der bl.a.
beskæftigede sig med konserveringsarbejde. Andre
steder var der medhjælp af svingende kvalitet. En af de
første vigtige opgaver var derfor at kortlægge, hvad
der blev gjort, med hvilke midler, - og hvad der burde
gøres, og hvordan. Det udviklede sig senere til de fra
VAK udsendte meddelelsesblade.
Der skulle også opbygges et registreringssystem, et
bogholderi med indlevering og udlevering. Det blev
baseret på randhulkort, der tillod mange søge-muligheder.
Anstalten ekspanderede. Et andet rum i kælderen på
SM havde en kæmpeventilator, stammende fra det
nedlagte caloriferevarmesystem. Sammen med SMs
forvalter, Mogens Hartmeyer, indrettedes og udnytte
des rummet bl.a. til behandling af recent jern, f.eks.
goderådsjern, der blev så pæne efter behandling med
det i rummet opstillede elektrolysebad.
Udviklingen af konserveringsvæsken, kaldet VAK
II, til arkæologiske bronzer hører også til denne perio-

Fig. 3. Danmarks første frysetørringsanlæg med nedkøling af kam
mervæggen. Foto: Ove Madsen.

de. Opskriften har, med meget små justeringer været i
brug siden da.
En studietur til Weimar i det daværende DDR, ud
viklede sig til et længere varende fagligt og menneske
ligt fællesskab af kvalitet. Arkæologerne i Weimar
havde i mere end 20 år anvendt indstøbning af arkæo
logisk interessante objekter eller jordblokke i smeltet
paraffin, med henblik på en mere omhyggelig behandlig i laboratoriet. Den teknik tog jeg i brug og det har
givet mange gode resultater.
Et besøg i Stockholm på WASA-konserveringsanlægget medførte, at jeg begyndte på den reducerende
glødning, der hermed blev introduceret i Danmark.
Man behandler på denne måde rustent, arkæologisk
jern ved en høj temperatur, i en kontrolleret, f.eks.
iltfri atmosfære, i en specielt konstrueret ovn. Midler
ne til ovnen fik VAK skænket af Fonden til Fædre
landets Vel. Senere har både Moesgård og NM anskaf
fet tilsvarende ovne.
Fagligt set var jobbet dog lidt ensomt. De få andre
konservatorer uden for NM følte det på samme måde.
I januar 1973 var jeg medstifter af jysk studiegruppe,
der senere udviklede sig til DKF, Dansk konserve
ringspersonales fællesudvalg, en egentlig efteruddan
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nelsesorganisation. Det var også i 1973, Konservator
skolen optog det første hold studerende.

5. Årene på Østerbro
Pladsen i kælderen på SM var utilstrækkelig, og i fe
bruar 1975 flyttede VAK så »midlertidigt« til lokaler i
bagbygningen til Østerbro 9. Skive Kommune havde
købt det tidligere jernstøberi Gyro og VAK lejede så
de to øverste etager, der havde været bad og omklæd
ningsrum samt frokoststue, ialt ca 230 m2. Jeg var
stadig eneste ansatte, men rundt omkring, både inden
for og uden for amtet accellererede aktiviteten på mu
seerne. Så p.gr.a. mine erfaringer med at forsøge en
strukturering af arbejdet med genstandene lokalt på
museerne, var jeg lærer for et hold på DKMs sommer
kursus.
En interessant hændelse sommeren 1975 var, at en
ingeniør fra Teknologisk Institut henvendte sig og
indbød til et samarbejde mellem VAK og et internatio
nalt innovationscenter (opfindercenter), som man søg
te oprettet i Skive. Det skulle til en begyndelse være på
Skive Handelsskole og der var faktisk forhandlinger
om at flytte VAK derud. Centeret blev ikke til noget,
bl.a. fordi stærke kræfter mente, at det skulle ligge i
København. Med den planlagte udrustning ville cente
ret have været et godt makkerskab for VAK.
I anden halvdel af 1975 begyndte der så småt at
dukke voluntører op. Kaj Hillgård og Hans Gredal,
samt ikke mindst Jytte Bjerregård, der senere som
halvdagsansat virkede på VAK i nogle år.
VAK fik det år sit første røntgenapparat, som var
indrettet i et specialbygget skab. Med polaroidfilm
blev der nu så småt eksperimenteret med stereoskopi
ske røntgenfotos, dvs. et billedpar, optaget med en 6-7
cm’s forskydning af objektet, med henblik på 3-dimensionel iagttagelse.
I 1976 indledte amtsmuseumsrådet forhandlinger
med konservator Thomas Bullinger om oprettelse af et
værksted, der kunne løse opgaver med kirkeinventar
og bemalet træ i almindelighed. Vi havde sammen, ved
besøg på amtets museer, opgjort museernes samlede
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behov for den type opgaver til 5-6 mandår. Men værk
stedet skulle desuden imødekomme et behov fra såvel
kirker som private.
VAK fik mere udstyr, bl.a. et avanceret »sand«blæsningsudstyr, - igen med støtte fra Fonden til
Fædrelandets Vel. Og den ny museumslov blev vedta
get. Forudsætningerne for museumsarbejdet var nu
klarlagte.
I 1977 kunne Thomas Bullinger begynde sin virk
somhed i Grønbæk gamle skole, og det lykkedes at få
oprettet endnu en fuldtidsstilling på VAK. Den blev
besat af Ove Madsen, der havde aftjent civil værne
pligt ved Skive Museum, og som sådan deltaget i
VAKs flytning til Østerbro. Men nu fik det hele nye
perspektiver. Ove Madsen er uddannet radiomekani
ker, men iøvrigt så alsidig som arbejdet med konserve
ring kræver. Da han, som han udtrykte det, havde
vænnet sig til elektroner med svømmevest, kom der
gang i elektrolyse af både stort og småt, bl.a. med
hjemmelavet udstyr. Der var et reelt grundlag for at
øge aktiviteten, og helt naturligt ved anskaffelse af ud
styr til behandling af vådt, organisk materiale fra ar
kæologiske udgravninger, f.eks. ved frysetørring.

6. Frysetørringsanlægget
Ideen bag frysetørring er, at man lader en væske for
dampe fra fast form, f.eks. vand fra tilstanden som is.
Herved kan man undgå et væskeholdigt, organisk ma
teriales sammenbrud ved udtørring. Teknikken an
vendes i levnedsmiddelindustrien. I den branche er
skrumpning af det behandlede almindeligt og nærmest
en fordel. Adskillige forsøg på at overføre den teknik
uden ændringer til museumskonservering gav dårlige
resultater, også i Danmark. I 1978 var frysetørring fra
vand derfor anset for uanvendelig i Danmark. På NM
brugte man, med flotte resultater, en dyr, brandfarlig
og giftig butylalkohol, der har den sære egenskab at
optræde i fast form ved stuetemperatur. På VAK be
sluttede vi at gøre op med myten og forsøge frysetør
ring fra vand. Der blev skaffet midler fra Statens Mu
seumsnævn (SMN), fra Viborg Amt og fra A. P. Møl-

ler Fonden og i slutningen af 1978 begyndte anlæggets
komponenter at komme til VAK. Det var på høje tid,
for kort forinden havde man fundet vraget af en kogge
ved Kollerup strand. Vraget indeholdt en del enkelt
fund, som bedst kunne behandles med frysetørring,
og de ankom nu til VAK. I januar 1979 kom anlægget i
gang, men der skulle nødvendigvis eksperimenteres.
Vi fandt frem til den afgørende faktor, nemlig at an
læggets kammer skal kunne nedkøles, for at holde
genstandstemperaturen under imprægneringsmidler
nes smeltepunkt (ca. 4- 15°C). Efterhånden kom der
hold på teknikken, og der er resultater, som der er
grund til at se tilbage på med faglig stolthed.

7. Konsolidering
I 1979 måtte VAK betale prisen for at være pioner på
jernbehandlingsområdet. Den glødeovn, som vi havde
fået bygget i 1975, havde så mange uhensigtsmæssige
konstruktionsdetailler, at en ny og forbedret udgave
måtte anskaffes. I den anledning fik VAK besøg af en
kollega fra Weimar, og det resulterede i, at jeg i 1980, i
det østtyske fagtidsskrift »Neue Museumskunde«, fik
offentliggjort en artikel med samme indhold som den i
litteraturlisten nævnte artikel om rustent jordfunden
jern.
VAK fik i 1979 også andet røntgenapparat. Det var
brugt udstyr, som Viborg Sygehus forærede os. Trods
brugt var det bedre end udstyret i skabet, men det
fordrede indretning af et specielt rum, og først da
A. P. Møller Fonden i 1980 skænkede midler hertil,
kunne det tages i brug.
Der kom nu for alvor gang i eksperimenterne med
stereofotos ogi 1981 anskaffede vi et spejlstereoskop.
I et sådant tillader et system af spejle og optik, at man
kan betragte billeder med 26 cm’s afstand mellem de
korresponderende punkter. Et vældigt fremskridt.
Med stereooptagelserne kan man næsten se indholdet
af en arkæologisk set interessant jordblok, som om det
allerede er gravet frem. Især når det er indstøbt i paraf
fin, der ikke kan spores på røntgenbilledet. Det var
også omkring den tid vi erkendte frysetørringsmeto-

Fig. 4. Strandvejen 15 i Skive, som VAK flyttede til den 1. januar
1991, og samtidig tog navneforandring til Viborg Amts Konserve
ringsværksted. Foto: Ove Madsen.

dens svagheder, især m.h.t. objektstørrelse, behand
lingstid og energiforbrug. Fundet af kollerupkoggen
havde medført spekulation i alternative metoder, spe
kulationer der gik over til eksperimenter, der er fortsat
siden.
I 1981 fandt arkæologer tykke fundlag ved Søndersø
i Viborg. Savnet af en tredje medarbejder blev meget
mærkbart og i 1982 var en laborant 9 mdr. i jobtilbud
på VAK. Desuden begyndte Per Hadsund som uløn
net medhjælp (Han er i dag konservator på Ålborg
Historiske Museum).
I 1983 fik vi et nyt (brugt) røntgenanlæg for midler
fra den amtslige rådighedssum, og røntgenundersøgel
serne nåede et nyt højdepunkt takket være Ove
Madsen.
I 1984 blev El-museet tilsluttet amtsmuseumsrådet,
og VAK blev konsulteret vedrørende magasinforhold.
Udgravningerne ved Søndersø var genoptaget og be
hovet for ekstra mandskab påtrængende. Per Had
sund, der nu var elev på Konservatorskolen, arbejdede
på VAK i ferien.
Som et forsøg på at følge med i fundmængderne,
blev der arbejdet med forskellige konserveringsvæs
ker. VAK IV blev et foreløbigt resultat. En væsentlig
komponent i væsken er triætanolamin (TEA).
I Weimar havde jeg fået et vink om at interessere
mig for aminer til formålet. Og gjorde et heldigt valg.
Væsken er senere, som afgangsopgaver, undersøgt på
den danske, og på en engelsk konservatorskole. Af
hensyn til arbejdsmiljøet er væskens sammensætning
siden ændret en del. Formalin, som indgik oprinde-
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ligt, er udeladt, men TEA spiller stadig en væsentlig
rolle, og bruges nu flere steder, og er f.eks. en af
standardmetoderne på Museum of London.
I 1985 fik VAK EDB-udstyr, som Ove Madsen la
vede programmer til med henblik på genstandsbog
holderiet. Genstandsregistreringen for 1985 findes bå
de på de hidtil anvendte randhulkort og på EDB.
I slutningen af 1986 ansattes den første medarbejder
med afgang fra konservatorskolen. Det var konserve
ringstekniker Henrik Thomsen, som i 1989 forlod
VAK, og blev afløst af Ejner Grydgård, der er uddan
net som folkeskolelærer med matematik og fysik som
liniefag, men ¡øvrigt har håndelag og stor interesse for
gamle ting.

8. Vejen til Strandvejen
Samme år (1989) indledtes forhandlinger med Viborg
Amts Forvaltning om en mulig flytning til en nu ned
lagt kedelcentral ved en af amtets institutioner, Resenlund på Strandvejen i Skive. I årene forud havde VAK
modtaget forskellige tilbud om mere eller mindre eg
nede lokaler. Et levnedsmiddellaboratorium og fysik
lokalerne på den gamle Skivehus Skole var blandt de
bedre. Men enten afslog vi tilbuddene, eller andre i
»systemet« fandt bedre anvendelse for dem, vi accep
terede. Nu så det imidlertid ud til at lykkes, selvom en
af de første erfaringer ved forhandlingerne var, at en
sum på 400.000 kr (plus opskrivning), der siden mid
ten af 70’erne havde været på amtsrådets årlige anlægs
budget, i slutningen af 80’erne var blevet slettet. Belø
bet havde i mange år ventet på den tilbygning, bl.a.
omfattende lokaler til VAK, som i midten af 70’erne
blev planlagt ved Skive Museum. Der blev dog skaffet
et beløb til de nødvendige forandringer af kedelcentra
len. Bl.a. skulle der være et tidssvarende ventilations
anlæg af hensyn til arbejdsmiljøet. Inden udgangen af
1989 var planerne for forandringen og de nødvendige
tilladelser parate. Et anlægsstop i 1990 udskød arbej
dets påbegyndelse et halvt år, men i december flyttede
VAK ind i den ombyggede kedelcentral. Vort gamle
røntgenanlæg fra 1983 havde tjent os godt, men det
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ville koste næsten halvdelen af anskaffelsessummen at
flytte det til den nye bygning. SMN har bevilliget
midler til et nyt (brugt) anlæg, der er endnu bedre og
helt tip-top.
I 1990, hvor vi havde ventet at flytte ind midt på
sommeren, havde SMN bevilliget midler til kar og
pumper til den alternative træbehandling. Anskaffel
sen måtte afvente flytningen, fordi der ikke var plads
på Østerbro.
Men nu er vi her. I herlige omgivelser. På en syd
vendt skråning, i kanten af en skov. I dejlige lokaler og
med mange muligheder, som vi nu skal udnytte. Bl. a.
har vi fået et velegnet lokale og udrustning til behand
ling af vanddrukket træ fra arkæologiske udgravnin
ger. Både frysetørringsprocessen og dens alternativ
(beregnet på store objekter) skal videreudvikles, så
den næste kollerupkogge ikke bliver så stort et pro
blem.
Blandt vore mange muligheder er en udbygning af
faciliteterne til tegning og dokumentation af de store
arkæologiske træobjekter. Et andet muligt projekt vil
være at forbedre vort EDB-udstyr, så vi kan have bil
leder på vore elektroniske kartotekskort, og ligeledes
forbedre vor udsendte meddelelsesblade ved instrukti
ve illustrationer.

Jeg synes det er meget flot, at Viborg Amtsråd, i en
vanskelig tid, har vist vilje til at gennemføre ombyg
ningen således, at det der blev lagt kimen til i 1970, nu
har fået denne form. Så selv om der er en smule vemod
ved tanken om, at den oprindelige plan om bygnings
fællesskab med Skive Museum ikke blev realiseret, er
der god grund til at glæde sig over konserveringsværk
stedets nye muligheder og vilkår.
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Det første danekræ fra Fur
Af Niels Bonde og Erik Fjeldso Christensen

1. Danekræloven er trådt i kraft
Den 1. januar 1990 trådte loven om danekræ i kraft,
og rundt om på museerne sad man forventningsfulde
og ventede på indberetning om helt enestående natur
videnskabelige fund. Danekræsagen havde fået god
pressedækning hele foråret, og befolkningens interesse
kunne mærkes gennem et stigende antal henvendelser
om fund til de naturvidenskabelige museer. Men der
var stadig intet danekræ.
Sommeren var næsten gået på Fur, da familien Witteck fra Hamburg dukkede op på museet med dagens
fossilfangst fra en indsamlingstur langs molerskræn
terne på Nordfur. Familien havde tidligere været på
Fur og henvendte sig derfor som sædvanligt på museet
for at få bestemt de indsamlede fossiler. Rutinemæs
sigt blev samlingen gennemgået, og som sædvanligt
var det den lille almindelige laksefisk, der var blevet
fundet (se Christensen & Borck 1981).
Og dog. En lille uanselig fisk tiltrak sig opmærk
somheden. Mikroskopet afslørede straks, at der sand
synligvis var tale om en fiskeart, der ikke tidligere var
blevet fundet i moleret (fig. 1-2) (Bonde 1987).

2. Er det danekræ ?
Fossilets usædvanlige karakter bevirkede, at sagen
måtte undersøges. Familien overlod stykket til Fur
Museum, der bad Den naturvidenskabelige Reference
gruppe om at behandle sagen. Referencegruppen be
står af fem geologer/biologer, der afgiver indstilling til
Statens Museumsnævn i danekræsager. Efter at der var
indhentet ekspertudtalelser om fossilet kunne det kon
stateres, at fisken vitterligt ikke tidligere var kendt fra

moleret, og at stykket var både velbevaret og af største
videnskabelige interesse. Referencegruppen kunne så
ledes indstille til Statens Museumsnævn, at fisken
skulle erklæres for danekræ, og at familien i Hamburg
skulle have udbetalt en nærmere fastsat dusør.
Således ville tilfældet, at Danmarks første danekræ
blev en lille uanselig fisk. Afgørelsen understreger, at
det ikke altid er de store spektakulære stykker, der
fremover kan forventes erklæret danekræ, men at fun
denes videnskabelige betydning, som her, kan blive
afgørende.
Fisken tilhører nu Staten og vil blive registreret på
Geologisk Museum, hvorefter den vil blive deponeret
på Fur Museum.

3. Kræet - et ungt individ
Den lille fisk ser ganske mærkværdig ud, for den er
utrolig høj i forhold til sin længde, faktisk dobbelt så
høj som lang og nærmest ruderformet. Ca. 30 mm er
der mellem spidserne af de store pigge forrest i rygfin
nen og bugfinnerne og totallængden fra snudespidsen
til halen medregnet finnestrålerne er kun godt 15 mm.
Hovedet ser uforholdsmæssigt stort ud i forhold til
kroppen, der har været ganske smal, og hvis bughule
er ekstremt kort og høj.
Fiskens mærkelige proportioner hænger sammen
med, at den sandsynligvis ikke er fuldt udvokset, men
er en »post-larve«, som fiskeforskere kalder det, dvs.
et stadium lige efter den egentlige larvetid, hvorunder
mange fisks udseende er helt forskelligt fra de voks
nes. Fra post-larve til voksen er det oftest kun propor
tionerne der ændres, og der er mange eksempler på, at
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Den type vækst har molerfisken sikkert haft (selv
om vi ikke kender den voksnes form). Det ser ud til at
være en almindelig form for tilpasning til liv i plankto
net (svævet) på de unge stadier, hvor de lange pigge
gør dem til et ubehageligt bytte for de lidt større rov
dyr. Det er jo de små larve- og ungdomsstadier, der
udgør langt den farligste periode i enhver organismes
liv, så specialiseringer for at undgå at ende som andres
måltid er der mange af.

4. Levevis
At molerfisken har levet fritsvømmende i planktonet
nær overfladen er derfor meget sandsynligt, og det
stemmer godt overens med de ideer, vi har om det
miljø, i hvilket moleret er blevet aflejret, nemlig på en
iltfattig bund nogle hundrede meter under et meget
planktonrigt overfladevand (Bonde 1987). Der er i øv
rigt mange fisk, der som larver og unge lever helt an
derledes og i andre omgivelser end på det voksne sta
dium, så man skal nok ikke undre sig særligt over, at
vi aldrig har fundet det udvoksede stadium i moleret.
Hvis tolkningen af fiskens slægtskabsforhold base
ret på skeletanatomien er korrekt, og dens nærmeste
slægtning er nutidens Antigonia (fig. 3), så har moler
fisken muligvis haft et lignende livsforløb. Antigonia
lever i planktonet som helt små larver, mens de voks
ne, som ikke bliver meget over 15 cm lange, lever nær
bunden, gerne i mindre stimer på dybder mellem 50
og 750 m, hvor de æder små blæksprutter, krebsdyr
og bløddyr. I øvrigt fanges Antigonia ikke så ofte, og
levevisen er dårligt kendt (Berry 1959).
Fig. 1. Danmarks første »danekræ«, den lille havgalt-lignende fisk
bevaret som skeletaftryk i et stykke moler fra nordkysten af Fur
(seneste Paleocæn-tid, nedre del af Fur Formationen, alder ca. 55
millioner år). Indsamlet i sommeren 1990 af familien Witteck fra
Hamburg. Foto: O.B.B.

fisk vokser fra en temmelig højkroppet form med lan
ge finnestråler og/eller -pigge og til en mere »normal«
fiskefacon med relativt lavere krop og finner.
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5. Anatomi
Molerfisken har et uforholdsmæssigt stort hoved - ik
ke usædvanligt for unge former - bevaret med kæber
ne skudt langt frem. Sådan bliver fisk tit bevaret i
iltfattigt miljø, hvor de bliver kvalt. Kæberne hos An
tigonia kan skydes ret langt ud, hvilket i en hurtig
bevægelse giver undertryk i mundhulen, således at et
lille bytte foran munden suges ind. Det er en speciali-

Fig. 2. Furs nordkyst med Knudeklinteme, hvor talrige turister
hvert dr gdr pd jagt efter fossiler i moleret. Foto: E. F. C.

Fig. 3. Postlarve af Antigonia fanget pd fa hundrede meters dybde
ud for Australiens nordvestkyst; ca. 6 mm lang. Læg mærke til den
meget kraftige pigpd forgælleldget og piggen i nakken; hos larver pd
3-4 mm er disse pigge endnu længere i forhold til fisken, mens de er
helt forsvundet, nar fiskens længde når ca. 3 cm (fra Leis & Trnski
1990). Molerfisken viser ikke sådanne pigge trods sin lidenhed.
Fig. 4. Skelet af Antigonia combatía; 3,5 cm lang fra Østatlanten.
Fra Zehren 1987.

sering, som især mange pigfinnede fisk har, og som
gør dem i stand til at samle føde, bl.a. hvor der ikke er
ret megen plads (mest ekstremt udviklet hos nogle ko
ralrevsfisk og hos nålefisk med pipetteagtig mund).
Med lukket mund ville den lille fisks underkæbe være
næsten lodret; den bærer tænder.
Gællelåget er højt og smalt, og forgællelåget er stort
og krummer frem til kæbeleddet, som er placeret lidt
længere fremme end det store øje. Der synes ikke at
være pigge eller takker på nogen af kraniets knogler, i
modsætning til de nutidige slægtninge (fig. 4).
Bughulen hos molerfisken er meget kort med kun
ca. 9-10 hvirvler, men den er samtidigt meget høj. Der
er 14 hvirvler i haleregionen og en lille afrundet hale
med kun ca. 12 finnestråler, et lavt antal ligesom hos
de nutidige slægtninge. Den høje krop er helt omgivet
af lange finner; rygfinnen har en forreste, kort del med
kraftige finnepigge, af hvilke nr. 2 er særlig lang og
kraftig, mens der er ca. 16 bøjelige finnestråler i den
lange, bageste del af finnen, som også står højt op over
ryggen; gatfinnen synes at have en eller to korte pigge
forrest - de er ikke helt velbevarede - og en lignende
bageste del som rygfinne. Bugfinnerne har hver en
meget lang og kraftig pig forrest og ca. 5-7 »bløde«
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stråler bag denne. De to bugfinners pigge har i live
strittet noget ud til siden, derfor har de sammen med
rygfinnepiggene givet den lille fisk et udseende, som
om den var meget større, et forsvar mod rovfisk - og
en ubehagelig mundfuld. Bugfinnerne bæres af et me
get langt og kraftigt bækken, som står næsten lodret
op mod tilhæftningen til skulderbæltet lige bag gælle
lågsregionen.

6. Nutidige slægtninge
Den lille fisks skeletanatomi stemmer godt overens
med den nutidige familie Caproidae, der har 2 slægter:
1. Capros med arten Capros aper (fig. 5) fra Mid
delhavet og Østatlanten (fra Sydnorge, vest om UK til
Senegal - og med sjældne besøg i Nordsøen og Skager
rak) - den kaldes på dansk for havgalt (eng.: boarfish,
fr.: sanglier).
2. Antigonia (uden dansk navn; eng.: deep-bodied
boarfish) (fig. 6) med ca. et dusin arter udbredt fra
USAs østkyst over Caribien til Rio, i Øst-Atlanten fra
Biscayen til Senegal og ud til Azorerne (ikke kendt fra
Danmark), i det Indiske Ocean, omkring Australien
og Philippinerne og Japan og over til Hawaii.
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De lever alle som voksne ved bunden på 50-750 m
vand på kontinent-shelfen eller omkring oceaniske
øer. De er sjældent over 15 cm lange; larver og unge
lever fritsvømmende i plankton og ned til et par hund
rede meter (Leis & Trnski 1990).

7. Andre fossiler
Begge slægter kendes fra Tertiæret i Europa. Capros
har 2-3 arter i Oligocæn i Polen og mod SØ i Karpa
terne (fig. 7) og Kaukasus og i Middelhavsområdets
Miocæn. En uddød slægt fra Oligocæn i Kaukasus
hører måske til familien (Danilchenko 1960).
Antigonia er for nyligt identificeret fra polsk Oligo
cæn, de fleste som unger ned til 10 mm lange; og en
ældre art er for få år siden beskrevet fra den berømte

Fig. 5. Havgalten Capros aper, som en gang imellem traffes i Nord
søen og Skagerrak; dens profil kan minde lidt om et vildsvins; ca. 10
cm lang. Fra Quero 1986.
Fig. 6. Antigonia capros, en af de to atlantiske arter af Antigonia, og
den mest højkroppede af de nulevende, ca. 10 cm lang. Fra Quero
1986.

Monte Bolea fauna nær Verona af sen Nedre Eocæn
alder (ca. 48-50 mill, år); en fauna der blev beskrevet
første gang allerede i 1796 (Sorbini 1983).
Molerets fisk er 4-5 millioner år ældre og er dermed
den ældste helt nære slægtning til Antigonia; den kan
dog næppe henføres til selve denne slægt og skal altså
have et nyt slægts- og artsnavn. Familiens ældste re
præsentant menes at være en art, der først for 10 år
siden blev beskrevet fra de berømte libanesiske fiske
aflejringer af Mellem Cenoman alder (Øvre Kridt, ca.
95 mill, år) (fig. 8).
Alle disse fiskerige lag er sandsynligvis aflejret på
nogle få hundrede meter vand, ligesom moleret. Mole
rets »Antigonia« har altså interesse ved at være den
nordligste kendte forekomst; man skal dog være op
mærksom på, at Danmark for godt 50 mill, år siden
nok lå 5-10 grader nærmere ækvator end i dag, og at

Fig. 7. Antigonia postlarve fra Oligocæn i de polske Karpather; ca.
18 mm lang. Fra Swidnicki 1988.
Fig. 8. Microcapros libanicus, 24 mm lang, den eneste caproid kendt
fra Kridttiden. Fra Qayet 1980.

der dengang på disse breddegrader herskede et subtro
pisk klima (Bonde 1979).
Det er også bemærkelsesværdigt, at molerets fisk,
selv om den er den tidligste kendte Antigonia slægt
ning, alligevel har den mest ekstremt høje krop, selv
når det tages i betragtning, at den er et tidligt ung
domsstadium. Molerfisken synes altså endnu mere
specialiseret end sine senere slægtninge og er derfor
næppe deres stamform.

8. Hvad gør man, hvis man finder et
formodet dænekræ ?
I tilfældet »Antigonia« gik sagen, om man så må sige
lige efter bogen. Fossilet blev forevist på et museum,
sikret for offentligheden, finderen fik sin dusør, og
videnskaben fik en ny brik til forståelsen af molerets
fauna og palæoøkologiske miljø. Tilmed foreligger der
allerede nu, få måneder efter afgørelsen, en foreløbig
beskrivelse af fisken til glæde for MIVs læsere.
Men da loven stadig er ret ny, og der stadig kan
herske tvivl om, hvad man gør, hvis man finder et
formodet danekræ, skal her afslutningsvis kort op
summeres :
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1. Notér findestedet og gerne det lag, hvori fossilet er
fundet (tag evt. foto eller tegn en skitse), og kon
takt det nærmeste naturvidenskabelige museum.
2. Den første bedømmelse af genstanden sker på det
museum, hvor finderen har henvendt sig. Hvis det
skønnes, at der kan blive tale om en danekræ-sag,
overlades genstanden i museets varetægt mod be
hørig kvittering. Husk at bede om en sådan! Er der
tale om et almindeligt fund, vil sagen venligt blive
afvist.
3. Museet kontakter Den naturvidenskabelige Refe
rencegruppe og beder om en behandling af sagen.
Referencegruppen indhenter de fornødne ekspert
udtalelser om genstanden, inden afgørelse træffes,
og dusøren fastsættes. Hvis sagen afvises, leveres
genstanden tilbage til finderen.
4. Hvis gruppen finder, at genstanden bør erklæres
for danekræ, indstilles dette til Statens Museums
nævn, som herefter træffer den endelige afgørelse
og udbetaler den fastsatte dusør til finderen.

Det er værd at huske, at der ved fastsættelse af
dusørens størrelse tages hensyn til den omhu,
hvormed finderen har behandlet genstanden. Dette
betyder bl.a., at unødvendig afrensning og præpa
ration helst bør undgås.
Tak
Tak til dr. phil. Jørgen Nielsen, Zool. Museum, Kbh, for hjælp
med litteratur, illustrationer og gennemlæsning og ikke mindst til
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familien Witteck fra Hamburg, som så beredvilligt indleverede fi
sken til Fur Museum. Tak for fotografering og renskrivning til
henholdsvis O. B. Berthelsen og E. Møller-Hansen, alle Geologisk
Centralinstitut, København.
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Et bronzealderlandskab ved Bjerre i Nordthy
Om arkæologiske udgravninger forud for en planlagt motorbane

AfJens-Henrik Bech

1. Forhistorien

2. Hav og land

Langs med Nordsøkysten bærer landskabet i Thy
præg af havets nærhed, sandet og vinden. Sådan har
det været i årtusinder. I stenalderen lå Hanstholm- og
Hjardemålknuderne i Nordthy som øer i havet og
modstod med deres indre af danskekalk bølgernes an
greb (fig. 1A). Senere hævede landet sig, og øerne blev
forbundet af flade, lavtliggende områder, som tidlige
re var havbund.
I Thy er der kun undtagelsesvist gjort oldtidsfund
på den hævede havbund, og det var derfor med sinds
ro, Thisted Museum i januar 1989 modtog Hanstholm
kommunes lokalplan for et område ved Thisted luft
havn. Ifølge planen gav kommunen grønt lys til, at et
godt 100 ha stort område neden for Hanstholm knu
dens østlige del (fig. IB) kunne udnyttes til anlæggelse
af en motorbane af international standard.
Som sædvanlig, når planer om større anlægsarbejder
foreligger, blev området taget nærmere i øjesyn af ar
kæologer, og til alles overraskelse blev der fundet
flintaffald og lerkarskår flere steder indenfor området.
Store dele af arealet var imidlertid græsklædt og om
fanget af fundene kunne derfor ikke afgøres alene ud
fra iagttagelser på markoverfladen.
Først da planstyrelsen i april 1990 gav tilladelse til
iværksættelse af bygge- og anlægsarbejdet forelå en
situation, hvor Rigsantikvaren kunne gå ind og financiere det videre arkæologiske arbejde, der hurtigt viste
sig at være af et omfang, som ingen i forvejen havde
kunnet forudse. Først fulgte prøveudgravningerne,
hvor der med rendegraver blev trukket over 2 kilome
ter søgegrøfter i området. Dernæst kom i sommer- og
efterårsmånederne 1990 de egentlige udgravninger.

Så sent som i midten af bondestenalderen, omkring
2500 f.Kr., har området ved Bjerre været havdækket ,
men i løbet af ganske få århundreder må havet imidler
tid have trukket sig tilbage, da de ældste bebyggelses
spor på den gamle havbund stammer fra ældre bronze
alder ca. 1400-1200 f.Kr.
På den tørlagte havbund har vinden kunnet sætte
sandet i bevægelse og har derved på et tidligt tidspunkt
skabt de første klitter. Vi må forestille os området i
begyndelsen af bronzealderen som et åbent klitland
skab præget af fugtigbundsvegetation. Mindre klitter
bevokset med græs og star har vekslet med større og
mindre lavninger (1). Endnu idag træder denne veks
len mellem fugtige og mere tørre partier frem på luft
fotos over området.
På den midterste del af luftbilledet fig. IC ses mørke
og lyse partier imellem hinanden i uregelmæssige for
greninger. De mørke partier er lavningerne og de lyse
de lidt højere områder; højden over havet ligger for
hele arealet mellem 6,50 m og 5 m over DNN.

3. Gravhøje, bopladser og marker
På fig. IC er indtegnet de indtil nu kortlagte bopladser
i området. Udover de mange bopladser på den hævede
havbund ses der også en imponerende række af grav
høje på kanten af Hanstholm knuden. De fleste er idag
sløjfede, men kan dog stadig erkendes i terrænet som
lave forhøjninger. Formodentlig er de alle opført i
ældre bronzealder, og de knytter sig muligvis til be
byggelsen ude på fladerne.
Kortlægningen af de enkelte bopladser på den hæve-
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Fig. 1A. Kort over Hanstholm knuden og området syd herfor med
angivelse af den hævede havhund.

Fig. IC. Luftfoto af området ved Bjerre.
Boplads, ældre bronzealder.
■

Fig. IB. Udsnit af Geodætisk Instituts kort 1117II SV, Hanstholm.
Efter Geodætisk Instituts tilladelse A 485/75.
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Boplads, yngre bronzealder.

O

Boplads, bronzealder. Nærmere datering ikke mulig p.t.

•

Gravhøj.

de havbund er ikke komplet, og den omfatter såvel
lokaliteter fundet ved rekognoscering som pladser, der
er konstateret ved prøvegravning eller større udgrav
ninger. Til trods for det forskelligartede grundlag er
hovedtrækket i billedet givetvis rigtigt, nemlig en stor
mængde af relativt små bopladser, der kun har været i
anvendelse måske et par generationer hver. Kun på en
enkelt er der med sikkerhed konstateret fund fra både
ældre og yngre bronzealder. For indeværende må vi
regne med mindst 19 bopladser, der tilsammen repræ
senterer en udnyttelse af området over en periode på
mellem 700 og 900 år - fra 1400-1200 f.Kr. til ca. 500
f.Kr.
Imellem bopladserne er der mange steder konstate
ret større områder med spor efter pløjning i bronzeal
deren. Ja, alt tyder på, at man i et kortere eller længere
tidsrum har haft marker alle de steder, hvor der ikke
har været for vådt i området. Også på bopladserne
findes der spor efter pløjning. I alle indtil nu registre
rede tilfælde er pløjningen imidlertid yngre end bo
pladsen.
De mange bopladser tolker vi ikke som bevis på, at
der har levet mange mennesker på den hævede hav
bund ved Bjerre, men som sporene efter højst et par
gårdes brug af området igennem bronzealderen. Man
har med andre ord med mellemrum flyttet gårdene,
hvilket blandt andet hænger sammen med husenes
holdbarhed. Et bronzealderhus med jordgravede stol
per har næppe stået længere end 30 - 40 år, hvorefter
det skulle rives ned og et nyt bygges. Ved samtidig
med nybyggeriet at flytte gården opnåede man den
fordel, der lå i at kunne inddrage den velgødede gårds
tomt i marksystemerne. Dette billede har man kunnet
iagttage andre steder i landet bl.a. i forbindelse med
bebyggelser fra yngre bronzealder og førromersk jern
alder.
På landsplan har man igennem mange år haft store
vanskeligheder med at finde bopladserne fra bronzeal
deren. Det er nu ved at hjælpe, men stadig kendes der
kun ganske få fra ældre bronzealder, hvorfor de ældste
af pladserne ved Bjerre alene af den grund er af stor
betydning.

4. Et bronzealderlandskab
Det, der desuden gør fundene ved Bjerre så usædvan
lige i dansk sammenhæng, er samspillet mellem de
mange bronzealderbopladser, de udstrakte områder
med oldtidsmarker og de meget gode bevaringsfor
hold, som bl.a. giver muligheder for forskellige natur
videnskabelige analyser til belysning af bronzealde
rens landskabsudnyttelse og erhvervsstrategi. De fine
bevaringsforhold skyldes en høj grundvandsstand
kombineret med sandflugtsaflejringer, der har beskyt
tet bronzealderbopladserne og oldtidsmarkerne mod
nedpløjning i nyere tid. I virkeligheden står vi ved
Bjerre med noget så usædvanligt som sporene efter et
helt bronzealderlandskab.
Da en udgravning af alle de fortidsminder, som ville
blive berørt ved anlæggelsen af motorbanen, nemt
kunne beslaglægge hele det beløb, som Rigsantikvaren
på årsbasis har til rådighed til lignende udgravninger i
hele landet, var det på forhånd klart, at kun en mindre
del kunne udgraves.

5. En bronzealderboplads
Kun en af bopladserne i området blev fuldstændigt
undersøgt (fig. 2-3). De arkæologiske fund herfra da
terer pladsen til slutningen af ældre bronzealder ca.
1100 f.Kr.
Indenfor et område på ca 75 x 50 m blev bl.a. udgra
vet 3 treskibede langhuse og adskillige mindre, cirku
lære indhegninger bestående af een eller flere stolpe
rækker. Om deres funktion er der endnu ikke fuld
klarhed, muligvis drejer det sig om en form for dyre
folde.
Husene på bopladsen varierede i længden fra 18,75
til 19,50 m og i bredden fra 6 til 7 m og har ikke alle tre
stået der samtidigt.
Fra to af husene hjembragtes de første eksempler på
bevaret hustømmer fra dansk bronzealder. På grund af
den høje grundvandsstand var den nederste del af fire
af de tagbærende stolper og tre vægstolper fra hus 3
(jvnf. fig. 3-4) endnu så godt bevarede, at de kunne
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Fig. 2. Cirkulært stolpeindhegnet anlæg på ældre bronzealderboplads (jvnf. fig. 3 nederst tv.). Foto: JHB.

tages med hjem og underkastes nærmere undersøgelse
på Nationalmuseets naturvidenskabelige afdeling. En
kelte stolper fra hus 1 kunne ligeledes inddrages i un
dersøgelserne (2).
Da seks af træstykkerne fra hus 3 var af egetræ hav
de vi naturligvis håbet på, at fældningstidspunktet for
træet kunne nøjagtigt fastsættes ved hjælp af årrings
dateringsmetoden, men desværre viste det sig ikke
muligt at datere træet på denne måde. Dette hænger
sammen med, at stolperne var tildannet af meget ure
gelmæssigt tømmer fyldt med knaster. Formentlig
drejer det sig om grenved. Men at man har anvendt træ
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af så dårlig kvalitet er i sig selv interessant og stemmer
godt overens med resultaterne af de pollenanalytiske
undersøgelser, som Svend Th. Andersen fra Dan
marks Geologiske Undersøgelser har foretaget.
I pollendiagrammerne fremstår landskabet i bronze
alderens Thy som åbent og præget af kvæggræsning.
De egetræer, som har leveret byggematerialet til huset,
kan da også udmærket have været store lavstammede

Fig. 3. Plan over boplads fra ældre bronzealder. Tegning: AnneLouise Haack Olsen.
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Fig. 4. Den nederste del af en af de tagbærende stolper i hus 3 (jvnf. fig. 3). Stolpen er 16 cm i diameter og fremstillet af et kløvet stykke egetræ.
Foto: Anne-Louise Haack Olsen.

træer med lange grene, som har vokset i et overdrevsagtigt landskab.
En yderligere bekræftelse på de problemer, som
bronzealderens thyboer har haft med at skaffe egnede
byggematerialer, giver vedbestemmelsen af de bevare
de dele af to tagbærende stolper i hus 1. Den ene var
nemlig lavet af piletræ og den anden af el - træsorter,
man normalt ikke anvender ved husbygning, hvis bed
re materialer er for hånden.
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Den nederste del af egestolperne fra hus 3 var iøvrigt så velbevarede, at man tydeligt kan se hugsporene
fra den bronzeøkse, som blev anvendt.
Fundene på bopladsen var ikke mange og bestod
mest af lerkarskår og enkelte flintredskaber. Fremstil
lingen af dagligdags redskaber i flint fortsatte langt op
i bronzealderen og på en anden boplads ved Bjerre
fandtes bl.a. tusindvis af flintafslag sammen med flere
kasserede halvfabrikata, der viser at man har fremstil-

Fig. 5. Afdækning af plovspor. Foto: Per Poulsen.

let flintsegle af typisk ældre bronzealderform, antage
lig til brug ved kornhøst.

6. Markerne
Som tidligere nævnt blev der mange steder i området
påtruffet spor efter pløjning med oldtidens træplov,
arden. Disse plovspor stod ofte fint tegnet i den sten

frie sandbund som mørke streger på kryds og tværs
(fig. 5-6).
Markskellene i området fremstår som ganske lave
forhøjninger, skelvolde, begrænset af tætliggende, pa
rallelle ardspor fra forpløjningen på marken (fig. 6 ).
For nærmere at undersøge markernes størrelse og
udformning blev der indenfor et mindre område på
110 x 160 m anlagt et system af tætliggende søgegrøfter. Herved blev det muligt at lokalisere ialt 12 mar
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ker. Alle var ganske små med en bredde varierende fra
16 til 30 m og længder fra 21 til 40 m. Markernes
størrelse har således svinget mellem ca. 300 m2 og
1000m2. Som følge af fordelingen af smålavninger i
området har markerne samtidig været af en lidt uregel
mæssig form.
Endnu har vi ikke en sikker datering af markerne,
men kun en overvældende sandsynlighed for, at de er
samtidige med de øvrige bebyggelsespor i området, og
dermed stammer fra bronzealderen.

Hvad var grunden til at man på grænsen mellem bron
ze- og jernalder, omkring 500 f.Kr., forlod området?
Vi ved det ikke med sikkerhed - faktorer som sand
flugt og ændringer i grundvandsstand kan have spillet
ind og bevirket, at markerne blev opgivet og folkene
flyttede væk. Herefter har sporene efter bronzealder
bøndernes liv og virke ligget gemt under overfladen,
lige indtil planerne om en motorbane bragte dem frem
i lyset igen (3).
Noter
1. Oplysningerne om vegetationen er baseret på de foreløbige re
sultater af statsgeolog Sv. Th. Andersens pollenanalytiske under
søgelser.
2. Undersøgelserne er foretaget af Kjeld Christensen, Nationalmu
seets Naturvidenskabelige afdeling.
3. I undersøgelsen deltog Dorthe Kaldal Mikkelsen, Inge Kjær Kri
stensen og Anne-Louise Haack Olsen (daglige udgravningslede
re) samt Per Poulsen, Peter M. Dahl Jensen, Ib Nielsen, Jörg
Zeller, Lulu Hagelin og Allan Gøttrup.

Fig. 6. Lodfoto afplovspor op til et markskel. Skellet fremtræder som
en smal bane med få pløjespor midt i billedet. Bredden af det lodfo
tograferede stykke er 1,7 m. Foto: Per Poulsen
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Lundbro - en nyfundet vikingeboplads
Af Pou.1 Mikkelsen

1. Lundbro
Lundbro har fra gammel tid været et trafikalt knude
punkt. Omtrent en halv kilometer nordligere grener
vejen fra Skive sig ud. En vej går videre vest udi Salling
mod Kjærgårdsholm - en anden drejer mod nordvest
mod Balling og Spøttrup, og en tredie vej søger langs
med et smalt vådområde mod syd, ned mod Lundbro.
Her var den smalleste passage over Krarup Møllebæk
og de tilgrænsende fugtige engstrækninger. Det var
den vej man søgte, når man fra Skive skulle sydover,
mod Holstebro. Vejen, oprindeligt et ufremkomme
ligt hjulspor, senere en smal asfalteret vej, fungerede
helt frem til omkring 1960, da en ny og mere tidssva
rende vej kunne tages i brug, og åen blev indtil da -

som den var blevet det i århundreder - passeret ad en
endnu delvis træbygget bro. Ned mod engene langs
Krarup Møllebæk lå tidligere nogle få spredte gårde
med stednavnet Lund. De nedlagdes efterhånden en
gang i forrige århundrede og flyttede mod nord til
højere og mere veldrænet terræn (fig. 1).
Den ny vej kom til at gå lidt øst for Lundbro, tværs
over et markant bakkedrag, der kun er adskilt fra
Lundbro ved et smalt vådområde. Højdedraget gik
førhen under navnet Klippens Mark, og ud mod vest,
vidt synligt i landskabet, lå en stor kuplet bronzeal
derhøj. Højen, kaldet Klippens Høj, ses på et Hans
Smidth-maleri fra omkring 1872 (fig. 2). Formentlig
inden århundredskiftet er højen blevet sløjfet og stort
set jævnet ud. Af Nationalmuseets sognebeskrivelse
fremgår det, at der ved gravning i højen er fundet en
stærkt medtaget jernspydspids, og at der på bakke
skråningerne mod syd er fundet flere stenomsatte ur
ner med brændte ben og enkelte perler, enten af glas
eller rav.

2. Klippens Høj

Fig. 1. Udsnit af målebordsblad fra 1916. Den udfyldte trekant
markerer beliggenheden af den bygningstomt, der blev undersøgt i
1956 og af den vikingstidsbebyggelse, der blev undersøgt i 1990.

Indtil Skive Kommune i forbindelse med anlægsarbej
derne i midten af 50erne erhvervede jorden, ejedes den
af J. C. Gammelgård Andersen, som her havde sit
gartneri. Gartneriet var grundlagt af Gammelgård An
dersens far i 1896. Andersen var livet igennem meget
interesseret i sin egns fortid og havde gennem årene
opbygget en flot samling stenoldsager, der alle var
fundet på gartnerjorden. Også enkelte farvestrålende
glasperler var blevet fundet på markerne ud mod vest
ved Lundbro.
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Samtidig opdagede man lidt øst herfor yderligere en
stendynge, som sandsynligvis dækkede over endnu en
grav. Denne var ikke umiddelbart truet af ødelæggel
se, så der var tid til at sende bud til Århus, hvorfra
P. V. Glob kom og besigtigede fundet. I september
måned foretog Glob en udgravning på stedet. Graven
var fra dolktid, og i den fandtes en enkelt pilespids.
Blandt de sten, som graven var opbygget af, fandtes en
enkelt med ca. 30 skålformede fordybninger. Samtidig
med opgravningen til vejen foretog man en regulering
af bækken, og i forbindelse hermed trak man en række
tilspidsede egepæle op af engen.

3. En ukendt kapelruin
Fig. 2. Alt ånder fred og idyl på dette Hans Smidth-maleri fra om
kring 1872 af området ved Lundbro. I forgrunden ses baneleddet og
i baggrunden Klippens Mark med Klippens Høj. Den vej, der blev
anlagt i 1950erne, kom til at løbe langs grænsen mellem det lyse og
det mørke parti på maleriet, fra højen og ned til ledvogterhuset. I
dag er hele den vestlige del af højdedraget gravet væk og bebyggelse
har bredt sig over resten af området. Maleriets nuværende opholds
sted er ukendt. Her er det gengivet efter Sørensen 1970.

I forbindelse med anlæggelse af den ny vej blev jern
banen Skive-Struer lagt om, og Krarup Møllebæk blev
reguleret. Den ny vej førtes over bækken og jernbanen
via en dæmning. I 1956, så snart frosten havde sluppet
sit tag i jorden, gik anlægsarbejdet i gang. Gartner
Andersen fulgte lige fra begyndelsen arbejdet på nær
meste hold, og det er først og fremmest hans fortjene
ste, at vi i dag ved noget om fundene fra området
dengang.
Under udgravningen til en ny vej traf man omtrent
midt på højdedraget på en stor stendynge. Det var hen
imod slutningen af ugen, og det lykkedes Andersen at
få stendyngen skånet mod at love, at gravemaskinerne
uhindret kunne fortsætte mandag morgen. I løbet af
lørdagen og søndagen udgravede Andersen en stor og
meget velbevaret grav fra ældre bronzealder (fig. 3). I
graven fandtes en bronzeøkse, som siden er gået tabt.
Graven er uden tvivl centralgraven i Klippens Høj.
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Tidligt på efteråret var arbejdet med vejen så vidt
fremskredet, at opførelsen af dæmningen kunne påbe
gyndes. Til dæmningsarbejdet behøvedes store mæng
der sand, og en svag sydskråning vest for den endnu
eksisterende landevej fandtes velegnet til det formål.
Næppe var sandgravningen begyndt, før der dukkede
skeletdele frem af bakkeskråningen. Undergrundens
beskaffenhed havde forårsaget, at ingen skeletter var
fuldstændigt bevaret, men i tre tilfælde kunne man
dog se, at hovedet var skilt fra kroppen og lagt ved
siden af knogleresterne. En enkelt af gravene inde
holdt to skeletter, hvoraf det ene manglede kraniet.
Begravelserne opfattede man som en makaber erin
dring om Skives gamle rettersted, der ifølge traditio
nen skulle ligge lidt nordøst for Lundbro. Gravearbej
det fortsatte, og der blev fundet stadig flere begravel
ser, nu mere med karakter af en regulær begravelses
plads.
Da et kampestensfundament kom til syne i skræn
ten sørgede gartner Andersen for at arbejdet midlerti
digt blev indstillet. Der gik bud til Nationalmuseet,
der i løbet af et par dage havde en af sine medarbejde
re, nemlig Jan Steenberg, på stedet1. Det blev anslået,
at arbejdet indtil dette tidspunkt havde ødelagt henved
100 begravelser. I forbindelse med det blottede kam
pestensfundament var fremkommet to grave, der mar
kant adskilte sig fra de øvrige, ved at de døde var lagt i

klinkbyggede kister, der var samlede med svære jern
nagler. Kisterne havde ovale ender. Steenberg arbejde
de på stedet i nogle få dage og gravede først og frem
mest søgegrøfter for at fastslå bygningstomtens
grundplan.
Steenberg nåede til den konklusion, at der var tale
om en senmiddelalderlig kirke- eller kapelruin, der var
brudt ned til grunden, selv syldstenene var langt de
fleste steder taget op, og syldgrøfterne var fyldt op
med murbrokker. Den vestligste og bedst bevarede del
af bygningen havde haft mørtelgulv. Bygningen var
østvest-vendt, 15 m lang og 8 m bred. I forbindelse
med undersøgelsen udarbejdede arkitekt H. ToftHansen, Skive, en oversigtstegning over de fundne
bygningsrester (fig. 4). Udover denne opmåling findes
ingen dokumentation fra undersøgelsen, men der fo
religger en del avis- og privatfotografier. Da Steenberg
havde afsluttet sin undersøgelse, fortsatte lokale kræf
ter udgravningen, deriblandt gartner Andersen. Man
gravede først og fremmest videre i bygningens indre
og fandt snart to sølvmønter, den ene fra Christoffer
Is regeringstid (1252-59), den anden noget ældre, et
efterpræg af en tysk kejsermønt, der formentlig er
præget i tiden 1000-1066. Under det mørtelbelagte
gulv blev fundet jernnagler, lerkarskår og et stensat
ildsted, og under den østlige del af tomten blev der
fundet begravelser. Derudover blev der vest for tom
ten fundet en fordybning, 3 m lang og 2 m dyb med
brolagt bund. I vinteren 1956-57 genoptoges sand
gravningen, og der blev ved med at dukke begravelser
frem3, som det dog tyndede ud i, efterhånden som
man gravede videre mod nord. Her traf man imidler
tid på sydenderne af to bygninger, den ene tilsynela
dende en bindingsværksbygning, den anden stolpe
bygget, og her stoppede maskinerne i foråret 1957.

Fig. 3. Gartner Andersen under udgravning af bronzealdergraven i
Klippens Høj. Foto: M. Gammelgård.

byggelse. Igen var området udsat, men denne gang
skulle det ikke gå som i 1956. Først påbegyndtes pla
neringen af den rest af Klippens Mark, som arbejdet i
1956 havde levnet urørt, men forinden havde Skive
Museum lejlighed til at undersøge den ganske lille rest,
der endnu var tilbage af Klippens Høj. Og der var
stadig nye oplysninger at hente ud af den næsten helt
sløjfede høj. Først og fremmest kunne det konstateres,
at højen ihvertfald delvist havde været bygget af om
hyggeligt stablede tørv. Højens oprindelige diameter
havde været på omkring 20 m, og endelig blev der

4, Udgravninger ved Lundbro 1990
I sommeren 1990 blev det igen aktuelt at vende tilbage
til området ved Lundbro. Hele arealet vest for den vej,
der blev anlagt i 1956, og som gav anledning til de
spændende fund, skulle nu anvendes til let industribe-

Fig. 4. Grundplanen af den 15 m lange og 8 m brede kampestens
funderede bygning. Både vest, nord og øst for bygningen fandtes
andre bygningsrester. Efter tegning af arkitekt H. Toft-Hansen
1956.
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under højen fundet spor efter bronzealderbondens
primitive pløjeredskab, arden. Der blev gravet en ræk
ke søgegrøfter fra højen og ned over de sydvendte
skråninger for om muligt at finde flere af de urnebe
gravelser, der omtales i sognebeskrivelsen, men resul
tatet var negativt. Mod vest, der hvor man i 50erne var
stødt på ruinen og de mange begravelser, skulle der fra
nord til syd, over en strækning på knapt en kilometer,
anlægges en kloakledning, der skulle ende ved et spildevandsbassin ude i engen ved Lundbro. I første om
gang blev muldlaget gravet af i en 8 m bred bane, og vi
havde lejlighed til at følge arbejdet hele vejen igennem.
Efterhånden som vi nærmede os det sted, hvor ma
skinerne stoppede for 34 år siden, steg spændingen.
Var der bevarede anlæg, som kunne give svar på nogle
af de mange spørgsmål, som den gamle udgravning
havde ladet ubesvarede. Straks gravemaskinen nåede
ned på det svagt sydskrånende terræn nærmest eng-

52

dragene, kom massevis af mørke aftegninger frem i det
gule undergrundssand.

5. En vikingetidsgård fra 1000-tallet
Det vi havde fundet, havde ikke noget med kapel og
grave at gøre, skulle det vise sig. Det var derimod, til
vores store overraskelse, en bebyggelse fra vikingeti
den. Der blev undersøgt omkring 1000 m2 af bebyg
gelsen2. Udgravningsfeltet domineres helt af to paral
lelt liggende østvest-vendte huse (fig. 5). Husene lig
ger meget tæt, der er kun 3,5 m mellem ydervæggene
på det smalleste sted.
Det nordligste hus er 30 m langt, 8 m bredt midtpå
og 6 m bredt ved gavlene. Langvæggene er buede, og i
en afstand af 1,5 m fra væggene ses ydre stolperækker.
Vægplankerne har været funderet i en op til en halv

meter dyb væggrøft. I en afstand af ca. 4 m fra gavlene
findes to sæt svære tagbærende stolper, og huset har i
princippet haft et stort centralt rum og to mindre rum
i gavlenderne. Midt i det store centrale rum var anlagt
et rektangulært ildsted. Huset har haft mindst fire ind
gange, to i nordvæggen og to i sydvæggen, og måske
en indgang i vestgavlen. Der er ikke fundet nogen gavl
mod øst, enten har huset været åbent, eller der har
været en væg af en lettere konstruktion.
Det sydforliggende hus er mindre, kun knapt 23 m
langt og 6,5 m bredt på midten. Langvæggene buer
kun svagt, men i øvrigt er huset af stort set samme
konstruktion. Begge huse ligger med vestgavlene ud til
et 5 m bredt nordsyd-gående indhegnet vejforløb. Det
nordligste af husene er bygget ind i hegnet. Gårdsan
lægget, som de to huse hører til, er ikke afgrænset
hverken mod nord eller syd, hvor alt gravedes væk i
50erne. Mod øst grænser bebyggelsen op til et lavt
fugtigt område. Fundmaterialet er varieret. Der er
fundet skår af vikingetidens almindeligste kar, halv
kuglekarret, randskår af kuglekar og en del slavisk
præget keramik. Stumper af ten- og vævevægte er også
blandt fundene. Der er fundet en del metalgenstande i
tilknytning til husene. Langt de fleste kommer fra det
store hus’ vestligste rum, der formentlig har fungeret
som smedje. Det drejer sig i første række om et stort
antal jernnagler (nagler findes i øvrigt spredt i hele
udgravningsfeltet) og et stykke af en skål af udhamret
bronze. Man har sandsynligvis også givet sig af med
bronzestøbning. Et stykke af en støbeform og to små
meget karakteristiske nedgravninger peger i den ret
ning. I en af de svære tagbærende stolper i husets
vestende fandtes to sporer liggende tæt sammen. Spo
rerne er ikke ens, den ene er udsmykket med indlagte
sølvtråde på tornen (fig. 6). I enkelte af de mange
nedgravninger på gårdsområdet er der fundet dyreknogler, mest af kvæg, men også enkelte knogler af
hest. Den jord der blev gravet op med maskine blev
afsøgt med en metaldetektor. På denne måde fandtes
en bronzedupsko med et stiliseret dyrehovede og et
cirkulært bronzesmykke, et såkaldt »Guds Lam«, som
utvivlsomt også hører bopladsen til (fig. 7). Hustyper-

Fig. 6. To jernsporer fundet i nedgravning til tagbærende stolpe i det
nordligste af vikingetidshusene. Foto: Viborg Amts Konserverings
værksted.

Fig. 7. Lille bronzesmykke i sen vikingetidsstil, såkaldt »Guds
Lam«. Fundet med metaldetektor ved vikingetidsbopladsen. Smyk
ket er 2 cm i diameter. Foto: Viborg Amts Konserveringsværksted/
Skive Museum.
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ne og oldsagerne antyder en datering til 1000-tallets
første halvdel.
Det ser ud til, at vikingetidsbebyggelsen har holdt
sig til de sandede arealer ned mod engdragene. Mod
nord er jorden tung og leret. Her har vi efterhånden
haft lejlighed til at følge yderligere anlægsarbejder, og
her er der ingen bebyggelsesspor.
Der er ingen grund til at tvivle på, at vadestedet ved
Lundbro allerede har været brugt i vikingetiden, ja
måske endda før. De tilspidsede egepæle blev trukket
op i engen ret ud for bopladsen, og det indhegnede
vej- eller gadeforløb ved vikingebebyggelsen leder lige
ned mod dette sted. Sammen med egepælene fandtes
en hvæssesten, der dateres til yngre jernalder eller se
nere. Fundene viser, at vikingebonden har været gan
ske velstillet og formentlig har haft en smed knyttet til
sin gård. Bebyggelsen har ligget trafikalt gunstigt ved
vadestedet, som alle på vej sydover måtte passere, og
passagen har let kunnet kontrolleres. Det er en mulig
hed at vadestedet simpelthen har været i vikingebondens besiddelse og at der har været opkrævet en form
for afgift for at passere stedet. Af nogle runesten fra
vikingetiden fremgår nemlig, at det har været forbun
det med en vis prestige at bygge og vedligeholde broer
og vadesteder. Der må naturligvis have hørt en grav
plads til vikingetidsbebyggelsen. Meget tyder på, at
der ved Klippens Høj har været vikingetidsbegravelser
(jvf. fund af spydspids og glasperler). Men hvad med
de grave der i 50erne blev undersøgt tæt ved vikingelandsbyen ? Kunne nogle af dem være fra vikingetiden
og ikke som antaget fra middelalderen? Der foreligger
desværre ingen profilopmålinger eller stratigrafiske
iagttagelser fra den gamle undersøgelse, og fundoplys
ningerne er meget sparsomme. Man kan dog hæfte sig
ved en lille notits i Jyllands-Posten den 30. okt. 1956,
hvor den ene af de to klinkbyggede gravkister omtales.
»Graven strækker sig ind under syldstenene, hvilket
vil sige, at kirken man har fundet er yngre end grave
ne«. Noget kunne altså tyde på, at i det mindste nogle
af gravene er ældre end den udgravede bygningstomt,
og der er da heller ikke dokumenteret nogen sammen-
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hæng mellem ruinen og begravelserne3. Enkelte af de
mange løse brikker, som den gamle udgravning efter
lod, falder dog på plads i lyset af den nye udgravning.
Jernnaglerne og lerkarskårene under gulvet i ruinen
hører naturligvis til vikingelandsbyen, og gavlenderne
af to nordsyd-vendte bygninger, som man stødte på i
1957, er sandsynligvis bygninger, der har indgået i den
gård, som vi havde lejlighed til at undersøge en mindre
del af sidste år. Også den ene af de fundne mønters
datering til 1000-tallet stemmer overens med de øvrige
dateringer af genstande fra bebyggelsen.
Det er kun en del af en større vikingetidsgård, vi har
udgravet. Gården der ligger på en ret smal og lang
strakt nordsyd gående parcel har foruden en stor cen
tral bygning (det nordligste af de to huse vi udgravede)
haft flere mindre bygninger liggende inden for det ind
hegnede gårdsareal. Vi ved ikke, om der ligger flere
gårde vest for den indhegnede vej, men det er meget
sandsynligt. Nogle fotografier taget fra luften antyder,
at bebyggelsen strækker sig betydeligt længere mod
vest. Et er i hvert fald sikkert - når gravemaskinerne
igen engang tager fat ved Lundbro, følger vi med.

Noter
1. Jan Steenberg var kunsthistoriker og i 50erne tilknyttet Natio
nalmuseets 2. afd. som redaktør af bogværket »Danmarks
Kirker«.
2. Udgravningen, der fandt sted i maj måned 1990, blev betalt af
Skive Kommune, og har Skive Museum jr. nr. SMS 465A.
3. Det præcise antal grave er ikke kendt. Der nævnes tal fra 50 til
300. Det rigtige antal er nok nærmere det første end det sidste.
*Tak til Skive Kommune, entreprenør Torsten Østervig og M.
Gammelgård, samt tak til alle der deltog i udgravningen.
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Vikinger til hest
AfJytte Nielsen

1. Indledning
Et af de fornemste fund i oldsagssamlingen på Mors
lands Historiske Museum er Kammerhøjfundet. Fun
det består af et rytterudstyr fra vikingetiden og vidner
således om vikingernes færden på Mors.
Kammerhøjfundet er imidlertid ikke det eneste ryt
tergravsfund fra øen. På Dueholmmark og ved Ørding
er der også fundet begravelser af vikingetidens krigere
og ryttere (fig. 1). De tre ryttergravsfund er alle gjort i
sidste århundrede og udgravet med ganske anderledes
metoder end de idag anvendte. I det følgende vil histo
rien bag fundene og de fremgravede oldsager blive
fremlagt.

Fra mange andre fund af stigbøjler kendes indlæg
ninger i sølv og kobber, men her er ornamenterne
oftest forskelligartede mønstre og ikke som her figurer
visende hunde og jagthorn.

2. Dueholmmark fundet
»Nykøbing, den 12 Novbr. Ved en Udgravning af
tvende paa Dueholmmark, hvor Landeveien dreier om
ad Neessund, beliggende Høje, som Eieren, Hr.
Proprietair Pers, i disse Dage har ladet foretage, fand
tes i den ene tvende Forrustede Jern-Stigbøjler, hvilke
kjendeligt ere udarbeidede med megen Omhu, da der
findes Spor af Udziringer og Indlægning med Sølv af
flere Gjenstande som Jagthorn, Hunde ec., endvidere
en Spore, et Mundstykke af et Bidsel, Brudstykker af
et Sværd, samt derhos tvende Landsespidser af Flinte
sten m.m. Fornævnte Høj har altsaa været afbenyttet
til Begravelsessted i høist forskjellige Tider«.
Ovenstående kunne læses i Morsø Avis den
13.11.1857. Der kan ikke være tvivl om, at fundene
må stamme fra en ryttergrav fra vikingetiden. Interes
sant er beskrivelsen af jernstigbøjlerne, hvorpå der
skulle være indlægninger af figurer i sølv.

Fig. 1. De tre ryttergrave på Mors. 1. Dueholmmark ved Nykø
bing. 2. Store Kongshøj ved Ørding. 3. Kammerhøj ved Redsted.
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Fig. 3. Brudstykke af bidselbeslag i bronze fra Dueholmmark fun
det. Stykket måler 6,8x7,7 cm. Nat. Mus. nr. 1 afd. 23648. Foto: Kit
Weiss, Nationalmuseet, 1990.

Fig. 4. Udtegning af ornamentik på bidselbeslag, jvf figur 3. Teg
ning: Helle Johansen, Morslands Historiske Museum.

I sognebeskrivelsen er anført, at genstandene blev
foræret til kong Christian 7.
Men dette fund er ikke det eneste fra Dueholm
mark.
I forbindelse med markarbejde er der siden fundet

en lansespids, et fragment af et jernsværd (fig. 2) og et
brudstykke af et bidselbeslag af bronze (fig. 3). Sværd
stykket og bidselbeslaget blev fundet nær hinanden af
gårdejer Østergårds søn og indleveret til inspektør
Hatt fra Nationalmuseet i 1925.
Bidselbeslaget er ornamenteret. Det indridsede
mønster, som er udtegnet i figur 4, forestiller muligvis
en drage eller en slange - ja måske selveste Midgårdsormen. Beslaget er ikke bevaret i sin helhed, men må
formodes at have været symmetrisk. Om det er et
bidselbeslag kan ikke siges med sikkerhed, da tilsva
rende stykker ikke kendes.
Meget tyder på, at der på Dueholmmark i udkanten
af Nykøbing Mors har ligget en gravplads fra vikinge
tiden. Bidselbeslaget og sværdstykket kan være over
set ved udgravningen i 1857, men det er mere sandsyn
ligt at disse genstande stammer fra andre grave end de
der blev udgravet i 1857. Uanset om det drejer sig om
en eller flere grave, viser de fundne genstande tydeligt,
at den/de gravlagte har været tilknyttet rytteri og
kamp.

Fig. 2. Fragment af jernsværd fra Dueholmmark fundet. Stykkets
samlede længde er 16 cm. Nat. Mus. nr. 1 afd. 23647. Foto: Kit
Weiss, Nationalmuseet, 1990.
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3. Store Kongshøj fundet
Mange gravhøje er i tidens løb forsvundet. De store
sten i gravkamrene kunne slåes til skærver og bruges
som vejfyld eller hugges til og bruges som sokkelsten.
Mange høje er også forsvundet, fordi højfylden kunne
bruges til opfyldning af lavninger eller opblandes med
møddingsmateriale og køres ud på markerne.
Netop bortkørsel af højfyld fra gravhøjen Store
Kongshøj ved Ørding, var årsagen til at ryttergraven
blev fundet. Gårdfæster Jens Christian Hald kørte i
april måned 1873 jord bort fra højen og stødte godt
3% alen over markoverfladen på graven. Denne oplys
ning viser at vikingegraven er anlagt oveni en ældre
gravhøj. At graven og dens indhold blev opdaget skyl
des nok, at store dele af trækisten var bevaret.
Jens Christian Hald har ikke kunnet undgå at be
mærke et træstykke på omtrent 2 meters længde og
godt en halv meter bred. Ved nærmere eftersyn fandt
han da også en stor mængde oldsager, nemlig:

to sølvbelagte stigbøjler,
et bidsel,
tre sadelspænder,
en jernspydspids,
dele af en jernøkse,
en jernkniv,
diverse nagler, beslag- og hængseldele,
en hvæssesten og endelig
en guldarmring af snoet guldtråd (fig. 5).
Alt i alt et forment gravudstyr.
Kammerjunker Steensen de Leth på Højris fik hele
fundet overdraget af gårdfæster Jens Christian Hald.
Guldringen blev videresendt af provst Schade i Nykø
bing til Justitsråd Herbst i København. Gårdfæster
Jens Christian Hald fik en godtgørelse for fundet af
guldringen. Museet takserede den til 19 rigsdaler og 3
skilling, som blev udbetalt gennem Steensen de Leth.
Fra Nationalmuseets side ønskede man at indlemme
de øvrige oldsager i samlingerne, og dette ønske re
spekterede Steensen de Leth, omend nødtvungent.

Fig. 5. Guldring fra Store Kongshøj. Ringen måler ca. 13 cm i dia
meter. Nat. Mus. nr. 1. afd. C 1642. Foto: Nationalmuseet.

Han skriver i et brev til etatsråd Worsaae i København
den 28. maj 1873 følgende: »Vedlagt tillader jeg mig at
tilstille Dem Høivelbaarne quiteret Quitering fra
Gaardforpagter Jens Chr. Hald for beløbet 19 Rdl. 3
sk. som godtgørelse for den af ham fundne guldring.
Jeg tilstiller Dem høivelbaarenhed de Jernsager som
sammen med Guldringen blev funden i Store Kongs
høj og tillader jeg mig at bemærke at jeg meget nødig
vil af med det, da jeg har sat mig til Opgave at samle
saa vidt muligt som der finder her paa Egnen, men vil
jeg dog bemærke findes der af noget stor vigtighed for
Museet, da maa jeg bede Dem Høivelbaarenhed at
optage det i samme«.
Fundet af vikingeryttergraven bevirkede i øvrigt at
resten af gravhøjen blev udgravet. Centralt i højen
fandtes en rig romertidsgrav, indeholdende bl.a. rester
af en træspand med bronzebeslag, et bronzekar, en
bronzekasserolle med si, et jernsværd, en spydspids,
en skjoldbule, en jernspore og et drikkehornsbeslag.
Gravudstyret i både romertidsgraven og vikingetids
graven er af så fornem karakter, at det må dreje sig om
gravlæggelser af personer med høj social status.
I provst Schades bog »Beskrivelse over Øen Mors«
fra 1811 nævner han Kongehøjen i Ørding. I folke
munde har højen altså hedder Kongehøj, og dette
dækker måske over en lokal overleveret viden, om
hvem der var begravet i højen. Måske var det den
lokale vikingekonge, som blev begravet her. På bag
grund af de fundne genstande kan vikingeryttergraven
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der og nogle få knogler. Beskrivelsen af oldsagerne er
korrekt, bortset fra at dolken viste sig at være en spyd
spids. Fundet består således af (fig. 9):

et velbevaret sværd i læderskede (fig. 7),
en spydspids af jern,
to stigbøjler med kobber- og sølvindlægninger,
fragmenter af en spore,

Fig. 6. Rids af Kammerhøj, udført af Steensen de Leth i 1875.
A. Stendysse, med urne indeholdende hidsel, spydspids, stigbøjler,
spore og klæb erstenskar. B. Et sværd. C. Et ildsted. D. Hestetæn
der og knogler.

dateres til det 10. århundrede, altså slutningen af vi
kingetiden.

4. Kammerhøj fundet
Det tredje ryttergravsfund, som her skal omtales er
Kammerhøj fundet. Som det fremgår fra Store Kongshøj fundet, spillede kammerjunker Steensen de Leth i
slutningen af 1800-tallet en stor rolle i udforskningen
af oldtiden på Mors.
Kammerhøj fundet blev gjort i 1873 og Steensen de
Leth sendte i marts måned 1875 et brev til Nationmu
seet. Tillige med brevet er en skitse af fundomstændig
hederne (fig. 6).
Steensen de Leth skriver: »2’Z alen under højtoppen
fandtes en stendysse, 1,5 meter bred og 1,2 meter høj.
I midten af stendyssen stod en urne, som var omsyet
med læder. I urnen fandtes et bidsel, en dolk, to stig
bøjler og en rund skål«.
Af skitsen fremgår det også, at der ikke langt fra
stendyngen lå et sværd, tildels i skeden. Ligeledes
fandtes nær stendyngen et ildsted, hvor Steensen de
Leth formoder, at brændingen har fundet sted. Ende
lig findes der rester af en hest. Det drejer sig om tæn
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Fig. 7- Jernsværd i skede fra Kammerhøjfundet. Længden på svær
det er 83 cm, og på grebet er der sølv- og kobberindlægninger.
Sværdet er udstillet på Morslands Historiske Museum. Tegning:
Helle Johansen, Morslands Historiske Museum.

Fig. 8. Klæb erstenskarret fra Kammerhøjfundet. Karret måler 14 cm
i diameter og 9 cm i højden. Det er udstillet på Morslands Historiske
Museum. Tegning: Helle Johansen, Morslands Historiske Museum.

sigt, kan de alligevel give et billede af forholdene på
øen i slutningen af vikingetiden.
De tre begravede personer, som må formodes at
være mænd, har alle tilhørt de højeste sociale lag i
datidens samfund. De har alle tre været krigere, og
måske lokale stormænd eller blot hirdmænd i en stor
mands tjeneste. Når de er begravet med et stort og
dyrebart gravudstyr, skyldes det vikingernes tro på et
liv efter døden.
I den nordiske mytologi beskrives, hvorledes kri
gerne efter døden kom til guden Odins krigerhal, kal
det Valhalla. Derfor måtte den døde medbringe sit
våbenudstyr, så han kunne kæmpe videre i det hinsidi
ge. Det kan synes påfaldende, at der indenfor et min
dre geografisk område findes 3 ryttergrave. Tager man

et stort spænde (buggjordspænde),
et bidsel,
et klæberstenskar (fig. 8),
hestetænder og knogler.

Steensen de Leths skitse og beskrivelse af fundom
stændighederne er meget kryptisk og gravlæggelsesformen er ganske usædvanlig for et vikingetidsfund at
være. Uanset fundoplysningerne, må Kammerhøj fun
det siges at være et typisk ryttergravsfund med usæd
vanlig velbevaret gravudstyr.
En genstand gør fundet yderligere bemærkelsesvær
digt. Det er klæberstenskarret. Klæbersten er en fedt
stensart, som forekommer i Norge og Sverige. I åbne
brud blev karrene udhugget og senere solgt til hele
Nordeuropa. Det er sjældent at finde intakte klæber
stenskar, og så godt som aldrig i gravudstyr.
Dateringen af Kammerhøj fundet kan ligesom Store
Kongshøj fundet henføres til det 10. århundrede.

5. Mors - vikingernes ø
Selvom ingen af de tre vikingetids ryttergrave fra Mors
er særlig veldokumenterede, rent udgravningsmæs-

Fig. 9. Kammerhøj-fundet i nyopstilling på Morslands Historiske
Museum. Foto: Per Boe Andersen, Morslands Historiske Museum.
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imidlertid områdets beliggenhed i betragtning, kan en
forklaring måske gives.
I slutningen af vikingetiden var Limfjorden åben
mod vest, som det også idag er tilfældet. Mange af de
store vikingetogter må således være udgået fra den
vestlige del af fjorden.
Mors var således i vikingetiden centralt beliggende i
forhold til handlingscentrene og lokale stormænd har
sikkert leveret proviant til togterne og som modydelse
modtaget varer, også i form af våben. Dette har kun
styrket stormandens betydning, og gjort ham i stand
til at hyre folk til en mindre bevæbning.

Alle mennesker drømmer vist om at kunne »se tilbage
i tiden« - og opleve øjeblikke i fortiden. Dette er ikke
muligt, men med lidt god fantasi er det ikke svært at
forestille sig de tre begravede mænd, vakt til live. Hen
over øen rider de, iført farverige kapper og med sværd
hængende fra bæltet. Fødderne er stukket godt ind i
de flot udsmykkede stigbøjler og fra skoen stikker
sporen skinnende bagud. De små godmodige heste
skridter godt ud, stolte over deres gyldne bidselbeslag.
Hest og rytter bliver til et - uadskillelige - også i
døden.
Litteratur
Der kan læses om vikingetidens gravskik i: Else Roesdahl: Danmarks vikingetid. Gyldendal 1980.
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Fig. 10. Vikingekrigeren til hest. Tegning: Helle Johansen, Morslands Historiske Museum.

»Tunnel« og »bro« mellem Viborg og Asmild
Bidrag til Viborg-søernes historie
AfJens Vellev

Viborgsøernes historie er spændende som en - god kriminalroman. Men den er endnu ikke skrevet. Det
mørke vand har i århundreder pirret fantasien, og det
har ikke skortet på drabelige historier, der tog ud
gangspunkt i søens beliggenhed ved stiftsstaden med
de mange offentlige institutioner. Hvad ville bunden
ikke afsløre, hvis vandmasserne blev pumpet i Nørreåen og videre gennem Gudenåen ud i Kattegat?
Der ville naturligvis dukke mængder af tabte gen
stande frem i bundens dynd (fig. 1), bundgarnspæle
fra ældre fiskerier ville danne fantasifulde mønstre på
kryds og tværs langs bredderne, kloakledninger i al
verdens forskellige udformninger ville fortælle det kla
re sprog om fiskedød, og ikke mindst ville interessen
samle sig om de ældre bebyggelsesrester, som vil duk
ke op langs bredderne. Det sidste har vi fået en for
smag på gennem de undersøgelser, som Viborg Stifts
museum siden 1981 har foretaget i områderne ved
Golfhotellet og Borgvold overfor Asmild Klosterkir
ke. Her blev det påvist, at kulturlagene fra bosættelsen
i området i vikingetid og den ældre middelalder når en
dybde, der ligger under søens vandspejl i dag. Begrun
delsen herfor er efterhånden blevet en markant del af
Viborgs historiske identitet: gennem en opstemning af
søens udløb ved Søndermølle er dele af den ældre be
byggelse dækket af, hvad man kan kalde en kæmpe
mæssig mølledam. Det drastiske entreprenørarbejde
er sikkert foregået i forbindelse med opførelsen af
Borgvold i året 1313. Den tidligere »tørre« forbindelse
mellem domkirkebyen og det lille forstadssamfund i
Asmild blev med eet revet over. Men mindet om de
tidligere tilstande har levet videre.
Efterhånden fortonede realiteten sig dog bag myter

og sagn, som efterhånden udkrystalliserede sig i be
stemte typer: Forbindelsen over søen var tidligere
foregået på en dæmning eller via en underjordisk gang,
hvis start og slutpunkt ofte blev henlagt til augustiner
munkenes domkirke og deres søstres kloster i Asmild.
En del af disse fortællinger har gennem årene fundet
vej til den trykte litteratur, andre er blevet nedskrevet
af folkemindeforskere, sidst er nogle blevet indsamlet i
forbindelse med forarbejdet til denne lille redegørelse.
Men lad os følge udviklingen i kronologisk rækkefølge
og bringe et lille udvalg af de fantasifulde historier,
som altså har deres rod i tilstande, der var realitet for
mere end 650 år siden.
Vi kan begynde med sognepræsten ved Nørre Sogns
Kirke, Andreas Christian Krog, som i »Samlede Efter
retninger om Viborg Bye i ældre og nyere Tider« fra
1779 i sidste del om »Viborg Byes nærværende Til
stand« naturligvis også behandler søen og dens fiske
bestand. Dette giver ham anledning til på side 195-96
at bringe en omfangsrig note af særlig interesse:
»Vandet i Viborg-Søe er ligeledes i de heede Som
mer Maaneder meget usundt, saa at Fiskene end ikke
kan leve deri, men døe i Mængde. Man spiiser derfor
sielden Fiske, som fanges her om Sommeren. Aarsagen til denne Vandets Usundhed er uden Tvivl dette:
at der paa Grunden af Søen voxer en Hoben Tang og
Græs, der ved Storm og Uveir rives løs og driver hen
til Strandbreden, hvor det i varmt Veir forraadner og
efterlader sig en meget modbydelig Stank. Om Vinte
ren derimod er Vandet klart og got, og Fiskene, som
der, paa den Tiid fanges er fast bedre end paa noget
andet Sted. Under bemeldte Søe, som paa det dybeste
er 8 Favne, fortæller man at der i gamle Dage skal have
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Fig. 1. Blandt de mange fund, som gennem årene er fremdraget af
Viborgsøernes bundslam, bør fremhæves denne fine bæltekæde af
messing og nogle nøgler, som dukkede op i forbindelse med omfat
tende jordarbejder, da Randers-chausséen i 1954 blev udvidet. På
grund afjordtryk blev der kort syd for dæmningen dannet en lille ø i
Søndersø bestående af oppresset dynd. Øen forsvandt kort tid efter,
men inden var der foranstaltet en lille arkæologisk ekspedition til
stedet. Herom blev der berettet i Viborg Stifts Folkeblad 31.12.1954:

Et Bælte med fire Nøgler... der forsvandt for 500 Aar siden
Den nuopdykkede Dynd-0 i Søndersø har bragt et meget interes
sant Fund op fra Dybet, nemlig et Metal-Bælte og fire store Nøgler,
der antagelig er 500 Aar gamle. To unge Viborgensere, Seminarist
Frits Videbech og Sergentelev Hans Jørgen Blokmann, der begge
interesserer sig en Del for Arkæologi, havde talt sammen om, at det
var højst sandsynligt, at det oppressede Dynd fra Søens Bund havde
bragt et eller andet af Interesse med sig op i Dagens Lys, idet de
ræsonnerede som saa, at netop her var der Færgested i gamle Dage,

saa det skulde være mærkeligt, om der ikke fandtes noget fortidigt i
den tidligere Søbund. Deres Anelse kom til at slaa til i langt højere
Grad end ventet.

Metalbæltet laa ovenpaa Kraniet af en Hest
De fik fat i en Baad og roede ud til Øen og havde først et stort
Besvær med at komme i Land, fordi Dyndet er saa blødt, at det ikke
kan bære et Menneske. Der kan med det samme være Anledning til
at advare mod lignende Landgangsforsøg, navnlig hvis de foretages
af Børn; de kan risikere at bringe sig selv i Fare, da det ser ud, som
om Øen »arbejder« hele Tiden og i hvert Fald er udsat for Vandets
Indflydelse, saa det, der ser ud til at være tilsyneladende fast Over
flade, blot er en tynd Skal.
Videbech og Blokmann maatte hente nogle Bræder og bruge dem
som Gangbrætter, inden de kunde komme op paa Øen og begynde
deres Forsknings-Ekspedition. Straks stødte de paa tomme Ølflasker
og andre Ting af nutidig Dato, men da de kom til Øens østligste
Spids, tilsmilede Heldet dem. De fik Øje paa en lang Kæde, naturlig
vis ganske indsmurt i Dynd og Snavs. Ved et mærkeligt Tilfælde var
Kæden blevet placeret oven over et Hestekranium, og man kunde
ved første Øjekast tro, at de to Ting havde noget med hinanden at
gøre. Det har de efter alt at dømme ikke. Hestekraniet er, mener
sagkyndige, ikke nær saa gammelt som Bælte-Kæden, og det skyldes
kun et Puds af Skæbnen, at de to sø-gemte Ting er blevet rodet op fra
Bunden som Følge af det Pres, Dæmningsopfyldningen har øvet paa
Dyndet, saa det efter Aarhundreders Ro pludselig fandt paa at stige
til Vejrs og vise sig oven Vande.

Fire gamle Nøgler laa ved Siden af
Fundet af Bæltet gjorde naturligvis de to unge Fund-Søgere ivrige,
og de skønnede, at der nok var mere ved Siden af, hvorfor de under
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største Varsomhed undersøgte Fundstedets Omgivelser. Deres An
strengelser var ikke forgaves. Gemt i Mudderet fandt de fire store
Nøgler og var nu ikke i Tvivl om, at Nøglerne og Baltet hørte
sammen. Baltet er typisk for den Slags Liv-Kader, MiddelalderKvinder brugte til at bare Husets Nøgler i. Det bestaar af en ring
leddet Kåde og tre Metalplader med et Spande samt et større ring
formet Led med en Strop til Fastnelse af Nøglerne.
Frits Videbech og Blokmann satte sig i Forbindelse med deres
Larer fra Katedralskolen, Medlem af Museumsbestyrelsen Adjunkt
Henning Paulsen, og han bekraftede, hvad de to Findere havde
regnet med, at det var noget virkelig sjaldent, Søndersø havde fun
det paa at levere tilbage. Saa vidt vides, er der her i Landet kun ét
tilsvarende Balte, og det har sin Plads paa Museet i Viborg. Det blev
fundet i Narheden af Tjele Langsø og betragtes af Museumsfolk som
en saadan Sjaldenhed, at det var med paa Provinsmuse emes sidste
store Udstilling. Tjele-Baltet er en Smule mere kunstfardigt forar
bejdet end det, der nu er dukket op af Søndersø, men de to Balter er
ellers af samme Type og af samme Metal, der muligvis har varet
forgyldt. Om faa Dage bliver Fundet sendt til Nationalmuseet, der
skal afgøre, hvor det fremtidigt skal have sin Plads. Forhaabentlig
bliver det paa Viborg Museum.

Forbindelsen over Søen
Fundet kan give Anledning til mangfold Gisninger om, hvordan
Baltet for et halvt Aartusinde siden er havnet i Søen. Der har for
mentlig allerede den Gang varet en Slags fast Passage over Søen i
Form af et Bro-Anlag. Historisk kyndige mener, at Viborg-Bisperne
allerede i det 11. Aarh undre de slog en Bro overfor at vare i narmere
Kontakt ikke mindst med Asmild Kloster, men Broen kunde natur
ligvis ikke staa evindeligt, og da den ikke blev passet, gik den til som
Følge af Vejrs og Vands Paavirkning.
Siden blev der Fargefart paa Stedet, og saadan var Forholdene
lige til 1812, da den første virkelige Damning blev bygget. Indkørs
len til Viborg fra Øst skete gennem Aarhundreder nord om Nørresø
ned ad det nuvarende Nørremøllevej og Set. Ibsgade.
Man kan vel forestille sig, at Ejeren af Baltet med Nøglerne, har
spadseret ad den gamle Bro over Søen og har haft det Uheld, at
Spandet gik op, saa Kåde og Nøgler forsvandt i Bølgerne. Og man
har vel Lov til at gisne videre og slutte, at som det gik hin Borger
frue, kan det vare gaaet for adskillige andre, med andre Ord: at der
skulde vare meget andet af Interesse paa Søens Bund, om man ellers
kunde faa fat i det. En systematisk Undersøgelse af Mudder-Øen og
Søbunden der omkring vil maaske ikke give flere Resultater nu, da
der saa overraskende er kommet ét sardeles vardifuldt - og dog er
der, som Adjunkt Paulsen udtrykker det, vel intet til Hinder for, at
Søens Bund ligefrem kan vare brolagt med Museumsgenstande.

Nationalmuseet viste stor interesse for fundet, men det forblev på
Viborg Stiftsmuseum, hvor det fik nr. 7691. Fotografiet af kåde og
nøgler skyldes Nationalmuseets fotograf.

været en muret Gang fra Domkirken af og til AsmildeKloster, under Søen. Men endskiønt der vel i Domkir
ken i ældre Tider virkelig har været en saadan Gang,
hvis Aabning nu er tillukket, saa strider det dog gan
ske imod aid Rimmelighed, at denne Løngang, skal
have gaaet under Søen, men rimmeligere synes det : at
der i gamle Tider har været en Stenbroe over Søen,
hvorom jeg i en gammel skreven Bog har fundet føl
gende Beretning : »I gamle Dage har der været en stor
Steenbroe over Viborg Søe til Asmild-Kloster, hvilket
endnu er kiendelig deraf, at Vandet sammestæds er
ganske lavt, og Søen paa begge Sider meget dyb. En
frisk ung Karl, som for endeel Aar siden, fik Lyst til, i
Anledning af et Væddemaal at opleede det Sted, hvor
den gamle Broe har staaet, vadede lige over til Kloste
rets Grund, dog havde han en Baad ved Haanden, for i
Nøds Fald ved samme at kunde hjelpe sig til Lands
igien«.
Den af Krog omtalte (hånd ?)skrevne bog er det ikke
lykkedes at genfinde, men den meget konkrete tekst
har naturligvis været kilde til mange senere fortællin
ger. Lad os for eksempel tage det klassiske værk
»Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde, udeluk
kende efter utrykte Kilder. Samlede og tildels optegnede af Evald Tang Kristensen«. I samlingens »Tredje
Afdeling« fra 1895 finder vi som nr. 269 i afsnittet
»Dæmninger« følgende meddelt af seminarist F. P.J.
Lund (født 1866):
»I gamle dage skal der have gået en stensat dæmning
med vej på tværs over Viborg sø fra domkirken af og
over til klosteret. Man skal endnu med forsigtighed
kunne gå derover. Da haven ved sindssygeanstalten i
Viborg blev anlagt, fandt man et par alen under jord
overfladen en brolagt gade, der gik ned imod søen i
samme retning som den omtalte vej«.
Disse så at sige arkæologiske iagttagelser kan pas
sende suppleres med en beretning optaget i den nye
række af »Danske Sagn«, hvor vi i tredje afdeling fra
1931 (udgivet af Evald Tang Kristensens søn Johannes
Evald Tang Kristensen) på side 37 finder følgende
meddelt af Edv. Hammerhøj i Viborg:
»Skomager Søren Hjort og hans Kone havde Dia-
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Fig. 2. Ålestangere på Søndersø omkring 1900. Optagelsen på Lo
kalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune skyldes sikkert det produk
tive lokale fotoetablissement Chr. E. Jørgensen. Stangeren i forgrun
den har placeret sig nogenlunde over forløbet af den gamle dæm
ning, hvor mulighederne for fangst var gode.

mantbryllup i Hospitalet 1871. Da fortalte den gamle
Kone: Ja, i Dag for 60 Aar siden, altsaa 1ste Novem
ber 1811, var det saadan en Storm, at min Familie fra
Oveslund kunde ikke blive færget her over til Bryllup
pet. »Var der da ingen Vej?« sagde vi til hende. Nej,
den var ikke færdig, og den var jo helt privat, da den
blev det. Altsaa blev den gamle Vase lagt ved den Tid.
I gammel Tid har der gaaet en Vase længere syd paa
over Hyldebakkerne og saa ad Asmild Kloster. Min
Bedstefader, der var Fisker, fortalte, at der fra den
Grund og over til Asmild sad mange gamle Pæle i
Bunden. Der er ikke dybere Vand, end man om Som
meren kan vade over der. Vi Læredrenge prøvede det.
Et enkelt Sted gik det rigtig nok næsten til Halsen«.
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Den af søen skjulte forbindelsesvej har på hårdnak
ket vis givet anledning til myter og sagn. I Dansk
Folkemindesamlings arkiv finder vi således en beret
ning optegnet 1931 af L. Andersen i Århus efter en
mundtlig meddelelse fra tømrer Kristen Rasmussen:
»Der var et Sagn om, at der fandtes en Løngang, der
forbandt Viborg Domkirke med Asmildkloster paa
den anden Side af Viborg Sø. En Mand, der havde
boet i Viborg, har fortalt mig følgende: Naar man
stangede Aal paa Søen om Vinteren (fig. 2), lagde man
Mærke til, at der var en Banke tværs over Søen i en
Linie mellem Kirken og Asmildkloster, hvor Søens
Dybde var mindre, end ved Siden af, hvad han mente,
der viste Løngangens Plads.
Engang var der en Vovehals, som vilde undersøge
Løngangen, og krøb ind i den med et Tov og Livet,
saa man kunde hale ham op, om det blev nødvendigt.
Han kom imidlertid aldrig tilbage, og da man halede
Tovet op, var det afsavet i Enden. - Dette kunde jo
give Anledning til mange Gisninger, men Historien
kunde godt være sand; han havde naturligvis Lys med
sig for at kunde se i den mørke Gang, og der kunde da
ved et Uheld være gaaet Ild i hans Klæder, han selv
omkommen og Tovet brændt over. Har der været no
gen Løngang, har den snarest ført over til Bispegaarden Syd for Kirken. Asmildkloster var et Non
nekloster af Augustinusordenen, og Domkapitlet be
stod af regulerede Augustinerkanniker, der vist havde
Overtilsyn med Klostret, og dette kan vel have givet
Anledning til Sagnet om Løngangen; men maaske
stammer det snarere fra Reformationstiden«.
Nu er dæmningen blevet til en løngang, og tilstede
værelsen sættes af meddeleren umiddelbart i forbin
delse med sagnet om en underjordisk forbindelse mel
lem domkirken og Asmild. Om dette kan vi allerede
læse i en avisnotits i Viborg Stifts-Tidende fra den
7.11.1846:
»Sagnet, at der fra den i Domkirken værende
Kryptkirke skulde føre en underjordisk Gang til en af
de ældre Bygninger her i Byen, der i sin Tid har været
beboet af Munke eller Nonner, eller ogsaa til Asmild
kloster, har i disse Dage givet Anledning til Eftergrav-

ning paa det Sted østlig for Domkirken, hvor man
troede at træffe paa omtalte Løngang. Efter at være
kommen omtrent 3 Alen ned i Jorden, stødte man paa
en af Kampesten sammensat Rende, der førte fra Kir
ken i nordøstlig Retning (fig. 3), hvilken Rende sand
synlig i sin Tid har været anlagt for at trække fugtige
Dele fra Kryptkirken. Om Sagnets Paalidelighed, er
der efter Udfaldet af denne Eftergravning altsaa endmere Grund til at nære Tvivl«.
Samme skeptiske holdning finder vi få år efter i
M.R. Ursins »Stiftsstaden Viborg« (1849), hvor vi i
omtalen af domkirken side 118-19 finder avisens op
lysninger gentaget:
»I Kryptens nordostlige Hjørne strax under Gulvet
har man meent at finde Spor af en Trappe, der efter
Sagnet blev anseet for at føre til en Gang, som skulde
gaae under Viborg Søe, for at Augustinermunkene
uden Forargelse kunde besøge Nonnerne i Asmildkloster. En Forhøining, der sees i Søen ved lavt Vande,
noget sydligere end den nuværende Forbindelse mel
lem den vestre og østre Bred, skulde da være Overde
len af hiin Gang eller Tunnel, som man vel vilde kalde
den. Men, ligesom det nu forlænge siden er bragt til
Vished, at den nævnte Forhøining er en compact Jord
masse og sikkert nok kun Levning af den Vei, der i
ældre Tid paa dette Sted har gaaet over Søen, saa har
en Undersøgelse som for et Par Aar siden anstilledes
efter vor nuværende Konges Foranstaltning, i det man
gravede udenfor Kirkemuren, hvor man maatte vente
at støde paa Gangen, viist, at der var kun et temmelig
fiirkantet steensat Rør, som formodes at have tjent
som Afløbsrende fra Krypten«. I en note fortsætter
Ursin: »Til Aabningen i Kryptkirken knytter sig end
nu et Sagn, at en nysgerrig Discipel lod sig hidse derigjennem, men, da man vilde trække ham op, fik man
kun Rebet, der var forbrændt i Enden«.
Ursin hentyder her sikkert til den fortælling om
domkirken, som Just Mathias Thiele i 1843 havde
trykt i »Danmarks Folkesagn« med denne ordlyd:
»I et andet Kapel i samme Kirke har der tilforn
været en Aabning, som førte ned til en underjordisk
Gang, der gik under Søen til Asmild Kloster. Engang

Fig. 3. Afløbsrenden fra krypten, der blev fremdraget i 1846, blev
iagttaget igen 1981 under Viborg Stiftsmuseums løbende arkæologi
ske undersøgelser rundt om domkirken. En dæksten løftes her op, så
rendens indre kunne studeres. Foto: Viborg Stiftsmuseum 14.7.1981.

havde en Discipel i Viborg Skole sat sig for at undersø
ge denne Gang. Han lod sig binde et Reb om Livet og
gik derind. Men han kom aldrig ud siden, og da man
drog Rebet tilbage, fandtes det at være brændt over.
Siden den Tid har Hullet været lukket ved en tyk
Muur«.
Beretninger om den underjordiske gang kender vi
fra alle egne af landet - og udlandet med - og ofte ses
de knyttet til klostrene. Især er de fortællinger blevet
folkeeje, hvor man i fantasien kunne fremmane skjulte
gange mellem munkes og nonners boliger. Eksempler
kan let findes i de ovenfor nævnte trykte kildesamlin
ger, og i arkiverne på Dansk Folkemindesamling kan
udvalget suppleres - også med eksempler fra Viborg.
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Fig. 4. Murermester Chr. Gullevs store kort, der i en dristig rekonstruktion viser Viborgs udseende i tiden før reformationen, har også den
gamle vejføring over søen med. Han har ikke vidst, at forbindelsen blev afbrudt et par hundrede år før den periode, kortet skulle illustrere.
Udsnit af Viborgkortet, der opbevares på Nationalmuseet.

I forbindelse med forarbejderne til denne artikel
blev der i november og december 1990 i Viborg Stifts
Folkeblad bragt omtaler af projektet med opfordrin
ger til læserne om at bidrage med supplerende beret
ninger om søtunnelen. Fra Henrik Nicolaisen blev
følgende fremsendt:
»I familien fortaltes det sagn, at to tugthusfanger
engang i 1800-tallet var blevet lovet benådning, hvis de
ville begive sig ned i tunnelen fra den ene side (hvor
man altså kendte indgangen) og vise, hvor den endte
på den anden side. De kom aldrig op igen! Om min
farfar havde historien fra politiet, hvor han var ansat,
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ved jeg ikke. Men han elskede at fortælle og på en
sådan måde, at ingen af os unger turde udelukke, at
indgangen til den underjordiske tunnel udgik fra kæl
deren under hjemmet i Mikkelsgade 34«.
På grunden udgravede Stiftsmuseet i forbindelse
med områdets totale ændring 1960-61 dele af en af
byens middelalderlige sognekirker. På arealerne ne
denfor mod Søndersø lå Statshospitalet, hvis bygnin
ger til 1874 dannede rammen om byens tugthus.
Fra Erik Kehlet-Munk kom denne version af
tunnel-beretningen:
»Den historie, Jeg hørte, gik ud på, at da de modige

Fig. 5. I luftlinie er der blot 850 m mellem Viborg Domkirke og Asmild Klosterkirke. I de to hæderkronede institutioners opførelsestid har
man på få minutter til fods kunnet gå fra den ene byggeplads til den anden. For vi må regne med, at der begge steder har været
byggeaktiviteter i tiden før 1100. Dæmning og bro må have været væsentlige elementer i det lille dobbeltsamfund, som har fungeret ved søens
øst- og vestbred. På luftfotografier ses forbindelsen aldrig under søens blanke overflade på trods af, at den ligger ganske få cm nede. Foto: J. V.
2.9.1979.
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Fig. 6. En väsentlig del af Viborg-søemes historie er naturligvis
søbreddens udseende og placering til forskellig tid. Sikringsarbejder
og opfyldninger har her ændret forholdene, så blot omfattende arkivalske og arkæologiske undersøgelser kan give klarhed over mange
detaljer. På vestbredden både syd og nord for den nuværende dæm
ning ved Borgvold er der gennem årene foretaget meget betydelige
opfyldninger i søen. Store arealer i Borgvold-anlægget er således
placeret på fyld, som omkring 1870 blev bragt herned i forbindelse
med ombygningen af Viborg Domkirke. Ved renoveringsarbejder af
søarmeringen er dette forhold ofte iagttaget - således også i 1984,
hvor flere bygningsfragmenter blev fremdraget. Foto: J.V.
16.10.1984.

latinskoledrenge efter at have fundet tunnelen skulle
igang med undersøgelsen, mistede de selv lysten, men
besluttede sig til først at prøve med en gris. Som sagt
så gjort, en gris fik et reb om livet og blev dernæst
prikket bagi af spidse stokke. Grisen forsvandt skynd
somt ned i tunnelen. Et stykke tid senere bevægede
rebet sig ikke mere ind i tunnelen, og da det lå helt
slapt, trak de tovet tilbage, og det var ganske rigtigt
brændt over, og så mistede de gæve skoledrenge helt
lysten til selv at prøve«.
Tilstedeværelsen af den ældre vejforbindelse over
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Søndersø, som er nævnt flere gange i det foregående,
har naturligvis også beskæftiget arkæologerne. Og her
kan vi som i så mange andre tilfælde passende begynde
med murermester Chr. Gullev (1806-92). På hans sto
re »Kort over Wiborg i Middelalderen eller ved Begiøndelsen af det 16de Aarhundrede«, som med den
tilhørende tekst blev bragt i MIV 9, er placeringen vist
med en stiplet linie over søen med overskrevet tekst:
»gang fordum over Søen til Asmild Kloster«(fig. 4).
At Gullevs placering af forbindelsen i området syd
for den nuværende dæmning er rigtig, fremgår af høj
dekurverne på det søkort, opmålt i 1932, som Geodæ
tisk Institut udgav i 1934. Dette er anskueliggjort 1985
på et udsnit af kortet bragt i MIV 13 side 88.
Tilstedeværelsen af vejens forløb op mod arealet
nord for Asmild Kirke blev i en artikel af Aage Laurit
sen »Veje før Viborg« illustreret i et dristigt perspektiv
af tegneren Jens Bech (Fra Viborg Amt 1975 s. 96). En
nærmere analyse af bunddybderne i søen må dog re
sultere i et noget sydligere forløb af vejen, som det
blev vist i den oven for nævnte artikel i MIV 13.
En overflyvning af søen var allerede i 1979 blevet
udført, for at vejforløbet eventuelt ville afsløre sig på
søbunden, men intet kunne ses i den mørke vandflade
(fig- 5).
Tilstedeværelsen af dæmningen pirrede dog fortsat
fantasien, og sommeren 1982 blev det til en lille ud
flugt i robåd til området med forvalteren ved Viborg
Kommune Miki Worm Thomsen. Miki var fritidsdyk
ker og hurtigt var der bid: en trækonstruktion dukke
de op i bundslammet. Et hjørne samlet med en forru
stet jernklump blev bragt til Stiftsmuseet, men det vi
ste sig hurtigt, at det drejede sig om et relativt recent
snedkerarbejde. Ved afrensning afsløredes det, at rust
klumpen dækkede en maskinlavet møtrik. Vi havde
sikkert været i forbindelse med et af de utallige kloak
udløb, som gennem årene er blevet ført ud i søen.
Disse er jo en ganske vigtig - men helt konkret overset
- del af byens kulturhistorie, så det kan være relevant
her at citere lidt fra en rapport, som ved C. V. Otter
strøm blev udgivet i 1926: »Viborg Søerne. En fiskeri
biologisk Undersøgelse foretaget i 1925 efter Viborg

Byraads Anmodning af Fiskeridirektoratet«. Efter
grundige omtaler af fiskebestanden bliver der også i
den lille publikation plads til »Andre Bemærkninger«,
som her bringes i uddrag:
»2. De store kommunale Kloakker er ført langt ud i
Søndersø. Skønt de naar tæt op under Overfladen, er
de paa Grund af det uklare Vand ikke til at se og
frembyder en Fare for Sejladsen; ved Undersøgelsen
løb saaledes Baaden paa Hyldebankekloakken, og
Motoren blev beskadiget...
3. Søerne er Viborgs naturlige Smykke. Uden dem
vilde Byens Karakter være en helt anden og ringere.
Faa af vore Byer har jo en saa skøn Beliggenhed som
Viborg, og man kunde derfor vente, at Overgreb mod
Søernes Skønhed ville vække almindelig Harme hos
Befolkningen. Og dog er der faret ilde mod Søerne.
Færdes man paa Søndersø, er det ikke med ubetinget
Glæde, at man ser paa det cementerede Glacis, der paa
en lang Strækning har afløst den naturlige Søbred.
Men det har maaske af Hensyn til stærk Færdsel el.
lign, været nødvendigt at gøre Vold paa Naturen, og
man har dog her opnaaet noget præsentabelt (fig. 6-7).
Ubetinget utiltalende er det imidlertid at se det Svine
ri, der hersker udfor Sindsygehospitalets Pilekultur;
her er der fyldt op ud i Søen med alskens Strammel:
Murstensbrokker, Træstubbe, Blikdunke og andet
Affald...
4. De to kommunale Kloakledninger, der hen
holdsvis over Hyldebanken og udfor Poppelalléen er
ført langt ud i Søen (114 m og 40 m), for at Kloakvan
det kan blive hurtigt opblandet med Søvandet, er beg
ge læk nær Land. Ved Kloakledningen på Hyldeban
ken viste det sig, at der boblede Luft op lidt fra
Land...
5. Forureningen af Søndersø hidrører fra de for
skellige i den udførte Kloakker. Men hvilken Betyd
ning der skal tillægges dem hver især, vil være vanske
ligt at paavise. Naar der ses bort fra et specielt giftigt
Afløbsvand, som Gasværkets, der, hvis det ikke kan
uskadeliggøres, helst ikke maatte føres i Søen, bestaar
de tilførte Stoffer hovedsagelig af Husholdsningsaffald
og lignende let sønderdelelige organiske Stoffer...

Fig. 7. Store arealer af søbredden er i dag sikret ved tilførte stensam
linger. På østsiden afNørresø er således fundet flere bygningsdetaljer
- og i 1984 et hjørne af en fornem gravsten i grå kalksten fra tiden
omkring 1500. Den er af samme type, som den sten over biskop Niels
Glob (1478-1498), som stadig kan ses i domkirken. Foto: J.V.
13.6.1984.

Nogen Vej udenom en Rensning af Kloakvandet,
før det føres ud i Viborg Søerne, er der formodentlig
ikke i det lange Løb, saa meget mindre som det jo kan
forudses, at Kloakvandets Mængde vil øges efterhaanden og endda meget betydeligt, baade fordi Byen vil
vokse, og fordi Tilslutning af W.C.-er vil finde Sted i
stor Stil...
6. Det er fra Rensningsanlæg en velkendt Ting, at
visse Emner ikke bundfældes og heller ikke opløses;
saadanne Emner er Kork (Propper) og visse Gummi69

Fig. 8. Udsnit af Thorkild Høys kort over Viborg-søerne. De mange dybdetal mellem Golfhotellet og Asmild giver et godt billede af
landskabets udseende før opstemningen. Kortudsnittet er bragt med venlig tilladelse af kortlæggeren.
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Fig. 9. Under Thorkild Høys
kortlægning af Viborg-søerne i
1987 blev området omkring den
gamle vejdæmning viet en særlig
interesse. Her ligger motorbå
den med ekkografen med blik
op mod domkirken.
Foto.J.V. 28.7.1987.

Fig. 10. Med udgangspunkt i
Thorkild Høys søopmåling og
Geodætisk Instituts ældre land
opmåling kan dette billede teg
nes af Viborg-Asmild områdets
landskabsmæssige udseende i
tiden for den ældre by dannelse.
Området med den lyse raster vi
ser de arealer, som blev over
svømmet ved søens opstemning.
Fra det smalle sejlløb, hvor vel
en bro har stået, må vejen fra
Viborg til Asmild have svunget
sig i en bue mod syd, før den
drejede op mod klosteret. Her
har den sikkert fortsat nord for
kirken og op af kirkestien til
Overlund. Rester af denne vej
føring synes ofte at være iagtta
get ved anlæggelse af nye grave
midt på kirkegården nord for
kirken.
Kortet er bragt efter Jens Vellev: Asmild Klosterkirke i 900 år (1990).
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varer (saakaldte »franske Artikler«), der oftest vil in
deholde Luft og derfor ligesom Propperne flyder i
Overfladen... Naar man som i Viborg lader Kloak
vandet gaa direkte i Søen, vil imidlertid disse mod
Forraadnelse meget modstandsdygtige Emner i længe
re Tid svømme om i Søens Overflade eller lejre sig ved
Søbredden, hvor Vinden driver dem ind. Allerede nu
kunde det konstateres, at der ovre ved Asmild Skov
hyppigt saas »franske Artikler« ved Søbredden, og det
fortaltes, at der efter visse Vinde kunde ligge talrige
saadanne langs Landevejen. En forøget Tilslutning af
W.C.-er vil antagelig medføre en yderligere Forsyning
af Søen med saadant Affald. Det virker ikke pynteligt,
og det er næppe heller moralsk forsvarligt overfor
Ungdommen at garnere Søen med det menneskelige
Sexuallivs Affald...«.

Der kan ikke herske tvivl om, at den gamle landværts
forbindelse over Søndersø skal søges i et område noget
syd for den nuværende dæmning. Herpå tyder både de
ældre beretninger og den opmåling af søen med dyb
dekurver, som blev foretaget i juli 1932. Kurveforlø
bet i søen må dog betragtes med et vist forbehold og
gengiver blot i grove træk bundforholdene.

I forbindelse med en landsdækkende kortlægnings
kampagne af de danske søer ved landinspektør Thor
kild Høy var turen i 1987 kommet til Viborg. Med en
ekkograf installeret i en lille glasfiberjolle (fig. 9) blev
søerne gennemsejlet på kryds og tværs. Området om
kring den gamle vejføring blev viet en særlig interesse,
så der kunne tegnes et ganske detaljeret kurvebillede af
bundforholdene. Især søgte vi at få registreret, hvor
dæmningens gennemløb havde været (fig. 8).
Det smalle gennemløb blev lokaliseret nogenlunde
midtvejs. Her må der i tiden op mod oversvømmelsen
have stået en bro (fig. 10). Om dennes konstruktion
og forgængere vil kommende undersøgelser sikkert
bringe resultater af helt overraskende art. Arbejdet er
blevet indledt med hjælp af Viborgs amatørdykkere,
som til nu blot har opnået foreløbige resultater.
Bevaringsforholdene for træ er naturligvis helt ene
stående i søens bundslam. Ikke blot for byens historie,
men også for forståelsen af landets samfærdselssitua
tion i vikingetid (og tiden før?) vil de kommende un
dersøgelser være af helt central betydning. De gamle
sagn om underjordiske gange vil dog nok fortsat leve i
folkemunde. De er blevet en fast del af byens historie,
som vi også i dag nødig ser forsvinde.

En pung med skillemønter fra Christian I Vs tid
Et fund fra Ingstrup Mølle

4/Jørgen Steen Jensen
En efterårsdag i 1990, helt præcis den 23. oktober,
fandt brødrene Lars og Jens E. Holtegaard i deres
forældres have ved Ingstrup Mølles dambrug en sam-

ling mønter, der blev optalt til 42 stykker. Finderne
tog omhyggeligt vare på mønterne og nogle små stumper tekstil, der også lå i jorden. Nogle dage efter blev

Fig. 1. Oversigtsbillede over hele fundet. Øverst til højre de tre rytterpenninge (nr. 36-37 og 32), i midten søslingene fra Glückstadt (nr. 3841), til højre 1 skillinge (nr. 1-24) og til venstre 2 skillinge (nr. 25-33). Foto: Arne Vindum, Viborg Stiftsmuseum, 1991.
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der foretaget en efterundersøgelse med detektor af Jes
per Hjermind fra Viborg Stiftsmuseum, men uden po
sitivt resultat. De først fundne mønter udgør følgelig
det samlede fund, som jo falder ind under danefæbe
stemmelserne.
Efter konservering på Viborg Stiftsmuseum (ved
Margit Petersen) kan der opstilles følgende liste over
fundets indhold, idet der straks skal tilføjes, at alle
mønterne - med en enkelt undtagelse - er fra Christian
IV, og - når intet andet er anført - præget i Køben
havn:
1-5
Skilling 1620,
6-14
1621,
15
1622,
16-24
1621,
25-29
2 skill. 1625,
30-31
1626,
32
1627,
33
Ubest.år,
34-35
skilling 1625,
36
Glückstadt,
denning
eller
rytter penning, 4 skilling lybsk,
37
2 skilling lybsk,
38-39
søsling lybsk, 1624,
40-41
1625,
42
Ærkebispedømmet Bremen, Johan Friedrich af Gottorp, 4 skil
ling lybsk (uden år), ca. 1620,

Hede 119 B
119B
119 B
119 C
134 A
134 A
134 A
134 A
135
Hede 167

Hede 168
Hede 171
Hede 171
Jungk 316

Slutmønten, den yngste mønt, i fundet er fra 1627, og
vi befinder os følgelig på et dramatisk tidspunkt i Dan
marks og specielt Jyllands historie, Kejserkrigen. Det
er en del af Trediveårskrigen, hvor Christian IV deltog
på protestantisk side i Religionskrigen i Tyskland.
Men efter nederlaget ved Lutter am Barenberg blev
Jylland erobret af de kejserlige tropper under felther
ren Tilly. Fjenden stod i landet i flere år, der var jævn
lig skærmydsler og store summer blev udpresset af
befolkningen både regulært (som krigsskatter) og irre
gulært, ved rene overgreb. Først 1629 blev der sluttet
fred i Lübeck.
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Det er baggrunden for, at krigsperioderne i 1600tallet, udover Kejserkrigen drejer det sig om Torstensson-krigen 1643-45 og de to Carl Gustafs-krige 165760, er så umådelig fundrige. Det gælder ikke blot for
sølvtøj,1 men også for møntfund. Vi skal senere vende
tilbage til dette kapitel2.
Vi ved vel næppe, hvad der er årsag til at pengesum
men er blevet liggende i jorden, efter at den - utvivl
somt i 1627 eller senest i 1628 - er blevet gemt. Ejeren
har enten været ude af stand til at finde den igen, eller
også kan han/hun være blevet hindret ved død eller
anden ulykke. Under alle omstændigheder kan der
næsten ikke undgå at ligge en form for tragedie bag
denne skat.
Dette uanset, at det ikke har været nogen stor
pengesum. Tæller man beløbene sammen - en søsling
eller halvskilling lybsk svarer til en skilling dansk, to
skilling lybsk svarer til fire skilling dansk og så frem
deles - får vi et samlet beløb på 68 skilling. Det er så
meget som 4 mark og 4 skilling. Godt og vel en sietda
ler, men langtfra en rigsdaler.
Hvad kunne man få for et sådant beløb ? Vi har en
gammel stambog fra Aarhus, der netop beretter om
året 1628, dets ulykker og dets priser (her gengivet
med moderne retskrivning): År 1628. Dette år var et
bedrøveligt år formedelst de mange krigsfolk og fjen
der, som var landet mægtig. Dog var her godt køb på
korn og fetalje, så at hvem, som havde penge, kunne
købe 1 skæppe rug for 6 skilling, skæppe byg 4 skil
ling, skæppe havre 2 skilling, en okse 1 rigsdaler, 1 ko
1 rigsdaler og ellers heste, svin og andet, som de umil
de mennesker stjal og røvede fra fattige folk, så vel
som kobber, tin, messing og klæder kunne købes for
ringe værdi, mens pengene var af landet og udgivet af
skat.3
Med andre ord: Der var pengemangel på grund af
de store skatter, og derfor var korn og kreaturer usæd
vanlig billige. For pengesummen kunne man - i det
mindste i Aarhus - have købt 10-11 skæpper rug eller
17 skæpper byg,4 men derimod hverken nogen ko eller
okse (kreaturer som i parentes bemærket normalt ko
stede adskillige rigsdaler).

Fig. 2. Tekstilfragmenterne fra pungen. Man kan affolderne på det højre stykke se, at der har været trukket en snor igennem, akkurat som på
en »prangerpung«. Foto: Arne Vindum, Viborg Stiftsmuseum, 1991.

Det var ikke blot i Aarhus, at priserne var lave i
disse år. Det samme gjaldt, kan vi se Ribe, hvor kapi
telstaksten på byg i 1627 var den laveste i mange år,
mens man i 1628 helt opgav at notere den.5
Fra Kejserkrigen 1625-29 kendes der fra Jylland en
del møntskattefund, mange består fortrinsvis af dale
re. Af fund, hvor småmønter udgør hovedparten eller
hele fundet, ligesom det er tilfældet med fundet fra
Ingstrup Mølle, skal følgende nævnes:
1. Bredsgård, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred. 30
sølvmønter, med en enkelt undtagelse alle udatere
de denninge som Ingstrup-fundets nr. 36-37, der er
udateret (c. 1620 ff.). Slutmønt følgelig i beg. af
1620rne. FP 190. Fundet 1859 ved rydning af lille
skov.
2. Ildal skov, Them sogn, Vrads herred. 24 sølvmøn

3.

4.

5.

6.

ter, hovedsagelig skillemønt fra Christian IV. Slut
mønt 1622. FP 3212. Fundet 1912 ved arbejde på
skovvej.6
Hornstrup mark, Nørvang herred. Et ikke nærme
re angivet antal sølvmønter, hvoriblandt både dale
re og småmønter, vægt 144 lod (= 2,232 kg). Slut
mønt 1624. FP 14. Fundet 1842 ved rydning af lille
skov.
Boddum kirke, Thy. 1070 småmønter, fortrinsvis
danske fra Christian IV, desuden en del nordtyske.
Slutmønt 1626. FP 456. Fundet 1880 ved repara
tion af kirkegulvet. Nedlagt i læderpung.
Kolding, Låsbygade, købmand Nielsens gård. 50
danske og nordtyske sølvskillemønter. Slutmønt
1626. FP 157. Fundet 1856 ved gravning i
»Grunden«.
Dollerupgård, Skanderup sogn, Anst herred. 885
75

Fig. 3-5. Typebilleder af skilling 1623 og rytterpenning eller denning
4 skilling lybsk. Den sidstnævnte mønt slået i den nyanlagte by
Glückstadt ved Elben. Skillingen blev slået med en vægt på V2 gram
og en lødighed på 310 %o, hvilket hang sammen med en almindelig
forringelse af pengenes lødighed i disse år både i Danmark og i
udlandet. 4 skilling lybsk blev derimod slået af rigsdalersølv (888 %o i
lødighed), til gengæld var vægten lav. Der gik 12 sådanne mønter
(samlet sølvvægt 21,5 gram) på 1 rigsdaler, hvis sølvvægt imidlertid
var næsten 26 gram. Der var derfor økonomiske fordele for konge
magten ved prægning af rytterpenningene, der tilsyneladende var så
solide. Disse mønters udseende var i øvrigt inspireret fra de russiske
kopeker. Fotos fra Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

mønter, fortrinsvis skillemønter af sølv fra Christi
an IV. Slutmønt 1627. FP 325-326. Fundet 1870 i
strømpeskaft med to sølvspiseskeer ved gravning af
eng.
7. Helligsø kirkegård, Thy. 7 sølvmønter fra Christi
an IV. Slutmønt 1629. FP 412. Fundet 1878 ved at
grave en grav.
8. Ås mark, Søvind sogn, Voer herred. 853 sølvmøn
ter, hvoraf hovedparten nordtyske skillemønter.
Slutmønt 1629. FP 64-65. Fundet 1847 ved have
gravning.

Til afslutning skal bringes et uddrag af Margit Peter
sens konservatorberetning, der beskriver pungen. Fra
ældre fund er sådanne punge sjældent bevarede, så de
uanselige stykker stof er for så vidt en raritet.
»Der blev fundet to stykker tekstil sammen med
mønterne. På tekstilfragmenterne ses aftryk af møn
ter, og på nogle af mønterne sad der tekstilfibre, så
tekstilet har... været brugt til at opbevare mønterne i.
På det ene fragment ses rester af huller langs kanten.
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Disse huller er diagonale på stoffets væveretning, og af
folderne kan man se, at der har været trukket en snor
igennem. Derudover ses hverken sømme eller ægkan
ter. Det er vanskeligt at sige, hvorledes denne primiti
ve stofpung har set ud, men mon det ikke blot har
været et rundt stykke stof holdt sammen med en snor
langs kanten på samme måde som de såkaldte pranger
punge af læder?
De to meget nedbrudte fragmenter er begge ca. 5x5
cm, lærredvævet af entrådet Z-spundet hørgarn med
en trådtæthed på 15X15 tråde/cm«.
Det lille fund er et håndgribeligt minde om en hæn
delse under Kejserkrigen i Jylland ca. 1627, hvor en
privatperson har mistet sin pung med sin rørlige
formue."'

Noter
'"Fundet har Viborg Stiftsmuseums journalnr. VSM 992 E. I Den
kgl. Mønt- og Medaillesamling er fundet skrevet i Fundprotokol
(FP) under nr. 4964.
1. Lindahl 1988.
2. Det kunne være ønskeligt med en oversigt over 1600-tallets
møntskattefund, som svarer til Fritze Lindahls bog om det jord
fundne sølvtøj (jfr. note 1).
3. Thestrup s. 61.
4. Skæppernes størrelse varierede i landets forskellige egne, på
Aalborg- og Viborg-egnen var de imiderltid ca. 18-20 liter, jfr.
Svend Aakjærs artikel i Håndbog for danske Lokalhistorikere, s.
442.
5. Degn 1981 s. 210-211.
6. Jensen 1973 s. 65-70.
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»En venlig Contract og Foreening«
Ejerslevs vider og vedtægter
Af Niels Vestergaard Larsen og Susanne Overgaard

Torsdag den 19. december 1737 samledes femten
mænd i Ejerslev. Deres agt var at nå til enighed om en
række vedtægter for landsbyens liv og styre og at få
disse regler nedfældet i en skriftlig kontrakt. Det lyk
kedes : Førstkommende mandag blev kontrakten ting
lyst ved Morsø Herreders ret.
De femten mænd var gårdmænd i Ejerslev by, der
ligger på den smalle landstrimmel mellem Hund Sø og
Liv Bredning på det nordøstlige Mors. Gårdmændene
var fæstere - hovedparten under Ullerup og Dueholm
Hovedgårde. Godsejerne havde som ejendomsbesid
dere og administratorer for staten stor indflydelse på
forholdene i landsbyen. Men i forholdet mellem be
boerne var landsbyen i høj grad et selvregulerende
samfund, for Ejerslev var som andre landsbyer uden
egentlig lovgivning og offentlig myndighed på det lo
kale område. Beboerne i landsbyen kunne frit aftale et
sæt private retsregler, vedtægter, og fastsætte bøder,
vider, for overtrædelse af landsbyens lov.
Først 100 år senere blev der lovgivet for det lokale
styre, der i 1841 blev overdraget til de nye sogneforstanderskaber - sognerådenes forgængere. Da var
Ejerslevs vedtægter fra 1737 måske allerede gået af
brug, om ikke af minde. I løbet af de næste 100 år blev
de i hvert fald fuldstændig glemt, og var ikke blandt de
landsbylove, som P. Bjerge, Th. Søegaard og A. F.
Schmidt i begyndelsen af dette århundrede samlede og
udgav på tryk i »Danske Vider og Vedtægter«. Først i
1991 er Ejerslevs videbrev igen blevet fremdraget af
Morsø Herreders justitsprotokol. Hidtil har man fra
Mors kun kendt to videbreve - det ene for købstaden
Nykøbing fra 1460, det andet for Sejerslev fra 1688.
Det oplyses ikke i tingbogen, som det er tilfældet

ved en del andre landsby love, hvorfor de Ejerslev folk
netop i 1737 ville have byens vedtægter tinglyst. Ej
heller om der tidligere har været et lignende regelsæt i
byen - nedskrevet eller overleveret i mundtlig form.
Af en del vedtægter fremgår det, at godsejeren eller
øvrigheden havde indflydelse på tilblivelsen ud fra et
ønske om at opretholde ordnede forhold på lokalt
plan og for at sikre sig en ekstra indtjeningskilde gen
nem bøderne. I Sejerslev spilledejens Rasmussen Bo
rum en vigtig rolle. Han var herredsfoged for Nørreherred fra 1658 til 1687 og havde en gård i Sejerslev i
fæste. I videbrevet fra Sejerslev står direkte, at »Forskrefne Poster ere mestendeelen uddragen af hands
Kongelige Mayestets allernaadigste udgifne Lof, hver
Mand til nøtte, gafn og beste«. Loven var Christian Vs
Danske Lov, der var udstedt få år forinden - i 1683.
Sognets præst var også blandt underskriverne.
En del af posterne i Ejerslevs vedtægter ligner lovens
forlæg, men de kan lige så vel være praktisk begrunde
de. Der henvises ikke til lovgivningen som i vedtægter
ne fra Sejerslev. Øvrigheden ses heller ikke direkte at
have haft indflydelse på videbrevets udformning. Øen
fik ny by- og herredsfoged i oktober 1737, og i byen var
en gård udlagt til herredsskriveren. Det kan have været
en anledning til at tinglyse allerede eksisterende ved
tægter. Nogen sammenhæng er ikke fundet.
I Ejerslev klarede man tilsyneladende selv den sag.
Dvs. gårdmændene klarede den. De femten mænd, der
indgik kontrakten var Ejerslevs bymænd - granderne.
De udgjorde det selvbestaltede bystyre i Ejerslev og de
kunne selv bestemme, hvilke retsregler, der skulle gæl
de her. Kvinder, børn og tjenestefolk måtte nøjes med
at lade sig repræsentere gennem deres husbond.
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At dømme efter antallet af hhv. gårde og underskri
vernes antal og navne var alle gårde i Ejerslev by repræ
senterede ved grandestævnerne. Vedtægterne gjaldt
kun Ejerslev ejerlav - ikke de fem gårde i Vester og
Øster Hunderup syd for Ejerslev, der nok hørte til
sognet men dannede ejerlav for sig.
Husmændene stod vistnok udenfor. Gårdmændene
har dog næppe haft nødig at styrke deres position over
for sognets få husmænd gennem vedtægterne, som det
kendes andre steder fra. Husmændene var få - kun to
havde jord o. 1737. Hvor mange jordløse husmænd,
der fandtes i sognet i 1737, vides ikke, men det var
næppe mange. Ved folketællingen i 1787 var antallet af
gårde faldet til 13, mens tallet af huse med jord angives
til 10. Antallet af jordløse huse var da kun 2. Der var i
1787 ialt 132 personer i Ejerslev by, 167 i hele sognet.
Posterne i Ejerslevs vedtægter kan deles i to hoved
grupper. En, der vedrører selve bystyret - grande
stævnets myndighed og opretholdelsen af ro og orden
- samt en der vedrører bestemte sider af landsbyens
livsgrundlag - landbruget. Disse grupper er omtrent
lige store. I modsætning hertil står Sejerslevs videbrev,
hvor 28 ud af 30 punkter vedrører landbruget og kun
to selve bystyret. Her indskrænkede man sig til at
bestemme, at vedtægterne skulle gå på omgang, og
henviste i øvrigt til bestemmelserne i Danske Lov.
Ejerslevs videbrev giver et langt mere detaljeret billede
af bystyret og beslutningsprocessen.
Alle bymænd skulle møde, eller om de var forhindret
sende en stedfortræder, til grandestævnet, der fandt
sted hver søndag i middagstiden, altså efter kirketid.
Blandt granderne valgtes en til pantemester - et
hverv der svarer til andre egnes oldermand. Hvervet
gik på omgang og var tvungent. Pantemesterens opga
ve var ved grandestævnerne at pante for de vider, der
var faldet for overtrædelser af vedtægterne i den sidst
forløbne uge. Hans tilstedeværelse var sikkert også
påkrævet, når der skulle inkvireres efter stjålne gen
stande i huse og gårde. Herudover havde han til opga
ve hver ottende dag at kontrollere om svinene var rin
gede, som de skulle være fra de kom af tøjret og mens
de kunne rode i jorden. For dette sidste arbejde skulle
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han have en mark om året. Udover pantemesteren
havde to andre mænd offentlige hverv, idet de, når
marken blev »lyst i heigne«, skulle se efter om mark
freden blev overholdt.
Alle bøder skulle erlægges i penge. Hovedparten var
på 1-8 skilling. Bøder i øl som det kendes fra andre
vedtægter, bl.a. fra Sejerslev, forekommer ikke.
Hvordan midlerne skulle anvendes, fortæller vedtæg
terne ikke. En del gik til aflønning af pantemesteren,
og bøden for at yppe kiv eller øve vold kom sognets
fattige til gode. Måske blev en del af midlerne anvendt
på »Swiinbassel« som i Lødderup, hvor bøderne for
de uringede svin blev drukket op en aften. Det har
granderne frit kunnet bestemme.
En beslutning truffet på grandestævnet havde gyl
dighed for alle i byen, når otte mænd var enige derom.
Tiendeakkorden skulle overholdes, ligesom de aftaler,
der i øvrigt blev gjort mændene imellem. Især for brud
på tiendeakkorden var bøden høj - 2 rdl - dvs. den
eneste brøde, der blev straffet hårdere end vold. Må
ske er det bryderier i forbindelse med indgåelse af
aftaler, der har nødvendiggjort et sæt nedskrevne
landsbyregler. Stævnets myndighed og forholdet be
boerne imellem er i al fald tillagt stor vægt. En del af
de andre videbreve fra Thisted Amt blev tinglæst i
forbindelse med uro i landsbyen, f.eks. når en tilflyt
ter til byen ikke ville overholde byens regler og anfæg
tede deres retsgyldighed. Det blev så anledning til med
sagkyndig hjælp at lade viderne ajourføre og tinglyse.
Vedtægtens øvrige poster vedrørte først og frem
mest sikring af markfreden for folk og fæ. De afspejler
det blandede landbrug med både agerbrug og kvæg
hold og interessemodsætningerne mellem de to sider.
Og de siger noget om folks almindelige uvaner og
mangel på omtanke, når de fandt det lettest at tage
genvejen gennem kornet evt. med hele flokken af hø
veder, eller måske ovenikøbet plukkede af anden
mands korn - eller tidsler. Sidstnævnte var et udmær
ket fodertilskud.
En del vedtægter rummer retningslinier for driften.
De var af stor betydning, når de enkelte gårdes jord
lodder ikke var samlet hver for sig og indhegningen

Slutningen af teksten af Ejerslevs vider og vedtægter med navnene på de 75 underskrivere.

utilstrækkelig. Det nødvendiggjorde enighed om tids
punkter for markarbejde, markfred og græsningsare
aler. Ejerslevs vedtægter rummer imidlertid kun få og
indirekte oplysninger vedrørende driftsform og drifts
fællesskab. Det er i stedet den enkelte agerbrugers el
ler gårds rettigheder, der er fremhævet. For 10 punk
ter er formuleringen »Hvem som plukker i anden
Mands Korn eller Græs« typisk, ligesom flere punkter
vedrører respekt for andres diger og for skelsæt
ningen.
De punkter, der vedrører landbruget, synes først og
fremmest af være regler, der skulle forebygge samt
give sanktioner mod de hyppigst forekommende
stridspunkter mand og mand imellem. De øvrige reg
ler om bystyret fastsatte så, hvordan beslutninger an
gående markarbejde og andre sager af fælles interesse
for beboerne kunne træffes. Hovedsagen var, at uro
og strid kunne forebygges. Lad nu Ejerslevs vider og
vedtægter tale for sig selv:

Hvem som ikke haver sin Svin ringet med Jern Ringe
fra de kommer af Tyreren og mend de kand vrøde i
Jorden, pandtes for 1 ski.
Hvis Faar som findes i Ind-market efter at de er bleven
advart, pandtes for 4 ski.

Hvem som sætter nogne Faar eller Veder i Tyre, maa
der ingen læse findes ved, enten Faar eller Lamb,
hvem som sig herimod forseer pandtes for 1 ski.

Hvis Veder som findes hosfareren paa Marken efter
Mikelsdag, pandtes for 4 ski.
At hver løs Høved, som findes i Korn eller Græs, efter
at Marken er lyst udi Hegne, pandtes 1 ski. og betahle
Skaden.

Hvem som tyrer over paa anden Mands Baarer, før vi
faar opskaaren, hvem derimod giører, pandtes af hver
Høved 4 ski.

Ham som driver Løs-høveder igiennem Kornet, som
ey er Dige for, af hver Høved 1 ski.

Mandagen d. 23. december Ao. 1737. - De Ejerslef
Bye Mend her paa Morsøe til Læsning, Paaskrift og
Protokollering lod producere et Grande og Videbrev,
saa lydende: Kiendes vi underskrevne samptlige Ejersløf Bye-mænd og Grander, at vi er kommen over en
venlig Contract og Foreening, dette voris Grandebrev
sambt Vide og Videtægt anlangende.

Hvær som ikke findes paa Grandestevne eller sin visse
Bud, som skal holdes hver Søndag i Middags Tid,
pandtes for 4 ski.

Af hver flok Giæs, som findes i Korn eller Græs, pand
tes 4 ski. - af hver Flok Ænder 2 ski. - findes Hønsene i
Kornet at giøre Skade, pandtes hver gang 2 ski.

Hvem som ridder eller trækker med Høvder tvert over
Les-ager, - fra Kaas-kier ad Haar-høi, - fra Hovgd. ad
Haar-høi - fra Hovgd. ad Staae-kier, fra Kierken og
østerad, af hver Høved 1 ski.
Ingen løs høvder maa komme i Vester-kier, men hver
holder paa sit ægt af hver Hoved 1 ski.
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Hvem som ploker i anden Mands Korn eller Græs,
pandtes 4 ski.
Hvem som tager anden Mands Tidsel, pandtes for 8 ski.
Hvem som giver nogen Lof dend at tage, nogen Mand
til Skade, pandtes 8 ski.
Hvem som om Høsten tyrer paa anden Mands Stober
eller mellem Rader, uden de selv haver Græsning ved,
før de faar self tyred over, af hver Høved 2 ski.

Hvem som kaster Leed paa anden Mands Dige, uden
for Lofv, pandtes for 4 ski.
Hvem som kiører enge-langs paa anden Mands Ager,
pandtes 12 ski.

Vester-kier og Bøs-kier og v-kier at udskiere 8te Dage
efter vi faar indhøstet og i Foraaret, hvem som ikke vil
være følgagtig, pandtes 8 ski.
Hvem som driver fra anden Mands Ager, enten i Indmark eller i Ud-mark, pandtes 8 ski.
Safner nogen Mand noget, som er bortstollet paa Mar
ken, i Gaarden, eller i Huusene, strax skal de andre
være hannem følgagtig, naar de bliver advaret, at inquirere i Byen, baade i Huuse og Gaarde, hvor de vil, hvem som ikke er følgagtig pandtes for 20 ski.

Hvem som giør Podstand, Skiendsord, eller Trusel,
pandtes for 1 mk. - eller med Slagsmaal, Hug og Stød,
pandtes strax uden nogen Lovmaal for 1 Rdlr., til de
Fattige i Sognet, og til Granderne 3 mk.
Hvem som ikke er følgagtig at rette Skiel mellem Age
ren, naar det paa-eskes, pandtes for 12 ski.
Og naar vi faar lyst Marken i Heigne, da skal 2de
Mænd, fra en Middag og til en anden, passe paa Mar
ken og tage 1 ski. af hver Høved der findes, og dersom
det kand bevises nogen over, at de ikke seer til til deres
satte Tiid, da skal de pandtes for 8 ski.

Og dend Acort vi haver giort med Tienderne skal hol
des, og dersom nogen derimod giør, skal hand pandtes
for 2 Rdlr. - dend Aftahle vi haver giort mellem hin
anden, dersom nogen giør derimod pandtes 4 ski.
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Pandtmester skal passe paa, hver ottende Dag, om
Svinene er ringet, giør hand derimod, da pandtes hver
gang 4 ski. - og skal hand have for hans Umag, hver
Aar 1 mk.

Og dersom der er noget, som er Byen tienlig og 8te
Mænd er eensindet derom, skal de andre være fornøyet dermed, og dersom de ikke vil, da pandtes hver for
8 ski.
Disse overskrevne Puncter og Poster lover vi sambtlig
at holde og efterkomme i alle Maader og udnevne
aarligt tvende Mand, som hver Aar skal være Pandtme
ster, for en Aar, og toe en anden Aar, som skal først
lige-haanden paapandtes, og de andre strax dernæst.

Hvem som ey vil være Pandtmester, naar hand skal,
og det falder ham til, pandtes for 3 mk.

Naar Grandstevne holdes, saa haver Pandtmesteren fri
Forlov strax at pandte for den Uges Straf, som nogen
kand være falden for, eller skrive op med dem, saa
længe det Pandtmesteren behager, dog at der ingen
Under-sleb sker.

Og til dismeere Confirmation haver vi sambtlig med
egne Hænder her undertegnet..
Datterit Ejersløf d. 19. Decembr. Ao. 1737.
Oluf Ollufsøn Mads Svenningsen Poul Sørensen Pe
der Nielsen Peder Nielsen Svenning Pedersen Morten
Josephsen Poul Christensen Mikel Nielsen Tommes
Poulsen Søren Larsen Svenning Christensen Peder Pe
dersen Jens Svenningsen Søren Nielsen.
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Lærerliv i Frausing
Af Hans Kruse

1. Hans Schmidts dagbog fra 1882
På Blicheregnens Museum findes en dagbog, som blev
ført af lærer Hans Schmidt i Frausing i slutningen af
1800-årene. Frausing ligger i Hinge Sogn sydligt i den
nuværende Kjellerup Kommune. Hans Schmidt var
ingen vidtløftig natur, næsten alle hans optegnelser
består kun af stikord. Men han selv, hans skole og
tilværelse var på mange måder typisk for tiden. Et
udsnit af dagbogen omkring julen 1882 giver indblik i,
hvordan livet og undervisningen formede sig i en
landsbyskole for 100 år siden.

2. Uddannelse
Hans Schmidt var født den 7. februar 1846 i Genner

nord for Aabenraa, hvor faderen havde en gård. Efter
konfirmationen var Hans Schmidt på et længere op
hold hos sin onkel, lærer Schmidt i Bjerreby på Tåsin
ge, hvor han deltog i undervisningen. Et sådant lærer
år var nødvendigt for at kunne komme på seminarium.
Senere blev han optaget på seminariet i Skårup ved
Svendborg, et af de gamle præstegårdsseminarier, op
rettet 1803 af præsten, som også stod for undervisnin
gen i starten. I 1868 dimitterede Hans Schmidt med 2.
karakter.
Efter krigen i 1864 var det ikke ualmindeligt, at man
i dansksindede kredse syd for den nye grænse oprette
de private skoler. Efter et års ophold i Sterredegård
ved Holsteinsborg på Sjælland som huslærer, blev
Hans Schmidt fra november 1869 til 1875 privatlærer

Fig. 1. Frausing Skole i 1909 set fra syd. Skoleafdelingen anes længst til højre; til venstre ses stalden. Udseendet er som ved opførelsen i 1869.
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Fig. 2. Dagligstuen fotograferet ved Hans Schmidts død, marts
1909.

på egnen nord for Aabenraa for 7-10 børn. I 1870
valgte han dansk statsborgerskab, blev optant, det vil
sige, »blev løst fra enhver forpligtelse som prøjsisk
undersåt«, som han selv skriver, og kunne altså ikke
indkaldes som soldat. Efter årene i Slesvig var han
hjælpelærer i Serup Skole syd for Hinge.

Skønt det ikke omtales i dagbogen, må ansættelsen i
Frausing have været en stor lettelse for Hans Schmidt.
Hans kæreste var nemlig i omstændigheder, og det er
måske noget af grunden til, at vielsen ikke foregik i
Hinge Kirke, men hjemme i Frausing Skole den 4.
januar 1879.
De to havde kendt hinanden altid. Også Metta Fal
lesen var nemlig sønderjyde fra Genner. Begge var
vaccineret mod kokopper den 29. august af pastor
Graner, et felt hvor i øvrigt Niels Blicher var fore
gangsmand.
I hurtig rækkefølge blev familien forøget: 24. maj
1879 Anna Olivia Fallesen Schmidt. 14. oktober 1880
Thue Johannes Jørgen Fallesen Schmidt. 5. august
1882 Alvilde Christine Meta Fallesen Schmidt.

4, Landbruget
Arbejdet med landbruget optager meget af pladsen i
dagbogen. Og det er vel ikke mærkeligt, for i økono
misk henseende var landbruget grundlaget. Læreren
var en slags husmand, som drev et landbrug, og det
tog sin tid. Han modtog forskellige former for hjælp

3. Til Frausing
Den 4. november 1878 startede Schmidt som enelærer
i Frausing. Skolen var oprettet og bygget 1869, som en
grundmuret bygning af røde sten; selve bygningen ek
sisterer endnu, omend i noget ændret skikkelse. For
uden skolestuen rummede den lærerbolig med stue,
soveværelse og kammer, altså tre værelser plus et pige
kammer - en almindelig størrelse på den tid. De fleste
lærerboliger fra 1880-1900 var dog med fire eller fem
værelser.
Til avl og besætning var der stald, lade og tørvehus,
for til skolen hørte en jordlod på 11 tdr. land. Bygge
riet havde kostet 2.619 rigsdaler svarende til 5.238 kr.,
og dertil kommer så jorden - mange penge for en
sognekommune. Men skolebygningen var blevet nød
vendig, for Hinge Sogns befolkning voksede stærkt i
1800-tallet: fra 243 i 1801 til 607 i 1860, og dermed
voksede naturligvis også elevtallet i skolerne.
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Fig. 3. Da Hans Schmidt døde i 1909 tog hans søn Fhue en rakke
billeder af skolen og hjemmet - »Mor til Erindring« har han skrevet
på bagsiden. Skolebankene er fornyet siden 1882. På katederet står
larerens blakhus og en porcelanskop med en børste til pennen, så
den ikke tørrede. Det er nok den han brugte, når han skrev dagbog.
Nu findes disse ting på Blicheregnens Museum.

til sit landbrug: Bygninger og jord var »gratis« for
ham, og der blev leveret en vis mængde foder og brød
korn. Tørv, som andre husmænd selv skar, blev ligele
des leveret. Som »betaling« herfor ydede læreren 4-6
timers undervisning dagligt.
At landbruget dominerede dagligdagen, fremgår og
så af dagsrytmen. Om vinteren stod Metta og Hans op
ved 6-tiden - kl. 5 nævnes to gange som »tidligt«. Så
var der morgenarbejde i stalden med at fodre, vande
og muge ud. Formentlig var det også Hans, der mal-

kede. Besætningen var på 4 køer, 2 grise, et par smågrise, får, høns, ænder og duer. Imellem morgenrøgtningen og arbejdet ude og inde var der morgenkaffe,
som det faste holdepunkt.
Om formiddagen var skoletiden på denne årstid fra
ca. 10-12, mødetiden for Hans svingede mellem 9% og
10%. I forbindelse med middagspausen, hvor man
som overalt på landet spiste varm mad, var der også
gøremål vedrørende landbruget. Der skulle fodres og
måske sendes korn til møllen med en venlig nabo,

Tabel 1: Reguleringssummen, Frausing 1886

blev årligt ansat af stiftsøvrigheden: stiftamtmand og
biskop; disse beløb er de såkaldte kapiteltakster. Ru
gen i kornlønnen var fortrinsvis til brødbagning, byg
gen mest til foder.
Naturalier som høns, gæs, æg og smør kaldte man
småredsel; det var gamle afgifter til degn eller lærer,
men fra 1861 blev de omregnet til byg. Denne indtægt
var derfor kun aktuel for ældre skoler. Til opvarmning
af skole og bolig fik Schmidt leveret 18.000 tørv, heraf
% til skolen.
Fouragen blev udregnet i lispund (8 kg); mængden
svarer til 1 t hø og 7,5 t halm. Det kunne nok være
nødvendigt, for Hans Schmidt havde 4 køer, som skul
le vinterfodres, og foderroer var endnu næsten ikke
brugt. De 3 tdr. byg i forbindelse med jordlodden
modtog Schmidt som kompensation, fordi der mangle
de jord.
Skolepenge var fra gammel tid en del af lærerens
løn, fra 1856 beregnet som 3 mark årligt for hver elev
ved skoleårets begyndelse; beløbet blev ikke betalt di
rekte til læreren, men gennem sognet. I Frausing var
det formentlig 1 kr. pr. elev. Offer og accidenser var
gamle indtægter for degn og lærer. »Højtidsofferet«
var en delvis frivillig betaling for lærerens kirkelige
tjenester, mens accidenser var for sådan noget som ud
stedelse af attester. Begge dele var kun aktuelle for
kirkebyen Hinges lærer, men skulle betales af hele sog
net. Når Hans Schmidt enkelte gange gjorde tjeneste
ved kirken blev det betalt særskilt. I 1901-06 gav det
gennemsnitligt 17,50 kr. årligt.

Kr.
1. Pengeløn
2. Kornløn: 6 Tdr. Rug all Kr. 86 0. 71
30 Tdr. Byg all Kr. 13 0. 333
3. Smaaredsel
4. Bolig
100
5. Brændsel: 36 Læs -H2 Læs
= 24 Læs Tørv (500 Stk.)
a 2 Kr.
48
6. Fourage: 128 Lp. Hø a 48 0.
61
192 Lp. Halm a 32 0.
61
7. Jordlodden: 4 p. C. p. A. af Kjøbesummen
4.000 Kr. altsaa
160
og 3 Tdr. Byg
33
8. Skolepenge
66
9. Offer og Accidenser
10. Kirkesangerløn
11. Som Kirkebyens Lærer
12. Andre Indtægter
Sum

935

0.
16
90
-

44
44

39
22
55

Reguleringssummen er værdien af lærerens løn og an
dre goder.
At læreren ikke fik pengeløn var almindeligt, det fik
kun halvdelen af herredets skolelærere; rede penge
matte komme fra hans landbrug. Prisen på rug og byg
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Tabel 2: Husholdning

1882-1883

15. dec.
16. dec.
17. dec. søndag

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec. juleaften

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

dec. juledag
dec. 2. juledag
dec.
dec.
dec.
dec.
dec. søndag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

jan. nytårsdag
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan. søndag

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan. søndag

15. jan.
16. jan.
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sælge smør vaske bage slagte brygge
X

X
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Fig. 4. Tørvehuset til skolen var et såkaldt »spandhus«, narmest et
tag, som stod direkte på jorden. Hvert år passerede 18.000 tørv
gennem huset. Foto ca. 1933.
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X

X
X

X

X

X

X
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skæres hakkelse, eller der kom en vogn med sand til
stalden. Eftermiddagens skoletid var 14-16. Inden af
tenspisning skulle der sysles i stalden og malkes. Som
regel blev det nået uden brug af lamper.
Uden for skoletiden og ved siden af landbruget var
der en række forpligtelser, som også nærmest hørte til
embedet: skrive en ansøgning for en gammel kone,
eller for eksempel være degn ved en begravelse, og så
skulle der udfyldes skemaer og journaler til skolekom
mission og præst.
Schmidt læste også avis: Silkeborg Avis, som var og
er tilknyttet Venstre, og dermed var hans politiske
sympatier åbne. Man har vidst, hvor han stod. Næsten
hver aften læste han også et stykke i sin yndlingsroman, desværre har han ikke skrevet nogen titler. Dag
bog og udførlige husholdningsregnskaber lagde også
beslag på aftentimer.

De store husholdningsarbejder i måneden omkring jul.
Hans Schmidt har ikke noteret, hvornår der blev
kærnet, kun hvornår smørret blev solgt til købmand
Niels Peter Villumsen, »Villum«, Hinge Mark. Det ses
tydeligt i kalenderen, at husmoderen måtte fordele de
større arbejdsopgaver over ugens dage. At brygge og
bage kunne ikke overkommes på samme dag.

Mange lærere havde tillidshverv i deres sogn, som
kasserer eller formand for en af tidens talrige forening
er. Det foreligger der ikke noget om for Schmidts ved
kommende, men i 1882 var han jo også endnu ret ny i
embedet.
Hvornår man gik til ro i skolen svingede noget. Kl.
9 var tidligt, men 11 og 11.30 forekom også, for ek
sempel når journaler eller skemaer skulle gøres fær
dige.

5. Husholdningen
Dagbogen er Hans’, så det er hans gøremål, som står i
centrum. Men det er ikke svært at se, at Metta i det
daglige har ydet et stort arbejde. Når hun omtales, er
det oftest med en rosende eller kærlig bemærkning,
som »Mor er flittig og Sejg«. Hun stod naturligvis for
husholdningen i hverdagen: madlavning, indkøb hos
købmand Villumsen på Hinge Mark, rengøring. Men
de større tilbagevendende arbejder i husholdningen
var også husmoderens ansvar, som overalt på landet,
og rytmen var hendes: smørkærning og salg hver uge,
storvask hver anden eller tredje uge, bagning af rug
brød eller sigtebrød i den store murede bageovn med
tre ugers mellemrum - og en ekstra gang i anledning af
julen; slagtning i november, som fra gammel tid kal
des »slagtemåned«, og igen i december. Selve slagtnin
gen var ikke det værste, og den havde man hjælp til,
men bagefter skulle grisen parteres og laves i pølser
eller saltes, julegrisen vejede det år 179 pund.
Når man slagtede om efteråret, var det blandt andet
for at spare vinterfoder. Ølbrygningen blev foretaget
efter behov; når øllet efter 4-6 uger »gik på hæld«, det
vil sige, at tønden skulle hældes for at få det sidste ud,
var det tid at starte en ny brygning.
Hans gav også en hånd med indendørs. Det næsten
daglige arbejde med at gøre de 4 lamper i stand var
hans. Når kakkelovnen var stoppet, og røgen fyldte
stuen, rensede han - men så gjorde Metta også rent
bagefter. I forbindelse med de større traditionelt kvin
delige husholdningsarbejder hjalp han: når det tunge,
våde vasketøj skulle på loftet for at tørre, når bageud-

Fig. 5. Ildskovl fra Frausing Skole. I skolestuen blev der ikke fyret
over om natten. Det hørte til morgenens gøremål at bære gløder fra
stuen til skolen og få tørvene i den store ovn til at varme.

Tabel 3: Middage 15. dec. 1882 - 16. jan.

Pølse

7 måltider Kålrabi

2 måltider

Hare

4 måltider Medister

2 måltider

3 måltider Omelet
Fersk suppe
med kødboller

1 måltid

Ribbensteg

3 måltider Slesvigsk suppe

1 måltid

Sylte

3 måltider Sorte pølser

1 måltid

Andesteg

2 måltider Ølgrød

1 måltid

Menuen i denne periode er starkt præget af højtiden.
Der blev slagtet gris, for at man kunne have fersk
ikke-saltet julemad; de sorte pølser er blodpølse, en ret
som hører slagtedagen til eller dagen derefter.
Også to ander blev slagtet, og familien fik to harer
forærende. Slesvigsk suppe er eneste måltid, som i dag
bogen er kommenteret med et »dejligt« - det er en
sønderjysk sursød suppe, tilsat eddike og sukker. Hans
og Metta var jo begge sønderjyder.
I november og december blev slagtet i alt fem duer,
tre får, en høne, to svin, to ænder samt de to harer.
85

Fig. 6. Viliums forretning på Hinge Mark 1890. Som andre købmandsforretninger på landet var det småt med skilte og udstillingsvinduer.
Men ingen savnede dem. Kunderne vidste jo, hvor forretningen lå, og kendte varesortimentet - der var ikke grundlag for »impulskøb«.

styret skulle klargøres og senere de varme brød tages
ud af ovnen. Han var også med til at feje og skure
inden jul i stuen og kammeret, og han børstede selv sit
søndagstøj, inden det blev hængt ind efter kirketid.
Lærerfamilien holdt får, så Metta har haft uld at
strikke af. At hun har gjort det, fremgår også af, at
Hans betalte for noget uld, og da postens kone den 8.
januar ville låne rokken, fik hun nej. Derimod syede
Metta ikke familiens tøj, eller i hvert fald ikke det hele.
Den 14. december kom således en sypige. På én dag
nåede hun en kjole til Metta og et pudebetræk - og fik
i løn herfor 75 øre.

6. Julen
Fig. 7. En af familiens relativt få kontante indtægter kom fra det
smør, som Metta solgte. Låget til hendes smørbøtte findes nu på
Blicheregnens Museum.
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Af selve julen er der ærgerligt nok heller ingen detalje
ret beskrivelse. Som dagbogen i øvrigt er omtalen kun
brudstykker, som må stilles sammen. Hans Schmidt

Fig. 8. Schmidts tre børn gik også i Frausing skole. På billedet fra 1888 ses Olivia og Alvilde i forreste rakke som nummer 5 og 8 fra højre.
Fhue står i tredje rakke som nummer 7 fra højre.

har noteret nogle særlige juleindkøb den 15. decem
ber: 6 ark kulørt papir, 3 ark sølvpapir, 1 bog blad
guld, 12 julelysholdere, 35 julelys og lidt spiseligt: 2
pund figner og 35 sukkerfigurer. Papiret blev sikkert
brugt til det juletræspynt, som blev klippet den 23. og
24. Men han klippede også net og kræmmerhuse i
dagene inden Hellig tre Konger, en højtid man fejrede
førhen. Flettede julehjerter var endnu ikke særligt al
mindelige i Danmark omkring 1880, så det er tvivl
somt, om de har hængt på træet i Frausing Skole.
Den 17. tilbød præsten, at Schmidt kunne få et jule
træ, og det blev bragt dagen efter. Det har nok ikke
været så stort, for det kom til at stå »på Tønden i en
Spand«. Den 23. blev træet pyntet og et juleneg sat op
udenfor. Selve juleaften var der gæster: Familien Rod
og Postens, i alt 14. Menuen er ikke nedskrevet, men i
dagens anledning var indkøbt et forskærertøj, så mon
ikke det var en flæskesteg.

I stalden blev der den aften kun givet hø - en delika
tesse. Julegaver er ikke omtalt, men det har nok været
brugt, for det er en ældre skik end juletræet. Men der
var »tummel« og de små var lykkelige. 1. juledag var
alle i kirke, og bagefter var Schmidt med hjemme hos
præsten, hvor han takkede for træet.
Også nytårsaften blev fejret. Juletræet var tændt,
man spiste æbleskiver og »en stor dejlig Kringle« - og
så fik Metta en sparebøsse med 5 kr. Hellig tre Kon
gers aften var træet tændt igen. Først den 14. januar
kom træet ud.

7. Børnene
I den måned af dagbogen, som er brugt som eksempel,
fremstår Hans Schmidts forhold til børnene kun spo
radisk og indirekte. Hans egne tre har nok især Metta
taget sig af til daglig. Et sted kan man læse, at han gav
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Fig. 9. Metta Fallesen og Hans Schmidt fotograferet i Løgumkloster
1908. Den 9. marts 1909 døde Hans Schmidt, 63 år. Han blev begra
vet i Løjt Kirkeby ved Aabenraa, og så måtte Metta naturligvis
flytte. Hun slog sig ned i Kolding hos sin datter Olivia, og døde i
1926.
Hvordan barndommen i skolen egentlig har varet kan vare van
skeligt at vurdere, og i det voksne livs skar står barndommen ofte
lys. I et brev til en senere larer i Frausing, Stenholt, skrev Olivia i
1942: »Hils Bodil og Poul fra den første Larerdatter, der så Dagens
Lys i Frausing Skole. Nu er der allerede mange Larerbørn, der elsker
den gamle Skole. Mine Søskende og jeg havde en god Barndom dér.
Der er bare det triste ved et sådant Hjem, at det ikke kan gå i arv. *
Med brevet til Stenholt fulgte dette fotografi, beregnet på indklabning i embedsbogen, hvor det nu sidder.

dem tøj på en morgen, da Metta havde travlt. Et andet
sted skriver han: »legede med de små« efter skoletid,
og flere gange glæder han sig over dem. Vivi på 3% og
Thue på 2 var en dag med i stalden for at fodre »Store
Øf og Pynne«, og den 16. januar fik Thue frost i
fingrene og katar på øjet »den stakkel«. Den manglen
de omtale af børnene kan skyldes, at det var for dag
ligdags - dagbogen havde et andet formål. Dette kan
også passe med, at heller ikke skolebørnene bliver
nævnt - kommentarer om dem førtes i skolens jour
nal. Men det er givet, han kunne lide sin skole. I dag
bogen den 4. januar skriver han udtrykkeligt »så glad
ved Skolen«.
Han var ikke typen på en gammeldags barsk og
striks skolelærer. Han brugte ikke at straffe eleverne
med ekstraarbejde eller oversidden. Ifølge hans opteg
nelser anvendtes som straffemiddel kun »et typisk
Spanskrør«, der i øvrigt sjældent blev benyttet.
Sådan var det ikke alle steder.

Fig. 10. Hans Schmidt på dødslejet i Frausing Skole 1909, fotografe
ret af Thue. Det var ganske almindeligt at ligge sådan i en åben kiste
indtil begravelsen, men måske knapt så almindeligt at fotografere
det. Venner, slagt og naboer aflagde visit.
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I Thors tjeneste
Omkring en lysekrone fra Viborg
Af Birgitte Wistoft

Da Danmark for 100 år siden fik sine første elektrici
tetsværker - »lysstationer«, som de ofte kaldtes - ud
løste det også nye opgaver for tidens arkitekter, hånd
værkere og billedkunstnere.
Det var en tid, hvor den nordiske mytologi var in

spirationsstof, og symboler på elektricitetens kraft
blev ofte hentet herfra. Særlig populær var tordengud
en Thor, der med hævet hammer ruller i sin bukke
vogn henover en lynglimtende himmel.
En række kunstnere trådte i Thors tjeneste, da det

Fig. 1 a-b. Elmuseets nyerhvervelse: elektriske duer anno 1906 (?) fra Nykredits bygning i Viborg.
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Fig. 2. Set. Mathiasgade 1-3, Viborg. Fotograferet i maj 1989.

nye elektriske lys skulle have passende skærme og ind
fatninger på pladser og gader og rundt om i hjemme
ne. Mange af Thors første tjenere er sunket hen i glem
sel, mens vi alle endnu husker andre og yngre, som
Poul Henningsen og Klint-familien.
I efteråret 1988 fik Elmuseet en lysekrone foræret,
der gav anledning til at opspore ikke mindre end tre af
Thors første danske tjenere: en berømt arkitekt, en
glemt kunstner og en flittig kobbersmed.

Lysekronen
Lysekronen (fig. 1) er lavet i udhamret og bruneret
kobberplade. Under kæde og skålformet ophæng er
sammenføjet fire kobberplader med fremstillinger af
blomstrende rødkløver i udhamret relief. Hver sam
menføjning er skjult af en barmfager due, udført som
rundskulptur i kobber. Herunder hænger lyskilden: 8
materede glødelamper i skålformede fatninger. På
bagsiden af den ene dues hale ses stemplet: Ole Ras
mussen, Næstved, 1899.
Omkring århundredskiftet var de fleste lamper og
lysekroner naturligt nok formgivet til gas eller petrole
um. Begge brændsler havde nogle ulemper: lysintensi
teten var begrænset, lyset var gulligt, lamperne kræve
de daglig vedligeholdelse, de slugte stuens ilt og efter90

lod en karakteristisk lugt i rummet, de afgav varme og
var brandfarlige. Da Thomas A. Edison præsenterede
sit elektriske lyssystem, færdigudviklet fra elproduce
rende maskine til stuens lamper, betød det en revolu
tion inden for belysningsteknikken. Det skete på den
første internationale elektricitetsudstilling i Paris i
1881. Edisons kultrådspærer brugte lavspændt jævn
strøm. De kunne fås i typer, der ikke blændede - og
de havde ingen af gassens eller petroleumslysets ulem
per. Blot var de ret dyre. Derfor finder vi i starten
fortrinsvis elektrisk lys indlagt i bygninger, hvor
brandsikkerheden var vigtigere end prisen. For ek
sempel i teatre, arkiver, offentlige kontorer og lignen
de. I takt med anlæggelsen af elværker udviklede sig en
fabrikation af »belysningslegemer«, som man under et
kaldte lampetter, lysekroner, ampler etc. Men man
kunne også ombygge gaslamper til el. Det benyttede
mange sig af. Vores lysekrone er imidlertid fra formgi
verens hånd »tænkt elektrisk«. Den udnytter i sit de
sign det faktum, at elektrisk lys godt kan »brænde
nedad«.

Huset
Lampen synes som skabt til bygningen i formgivning
og motiv. Ifølge giveren, Nykredit i Viborg, har lyse
kronen da også altid hængt i Nykredits bygning i Vi
borg, hvor den først for nylig faldt for en modernise
ring og dermed blev ophøjet til museumsgenstand.
Nykredits hovedsæde i Viborg (fig. 2) er en impo
nerende Skønvirke eller Jugendstils bygning på adres
sen Set. Mathiasgade 1-3. Huset opførtes 1904-06 af
Kreditforeningen af Landejendomsbesiddere i Nørre
jylland - i dag Nykredit. I tidsskriftet »Architekten«
fra 4. juli 1908 præsenteres bygningen af arkitekt Val
demar Schmidt - den ene af husets to arkitekter - den
anden var ingen ringere end Hack Kampmann.
Allerfornemste krav til bygningen var brandsikker
hed. Den imponerende brug af granit virker i den sam
menhæng overbevisende. Arkitekten Hack Kamp
mann (1856-1920) var på dette tidspunkt kgl. byg
ningsinspektør og havde allerede så betydelige byg-

Fig. 3. Repræsentantskabssalens Forværelse med lysekrone og Hansen Reistrups vægmalerier. Billedet er udateret, men har været anvendt i
forbindelse med Kreditforeningens 100 års jubilæum i 1951. Foto: Georg Pe. Fra Byarkivet i Viborg.

ninger bag sig som Landsarkivet i Viborg, Marselisborg Slot, Århus Teater og adskillige jyske toldkamre.
Hans sidste store arbejde blev Politigården i Køben
havn. Fra de tidligste tegninger til huset i Set. Mathiasgade1 ved vi, at man oprindelig havde tænkt sig belys
ningen klaret med indlagt gas. Viborg by havde eget
gasværk, men endnu ikke elektricitetsværk. Den 9.
september 1904 føres det imidlertid til referat, at man

på et byggemøde har besluttet at installere elektrisk lys
i huset, forsynet fra det elværk, som kommunen øn
sker at opføre. Byrådsmedlem, lektor Lomholt havde
på det tidspunkt gennemført en forsøgstegning af in
teressenter i elektrisk lys. Resultatet var nedslående:
11 havde meldt sig! Så man gjorde regning uden vært i
Kreditforeningen. Man besluttede da også med det
samme at klare elforsyningen med et midlertidigt an91

0. Rasmussen,
Kobbersmed & Blikkenslager,

aut. Vand- & Gasmester,
Specialitet: Drevet Arbejde i Kobber,

Messing og Bronce.

Fig. 4. Ole Rasmussens annonce i Nastved-vejviseren 1910-14. Bil
ledet viser den store lysekrone, der hanger i Repræsentantskabets Sal
i Kreditforeningen i Viborg.

læg, selvom det fordyrede byggeriet med et par tusin
de kroner. Der blev indkøbt en lille Pelton vandturbi
ne og en 7,5 HK Thrige-motor, som drev en ventilator
og producerede el til lamper og dokumentelevator, da
huset indviedes i 1906.1 mellemtiden havde Kreditfor
eningens interesse i etableringen af elforsyning fået fir
maet A. L. Brems til at søge byrådet om koncession og
eneret til elforsyning i Viborg by. Med den unge fabri
kant Philipsen og lektor Lomholt i spidsen blev det
imidlertid afværget, at elforsyningen skulle henvises til
det private initiativ. Byrådet besluttede den 31. januar
1906 selv at opføre elværk inden udgangen af 1906.
Værket kunne dog først indvies i 1907, så Kreditfore
ningen kom ikke til at fortryde sine investeringer2.

Kunstneren
Fra Valdemar Schmidts artikel kender vi navnene på
en lang række af de mennesker, der var involveret i det
store byggeri i Viborg. Om udsmykningen skriver
han:
»Hansen Reistrup har lavet Stuk på Hovedtrappe
rummets Hvælvinger og malet 3 store Billeder al fres
co paa Væggene i Repræsentantsalens Forværelse...
P. M. Sørensen, Aarhus, Glasmosaik i Hovedtrappe
rummets Vinduer efter Hansen Reistrups Tegninger«.
Netop i Repræsentantskabssalens Forværelse har
vores lysekrone hængt - omgivet af Hansen Reistrups
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fresker, der har lige så landlige motiver som lyse
kronen.
Og hvem var så denne kunstner, der i 1908 var så
kendt, at man ikke behøvede at nævne hans fornavn?
Frederik Karl Kristian Hansen Reistrup var dansk ma
ler og billedhugger, født 1863, død 1929. Populær og
ofte benyttet i sin levetid - og totalt glemt derefter.
Man skal søge i danske leksika fra hans levetid for at få
et indtryk af hans store spændvidde: Uddannet porce
lænsmaler, på Kunstakademiet 1881-82, videreuddannet i Paris som maler og billedhugger, fra 1887 tilknyt
tet Kählers Keramiske Værksted i Næstved, »hvor han
har bidraget meget ved sin Kunst og Opfindsomhed til
denne Virksomheds store Opsving«3. »... og sluttede
sig til Herman A. Kählers Majolikafabrik, ved hvilken
han snart blev den ledende Kraft, hvem Modeleringen
af de talrige Værker, der udsendtes fra Fabrikken,
skyldtes, dels dekorative Vaser, Skaale o.s.v. med be
nyttelse af Dyremotiver, Ting, der har vakt stor opsigt
i Udlandet og er erhvervede til mange Museer, dels
store polykrome Værker, dekorative Fresker o.s.v.
Med saadanne Arbejder har R. fl. Gange deltaget i
Udstillingerne paa Charlottenborg, saaledes i 1894
med en stor Frise »Dyrene gaar ind i Arken«; for
Kåhler’s Fabrik har han udført de keramiske Dekora
tioner til Teatret, Statsbiblioteket og Posthuset i
Aarhus samt til Marselisborg Slot; hans Hovedværker
i Kbhvn er Friser og Relieffer til det ny Glyptotek
samt forsk. Arbejder til Raadhuset«4.
Hansen Reistrups sidste år prægedes først og frem
mest af hans virke som bog-illustrator. Han var da
allerede ved at være glemt. Ser man nøjere efter, så
markeres hans karrieres højdepunkt netop af de bestil
linger, han fik på arkitekt Hack Kampmanns bygnin
ger. Kreditforeningen i Viborg falder netop i denne
virksomme periode for Hack Kampmann:
Aarhus Teater (1900), Marselisborg Slot (18991902), Statsbiblioteket i Aarhus (nu Erhvervsarkivet)
(1902), Kannikegades Posthus (1903-04), Kreditfor
eningen i Viborg (1904-06), Ny Carlsberg Glyptotek
(færdig 1906).
I artiklen i »Architekten« findes en række fotogra

fier fra det nye hus i Viborg. I Repræsentantskabssa
lens Forværelse hænger vores lysekrone ikke endnu,
men derimod et fabriksprodukt, der meget vel kan
være leveret fra Magasin du Nord, der også havde
leverancen på andet bohave til huset. På et udateret
foto (fig. 3) er lysekronen imidlertid på plads.
Mesterstemplet på den ene dues hale kan hjælpe os
lidt mere på vej mod en sandsynlig datering og
kunstner-tilskrivning.

Kobbersmeden
Ole Rasmussen, Næstved, blev kobbersmedemester i
1899. Det stempel, der sidder på den ene af vore duer,
er Ole Rasmussens mesterstempel, som han anlagde i
1899 og vedblev at bruge i mange år5.
Ole Rasmussen var en kendt mand i sin by. Hans
hjem i Ringstedgade 21 findes stadig - ligeledes den
grav på Næstved kirkegård, hvor han stedtes til hvile
den 19. marts 1944 efter et langt og virksomt liv. Han
var ven af blandt andet Kähler-familien og Karl Han
sen Reistrup. En god portion af hans arbejder er i dag
bevaret, bl.a. det navneskilt han lavede til Hansen Rei
strup.
Fra hans og hans søns værksted kendes ikke så få
arbejder udført efter Hansen Reistrups forlæg. I bog
værket »Danske Byer og deres Mænd«, 1917, står der:
»Der findes i Næstved en Haandværker, der burde
være kendt over det ganske Land. Det er Kobbersmed
O. Rasmussen, der ikke alene er en dygtig Haandvær
ker, men også en fin Kunstner. Det er en Nydelse at se
hans drevne Kobberarbejder, f. Eks. hans Kopi af de
danske Kronjuveler, hvori hver lille Ædelsten er ham
ret ud i Kobberet. Vi bringer et Billede af dette berøm
te Arbejde. Det var Hansen Reistrup, der »opdagede«
Rasmussen og skaffede ham Lejlighed til at udføre
flere betydelige Arbejder, som ved adskillige Lejlighe
der er bleven prisbelønnet. Ved siden af sit kunstindu
strielle Haandværk driver Rasmussen en jævn Kob
bersmedie og Blikkenslagerforretning«.
I Næstved-vejviseren 1910-14 anbefaler Ole Ras
mussen sig med specialiteten: Drevet Arbejde i Kob-

Fig. 5. Sidste side af Karl Hansen Reistrups brev til arkitekt Schmidt
angående den store »sol« til Kreditforeningen.

ber, Messing og Bronce. Teksten er illustreret med
billedet af en gigantisk lysekrone udformet som en sol,
hvorom et bånd af stjernetegn er drevet op i relief i
kobberet (fig. 4). Den har de ikke længere i Næstved den hænger nemlig i Repræsentantskabets Sal i Kredit
foreningen i Viborg den dag i dag!
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Fig. 6-9. Stjernetegnene Fyren, Løven, Vædderen og Krebsen fra Hansen Reistrups sol- og himmeltegns lysekrone fra 1906. Lysekronen har
overlevet moderniseringerne og hænger stadig i Repræsentanternes Sal i Nykredit i Viborg. De 12 himmeltegn er placeret på en udhamret
»krans«, der samler »solstrålerne« fra lampens centrum. 6 elektriske glødetrådspærer gør det ud for solen. Placeringen kan forstås ved et kig på
fig. 4, hvor den store krone er set nedefra.
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Den store krone bærer Ole Rasmussens stempel,
lige som vore duer. Og her kan ved en tilfældighed
Karl Hansen Reistrup med sikkerhed tilskrives æren
for forlægget. I kassen af arkivalier, som Nykredit har
overladt til Erhvervsarkivet, ligger blandt byggeregn
skaber og kontrakter et håndskrevet brev. Det er fra
Karl Hansen Reistrup til arkitekt Valdemar Schmidt,
dateret 12/9-1906. Brevet indeholder en skitse og nog
le prisoverslag fra kobbersmeden på netop den store
lysekrone med himmeltegnene (fig. 5). Hansen Rei
strup skriver:
»Kjære Schmidt. Hermed sender jeg Dem Tegnin
gen af Lysekronen. Prisen paa den lavet i Kobber og
Skuret er altsaa 230 Kr men saa skulle den jo forgyldes, og det koster jo ogsaa noget. I Messing og poleret
koster den 300 Kr og saa skal den jo ikke forgyldes saa
det koster jo altsaa ikke noget, saa det bliver vel om
trent det samme hvad de Omkostninger angaar i Kob
ber eller Messing. Den skal altsaa være 3 Alen i Dia
meter, det har jeg forlangt af Kobbersmeden denne
Tegning er ikke fuldt 2 Tommer per Alen husk det.
Tegn den saa op i fuldt Maal i Snit og Plan med hele
Kronen og del den ind saaledes at jeg kan skykke den
og indtegne Himmeltegnene paa den og sætte den i
Arbejde og saa kan den blive lavet medens jeg endnu
er hjemme og kan se efter under Arbeidet, at den kan
blive god. Men skriv straks til mig om han skal lave
den, og om det skal være Kobber eller Messing for han
skal købe Materiale til det. Tegn saa ogsaa det fornød
ne bagpaa til at fæstne den paa Loftet med og husk at
Kronen skal ses fra Siden. Der skal jo være 6 Lamper.
Lamperne skulle altsaa stikke ned igennem den Plade
hvor Solen sidder i men saa skal der jo en Ring om
dem og den skal der vel være Aabninger i for Lufttil
førselens Skyld Nu kan De jo selv bestemme hvor
skaat [!] man skal stille Flammerne nedad De forstaar
jo at de skal være Skærmagtige i Stillingen for at fange
Lyset, men vel ikke formeget«.
De store unika-lamper blev altså fremstillet i sidste
fase af byggeriet, der blev taget i brug i oktober 1906.
Men da var i hvert fald stukkatørarbejdet i direktionsog repræsentationslokalerne ikke færdige. Det skete

tidligst ved nytåret 1907. Det vil sige, at lamperne
først kan have været hængt op derefter.
De fleste lamper i huset var katalogvarer, men de
fine blev der kælet for. De er blevet til i et samarbejde
mellem arkitekt, kunstner og smed. Kun et tilfælde,
en bevaret lap papir, har givet os lidt indsigt i, hvor
den enes arbejde hørte op og den andens satte ind. Det
er et spørgsmål, der ellers er svært at afklare vedrøren
de Hack Kampmanns bygninger6. De tekniske og
strukturelle/funktionelle streger skyldes arkitekten,
de plastiske, figurlige fremstillinger billedkunstneren.

En rigtig »lysmager« er kommet på museum
Tilskrivningen af Elmuseets nys erhvervede lysekrone
til kunstneren Karl Hansen Reistrup skulle hermed
være godtgjort. Skulle der endnu herske tvivl i noget
sind, så vil en sammenligning mellem de fagre duebry
ster og Hansen Reistrups andre dyrefremstillinger,
f.eks. elefanterne i Carlsbergs port, fjerne den sidste
tvivl. Højst sandsynlig er vores lysekrone blevet leve
ret i de samme år, som den store sol-lysekrone. De to
lysekroner fra Kreditforeningen i Viborg er værdige
repræsentanter for den ældste danske, elektriske be
lysningskunst. Hermed føjer de sig smukt til et hoved
værk i dansk elektrisk belysningskunst: lysekronerne i
Erhvervsarkivet i Århus, tegnet af Hack Kampmann
og Hansen Reistrup i 1902.
Men hermed er listen over elektriske værker af Han
sen Reistrup ikke tilendebragt. Han malede f.eks. også
en stor vægfreske i Ålborg Elværk i 1909 forestillende
Lyngyden Thor.
I øvrigt kom Hansen Reistrup via sit arbejde for
Kampmann til at kende dennes unge konduktør, arki
tekt Søren Vig-Nielsen. Vig-Nielsen havde det daglige
opsyn med byggeriet på Kreditforeningens bygning i
Viborg, men stod senere selv for tegningen og opførel
sen af Viborg Teater, som Hansen Reistrup kom til at
udsmykke. Vig-Nielsen tegnede også Gudenaacentralen (opført 1918-20), Elmuseets tilholdssted og lyse
kronens nye hjem.
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Noter
1. Elmuseet skylder ingeniør Arne Borg Jensen tak for at have
henvendt sig til os angående Kreditforeningens elforsyning og de
gamle tegninger til huset. Arkivalierne vedr. byggesagen beror på
Erhvervsarkivet i Århus.
2. Viborg Bys Arkiv 1963/763 (Lektor Lomholt/Elektricitetsværk).
3. Store Nordiske Konversations Leksikon, bd. 10, 1917.
4. Salmonsens Konversationsleksikon, 1925, bd. XIX. Endvidere
er Hansen Reistrup omtalt i Jens Thirslund: Kähler-Keramik

gennem 100 Aar. 1939, samt i Henrik Hertig: Karl Hansen Rei
strup. En brugt og glemt kunstner. I: »Convivium«, Årsskrift for
humaniora, kunst og forskning. Lademann 1977.
5. Materiale vedrørende Ole Rasmussen er venligst meddelt af
Næstved Museum.
6. Spørgsmålet rejses i Niels Jørgen Israelsens gennemgang af Mar
selisborg Slot i: Kongehusets Boliger. 1987.
'■'Hvor intet andet er nævnt, er fotografierne forfatterens opta
gelser.

Gurs - et udstillingsprojekt
Af Thomas Bullinger

En sommerdag i 1988, da Viborg Amts museumsfolk
mødtes på Kirsten Kjærs Museum i Frøstrup, stiftede
vi bekendtskab med en samling papirer, små kort og
tegninger udbredt på museets borde og reoler, en ud
stilling af højst usædvanlig art, der var blevet til nogle
dage forinden.
Den bestod af akvareller, tegninger og småkort i en
papæske, som den svejtsiske sygeplejerske Elsbeth
Kasser efter indtrængende opfordring af en dansk be
kendt havde taget med til Thy. På en spadseretur var
Elsbeth Kasser kommet til museet, var blevet modta
get og havde som gæst boet på museet de næste dage.
Papæsken med sit indhold blev åbnet, og hvad der i
grunden ikke var tænkt til andres øjne, blev på få dage
i en atmosfære af overrumplende åbenhjertighed til en
udstilling, af en art, som ingen af os nogensinde har set
før:
På borde, lagt frem i montrer, og forsynet med
hånd- eller maskinskrevne forklaringer, lå små kunst
værker, erindringsgenstande, gaver fra de internerede
fra lejren Gurs i Sydfrankrig i årene 1939-1943.
Det var nok ikke så mange museumsbesøgende, der
i disse sommerdage har lagt mærke til sensationen: i et
halvt århundrede havde Elsbeth Kasser passet denne
hende overdragne samling, nærmest mistroisk skjult
den for fremmede øjne. Og nu var den draget frem i
lyset.
Frygt for genoplivning af traumatiske erfaringer vil
jeg kalde denne tillukkethed. Elsbeth Kasser henviser
hellere til meget arbejde, der ventede hende efter kri
gen og til manglende tid. Nu lå samlingen der, uforva
ren kommet frem. Hvad Elsbeth Kasser vel altid har
vidst: fra nu af var hele komplekset existent, vi har

været vidner til den, den ville aldrig mere slettes af vor
bevidsthed.
Det tog vel et halvt års tid, indtil man igen talte om
samlingen, om det museale og det konserveringsmæs
sige ansvar, ganske bortset fra det ansvar, enhver af os
pludselig fik overdraget af et materiale med en brisant
meddelelse og uden egen forsvar. Viborg Amts museer
overtog ansvaret kollektivt, ikke blot i form af en be
villing, der satte Skovgaard Museet istand til at udar
bejde en registrant, at konservere og montere tegnin
ger og akvareller i passe-partout, men også ved at stå
fadder til udgivelsen af et katalog, der jo for første
gang gjorde denne samling existent i mere end en for
stand.1
Elsbeth Kasser gav på den ene side med glæde sam
tykke til en sådan offentliggørelse, for såvidt den
imødekom den forpligtelse, hun igen og igen har for
muleret som de interneredes bøn til hende: Schweizerschwester - sig det i dit eget land, sig det i hele
verden, hvad der sker her. På den anden side gav net
op offentliggørelsen alle og enhver indblik i denne
lukkede verden, og den irrationale frygt for, at uved
kommende skulle forgribe sig, kommentere, måske
tilsmudse, steg op til overfladen. Siden har samlingen
som en bearbejdet museumsudstilling i Danmark væ
ret vist i Viborg, i Thisted og i Korsør.2 Der blev
skrevet meget om den,3 og til min egen lettelse har det
danske publikum honoreret vort tiltag med en hoved
saglig venlig deltagelse, en deltagelse, der må ligge et
sted mellem indifferens og accept. Mere kan det jo
næppe blive til, selvom lejren Gurs, dens oprettelse og
existens, berører en del danskere personligt. Nemlig
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unge besøgende, hundredvis af højskole- og gymna
sieelever, seminarister og studerende, der med en un
dertiden bemærkelsesværdig mangel på historisk vi
den, men med åben sind kom til vore daglange rund
visninger. De er ikke børn af forfulgte eller deres for
følgere, de er vokset op i et land, der med nogen ret
kan se sig på den rigtige side i verdenskrigens hændel
ser, og de er desuden så unge, at man ikke behøver at
nære mistanke til deres fortid.

Fig. 1. Plakat for Gursudstillingen i Viborg 1989 med Julius C.
Turners rødkridttegning fra 1942, der viser fem mand i køkkenba
rakken i Gurs i fard med at skralle kartofler eller topinambur.

alle dem, der i de frivillige brigader tog del i den span
ske borgerkrig og - i fald de overlevede den - efter
deres flugt over Pyrenæerne ind til Frankrig blev in
terneret i lejre som St. Cyprien og Gurs. Men denne
udstilling kunne også minde danskere om, at netop
brigadisterne med deres socialistiske eller kommuni
stiske observans var blandt de første, man efter krigen
ønskede at glemme.
Elsbeth Kasser følte lettelse, fordi hun mødte især
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Ganske anderledes blev det, da denne udstilling under
titlen »Gurs — ein Internierungslager in Südfrankreich •
1939-1943« Zeichnungen • Aquarelle • Fotografien •
Sammlung Elsbeth Kasser gik på vandring i Tyskland.
Der var det især de badiske byer, hvis jødiske borger i
efteråret 1940, altså for 50 år siden blev deporteret til
Gurs, der ønskede at vise denne udstilling i forbindel
se med mindedagene i oktober 1990. Pforzheim,
Mannheim, Konstanz og Offenburg.4 I Pforzheims
museum viste vi den først. Og åbningen blev til Els
beth Kassers første møde med Tyskland og tyskere
igen, et møde, hun i årtier havde undgået.
Tyske yngre historikere og museumsfolk har i al
mindelighed opnået en viden og en differenceret be
dømmelse af både Tysklands historie, men også af de
res eget ansvar for bevidstgørelse og åben formidling.
Elsbeth Kasser kunne efter dette første møde med hi
storikere og museer føle sig tryg, man vil her behandle
samlingen og dens udsagn saglig. Også, hvad dens
brede politiske spektrum angår: fra det yderste venstre
i tredivernes europæiske arbejderbevægelse over de
venstreorienterede eksilerede tyske, østrigske og tjek
kiske kulturfolk til det jødiske, borgerlige finans- og
kulturaristokrati fra Baden og Pfalz.
Anderledes føltes det på udstillingens næste sted, sy
nagogen i Mannheim. Byens kulturforvaltning, for
eningen for kristen-jødisk samarbejde og den jødiske
menighed mindedes deportationen af Mannheims jø
der ved en højtidelighed på 50-års dagen, den 20. ok
tober 1990. Udstillingen »Gurs« dannede en sigtbar
baggrund, som i de kommende uger blev iagttaget af

overraskende mange besøgende. Filmen »De Uønske
de fra Gurs« bidrog væsentligt hertil.5 Her var der
ikke diskussion af historisk eller politisk art. Her blev
udstillingen »Gurs« taget som endnu et synligt bevis
for den jødiske tragedie - men her mødte vi også du
sinvis af mennesker, der enten var overlevende eller
efterkommere af deporterede fra Gurs. Der var nogen,
der genkendte sig selv eller pårørende i udstillingens
billeder. En gæst fra Israel så sin egen børnetegning
hængende. »Husk altid på, at Gurs først og fremmest
er en jødisk tragedie«, sagde en sociolog, der herefter
hentede samme udstilling til universitetet i Konstanz.
Men i Mannheims synagoge var der også en dame,
der efter åbningstalen kom og sagde: »det var en lettel
se, at De også talte om spanierne, om interbrigadisterne. Det er der aldrig nogen der husker. Min far var en
af dem«.
Grøften blev synlig, det europæiske sår, der aldrig
er helt. En jødisk forklaring: »Det er ikke blot en
politisk afstand, det er også den kendsgerning, at jøder
på deres flugt i Francos Spanien kunne finde en vis
beskyttelse, for første gang siden deres fordrivelse fra
Spanien for et halvt årtusinde siden. Hos en diktator,
der vel var fascist, men ikke en vild antisemit, og hvis
politiske modstandere, republikanere og interbrigadister, jøderne derfor måtte betragte som deres egne
modstandere«. Og de endte i Gurs - begge grupper.
»Gurs, ein europdischer Ort« er derfor denne vandre
udstillings undertitel i Hamburg og fra nu af. Ham
burger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und
Kultur, et mæcenatisk tiltag af stor format, af ligeså
beundringsværdig personlig mod og betydelig sag
kundskab, har støttet vort foretagende på afgørende
måde: ved at vise udstillingen i deres eget hus, supple
re den med tekster, litterære beretninger og fotogra
fier. Desuden ved at trykke en tysk katalogudgave6 og
ved at finansiere et forskningsprojekt på Hamburgs
universitet, institut for exillitteratur med et særka
talog.7
En overordentlig nuanceret præsentation i Ham
burg og fondets både kloge og ansvarsbevidste medar-

Fig. 2. På udstillingsplakaten i Hamborg så man Julius C. Turners
portrættegning fra 1941 af en medfange siddende på sin briks i ba
rakken.

bejders tilsagn om, i fremtiden at være denne vandre
udstillings ledsagere, letter både Elsbeth Kasser og
mig: arbejdet på de kommende udstillingssteder bliver
ingenlunde enklere, tværtimod kan vi imødese politi
ske standpunkter, der ville være i stand til at indsnæv
re meddelelsen i Elsbeth Kassers samling fra Gurs:
I det Tyske Forbundsarkiv, der som første statslige
institution har en stor betydning og i slottet Rastatt
har indrettet arkiv og formidlingssted for »Freiheitsbew egungen in der deutschen Geschichte«.
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I Schweiz, hvor det svejtsiske Røde Kors fejrer 125
år for sin oprettelse og i denne anledning ønsker at vise
udstillingen »Gurs«, ikke blot i Musée international
du Croix Rouge i Genéve, men også i Bern, Basel,
Zürich og Lugano. Her ønsker man ganske sikkert at
fokusere på de internationale hjælpeorganisationers
velsignelsesrige arbejde i Gurs. At man over denne
glæde let kunne komme til at glemme Røde Kors’
komplicerede neutralitetspolitik og de undertiden al
vorlige, ja tragiske konsekvenser for nogle mennesker,
ikke mindst for den svejtsiske Elsbeth Kasser, skal vi
være opmærksom på. Ligesom man ved en præsenta
tion i Lugano med garanti møder nogle af de firsinds
tyve pacifister og socialister fra Tessin, der deltog i
den spanske borgerkrig og - i fald de overlevede og
blev befriet fra Gurs - i Schweiz imødeså en fængsels
dom for »... i denne for vort land så kritiske tid gen
nem fravær at have svækket landets forsvarsevne«. Og
derefter blev de glemt og aldrig rehabiliteret.

De derefter følgende udstillingssteder er ikke mindre
politisk eksponerede: Museet i Bristol med sin ven
skabsby Hannover, forhåbentlig Paulskirche i Frank
furt, der fra 1848 har været national samlingssted for
demokratiske bevægelser, måske Kunstakademiet i
Østberlin, der var Østtysklands arkiv for den antifas

100

cistiske modstand, og muligvis Bibliothéque Nationa
le i Paris, der ville være det første officielle svar fra
fransk side.
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Erik Fjeldsø Christensen 1943-1991
Af Marianne Bro-Jørgensen

Kort før dette nummer af MIV gik i trykken, kom
meddelelsen om, at Erik Fjeldsø var død.
Det er svært at forstå, at dette muntre og aktive
menneske ikke lever mere, at vi ikke mere skal opleve
hans rappe replik og ivrige engagement i de ting, han
beskæftigede sig med.
Og det var mange ting, Erik var optaget af, for han
hørte til de mennesker, som påtog sig opgaver.
Med baggrund i sin sikre og vidtspændende viden
fungerede han som rådgiver og initiativtager i både
lokale og landsdækkende sammenhænge. Hans virke
vil blive savnet i de faglige organisationer, hvor han
som formand for foreningen af Danske Naturviden
skabelige Museer var en af drivkræfterne bag de be
stræbelser, som kronedes med vedtagelsen af Danekræ
bestemmelserne i den seneste museumslov.
Erik havde ikke for ingenting en baggrund som un
derviser, og han interesserede sig levende for museer
nes egne uddannelsesspørgsmål. Takket være hans og
Kirstens arbejde med DKM’s møde- og kursusvirk
somhed følte han sig nært knyttet til netop den form,
dette havde udkrystalliseret sig i. Når vi i uddannel
sesudvalg og -kommissioner drøftede museernes sti
gende behov for efteruddannelse, manede han på sit
umiskendelige esbjergensiske til, at man ikke i effekti
vitet og alvor glemte at lege og være sammen på festlig
vis.
For et festmenneske var han, tilsyneladende utræt
telig, når han ud på de små timer med store armbevæ
gelser forklarede og diskuterede dagens temaer og alt
Erik Fjeldsø Christensen på museets kontor 1985. Foto: Casper Ja
cobsen.
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muligt andet på Fuglsø-møder og kurser rundt om på
danske højskoler.
At Erik også var en god formidler af sit område, er
vi nok mange, der har oplevet - både i hans indretning
af museet på Fur og på nogle af hans utallige vandretu
re rundt i det landskab han kendte og elskede.
Han var til det sidste levende optaget af øens sær
prægede natur og oprindelse, og han forstod at gøre os
alle begribeligt, hvorfor det netop blev Fur, som fan
gede hans interesse og hjerte, og hvorfor det var så
vigtigt, at der blev passet godt på det, der er Furs
særpræg.
Som medlem af den lille skare museumsfolk, der
samles i museumsrådet for Viborg Amt, fik Erik hur
tigt sat Fur, geologien og Fur Museum på alles indre
landkort.
Han var den vi henvendte os til, når vi blev præsen
teret for mystiske sten og forsteninger. Han hjalp med
råd og dåd, når vi havde brug for en geologisk dimen
sion på vore undersøgelser og udstillinger. Han lærte
os metode og fiduser omkring de landskabsvandrin
ger, som vi efter hans model tog op på alle museerne i
amtet.
Han var levende optaget af at få samarbejdet i muse
umsrådet mellem de enkelte museer til at glide godt og
solidarisk, og også de fælles projekter, der gennem
årene har været sat i gang, bakkede han op - netop for
at styrke det fællesskab, han var med til at skabe, ikke
mindst i sine to år som formand for rådet.
Også udadtil var det Erik magtpåliggende at etable
re gode samarbejdsforhold både til Viborg amts for
skellige relevante afdelinger og til staten og dens muse
ale institutioner. I alle forhold skete det ud fra en rolig
fornemmelse af vægtige argumenter og solidaritet med
netop det område, han repræsenterede.
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Erik Fjeldsø Christensen på stranden på Fur 1985. Foto: Birgitte
Rødkær.

Det var fælles for alle de steder, hvor Erik engagere
de sig, at han havde hovedet fuldt af planer, som kun
ne realiseres i nær eller fjern fremtid, og det blev også
dér ulykkeligt, at han ikke fik mange flere år at virke i.
Vi vil mindes ham som en god kammerat og kollega
i kredsen af museumsfolk i Viborg Amt, og vi vil sav
ne hans muntre væsen og raske facon i vores samar
bejde.

