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Forord
Årets ubestridt væsentligste begivenhed for Nordjyllands Historiske
Museum var Hendes Majestæt Dronningens åbning af de nye udstillinger på Lindholm Høje Museet. Det har været meget tilfredsstillende at opleve, at både det specielt inviterede publikum på denne
dag, fagfæller og museets øvrige publikum har taget overordentligt
godt imod udstillingerne og museets mange andre nye faciliteter. Om
selve åbningsbegivenheden, arbejdet med udstillingerne og nogle af
de mange andre undersøgelser, aktiviteter og udstillinger, som personalet ved Nordjyllands Historiske Museum har stået for i 2008, kan
man læse om på de følgende sider. God fornøjelse!
Museet havde i 2008 i alt 82.422 besøgende, hvilket var en stigning
på 193 personer i forhold til 2007. De besøgende fordelte sig med
19.143 på Aalborg Historiske Museum, 31.851 på Lindholm Høje
Museet, 20.107 på Gråbrødrekloster Museet, 1.462 på Hadsund
Egns Museum, 9.238 på Hals Museum og 621 på Apotekerloftet.
Besøgstallene afspejler forskellige tendenser for de enkelte afdelinger. Således havde Lindholm Høje Museet en stigning på ca. 5.000
besøgende og Hals Museum på ca. 1.000, mens alle andre afdelinger
havde tilbagegang. Overordnet set bør der dog være tilfredshed med
status quo i besøgstallet, da danske museer og attraktioner generelt
set havde tilbagegang i 2008.
For at kunne opretholde sin forsknings- og formidlingsindsats er
Nordjyllands Historiske Museum afhængig af velvillighed fra en lang
række private fonde og oﬀentlige instanser, og vi vil gerne benytte
lejligheden til at takke: Aalborg Kommune, Aalborg Portland A/S,
Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond, Dronning Margrethe II´s Arkæologiske Fond, Elisabeth Munksgaards Fond, Extern
Kommunikation A/S, Fonden til Bevarelse af Jens Bangs Stenhus,
Basis•Tryk, Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen, Mariagerfjord
Kommune, Spar Nord Fonden, Region Nordjylland og Visit Aalborg.
Aalborg 13. marts 2009

Lars Christian Nørbach
Museumsdirektør, ph.d.
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Udvidelsen af Lindholm
Høje Museet
Af Lars Christian Nørbach

Dronningen modtages
af museets formand Per
Svensson.
Efter en periode på omtrent fem år, hvor der blev rejst midler og
bygget, stod udvidelsen af Lindholm Høje Museet færdigt den 3.
september 2008, hvor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II
indviede museet. Men før vi hører nærmere om denne dag, må vi
vide lidt om baggrunden for Lindholm Høje Museet.
Det hele tog sin begyndelse for næsten 150 år siden, da Aalborg
Historiske Museum blev stiftet. På museet i Algade, hvis første del
er opført i 1879, stod indtil for få år siden skiftende udstillinger om
egnens oldtid. I begyndelsen var museet indrettet som ethvert andet museum i provinsen med arkæologi, historisk tid og kunst under
samme tag, og fra museets første tid fyldte arkæologien meget såvel
i protokollerne som i det daglige arbejde. Men da der ikke var ansat
arkæologfagligt personale ved museet i de første år, måtte danselærerinde Augusta Zangenberg korrespondere med Nationalmuseet, da
hun i slutningen af 1800-tallet gjorde en utrættelig indsats for at
bevare Lindholm Høje for eftertiden.
Mere end 50 år senere gjorde et samarbejde mellem Nationalmuseet og Aalborg Historiske Museum det muligt at udgrave Lindholm
Høje - en udgravning, der skulle vise sig at blive en af de væsentligste
i museets lange historie. Som vi ved, udgravedes en gravplads, der i
tid strakte sig fra 400-tallet til 1000-tallet, samt ﬂere faser af bebyggelse og agre fra rundt regnet 1000-tallet. Ikke så snart var spaden sat
i jorden, førend fagfællers og publikums interesse var vakt, og Lindholm Høje blev et yndet mål for såvel studieture som søndagsudﬂugter – og med tiden opstod naturligt nok et stadig større ønske om at
etablere et passende udstillingssted for det epokegørende materiale
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Inden besøget i de nye
udstillinger gik selskabet en
rask tur på fortidsmindet,
hvor man bl.a. nød udsigten
over Limfjorden.
fra Lindholm Høje. I anledning af virksomhedens 100 års jubilæum
donerede Aalborg Portland A/S i 1989 den første museumsbygning
på Lindholm Høje til Aalborg by. Museet, der var tegnet af Arkitekt,
MAA, Lars Fich og udstillingen af Arkitekt, MAA, Lars Haastrup,
står i dag som en smuk repræsentant for periodens bygnings- og udstillingsarkitektur.
Da museet i 2002 planlagde rammerne for de udstillinger, der
skulle præsentere det enestående arkæologiske materiale, som Aalborg Historiske Museum råder over, så stod det hurtigt klart, at man
i det gamle museum i Algade ikke rådede over den fornødne plads til
både at udstille den forhistoriske arkæologi og byens historie under
samme tag. Der måtte tænkes nyt, og valget faldt derfor naturligt på
en udvidelse af Lindholm Høje Museet. Eftersom det var mindre
end 20 år siden det gamle Lindholm Høje Museum blev bygget,
så var det naturligt igen at vælge samme arkitekter, som lavede det
første museum. Hermed blev der sikret et godt samspil mellem det
gamle og ny museum. Som rådgiver for de ingeniørfaglige forhold
valgtes Korsbæk & Partnere, som museet også havde et godt samarbejde med.
Da projektet om udvidelsen af museet begyndte at tage form, var
det naturligt også her at gå til Aalborg Portland og spørge, om man
ville støtte igen. Heldigvis svarede man bekræftende herpå. Men da
den nye bygning på 1.000 m² rundt regnet kostede 16,5 mio. kr. og
udstillingen 8,5 mio. kr., så måtte andre bidragsydere træde til med
midler. Uden Aalborg Kommunes væsentlige støtte på knap halv-
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delen af hele beløbet var det aldrig blevet realiseret, men tilsagn om
midler i projekts tidligste fase fra EU, det tidligere Nordjyllands Amt
og Lindholm Høje Vikingefond gjorde, at projektet kom godt fra
land. I en senere fase af ansøgningsrunden trådte Kulturministeriet,
Lokale og Anlægsfonden, Spar Nord Fonden og Det Obelske Familiefond til med midler, så projektet kunne gennemføres fuldt ud. Der
skal rettes en varm tak til dem alle for den velvillige støtte.
I de nye rammer ønskede museet 4 elementer implementeret: Et
amﬁteatralsk auditorium, Aalborg Portland Salen — et aktivitetsrum
kaldet Ildmagerens Værksted, hvor bl.a. skolebørn har mulighed for
at få viden om oldtidens håndværk på en så at sige praktisk facon en 3D-animeret installation, hvor man kan tage en virtuel sejlads i
vikingeskib over Limfjorden. Et arbejde ﬁrmaet Edvantage Group
har stået for – sidst men ikke mindst ønskede man et udstillingsrum
til præsentation af de mange væsentlige fund fra Limfjordsegnens
oldtid.
Medio 2007 stod selve bygningen færdig, og Aalborg Portland
Salen kunne tages i brug. I foråret 2008 var Ildmagerens Værksted
udstyret med diverse rekvisitter som ildsted og træskærerværksted, så
også dette rum kunne anvendes — og fra 3. september kunne udstillingerne tages i brug. At arbejdet med planlægning og rejsning af selve bygningen er omfattende, forstår de ﬂeste, men at arbejdet med en
udstilling er måske lige så omfattende, er ukendt for mange. Alt ned
til den mindste detalje skal tegnes og tilrettelægges, inden genstandene kan lægges i montren. Arbejdet med udstillingen var underlagt
en meget stram tidsplan, og museets egne folk lagde mange gode
kræfter i arbejdet, så man kunne blive færdige til tiden, og resultatet
oversteg langt det, som de økonomiske og tidsmæssige rammer lagde
op til.
Af de mange betydningsfulde fund, som museet besidder, har det
været vanskeligt at begrænse sig til det, som udstillingen kunne rum-

Museumsinspektør, ph.d.
Torben Birk Sarauw fortæller om udstillingens første
tema – yngre stenalders
ﬂintminer, produktion af
ﬂintdolke og eksporten heraf
til Norge og Sverige.
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Arkitekt MAA, Lars
Haastrup, som forestod
arbejdet med udstillingerne,
Aalborg Historiske Museums tidligere museumsdirektør Jytte Witt, under
hvis ledelse Lindholm Høje
Museets første udstilling
blev udført, Arkitekt MAA,
Lars Brorson Fich, der har
tegnet såvel Lindholm Høje
Museet som dets udvidelse.
me, og et par af overvejelserne bag skal blot nævnes her. Generelt er
udstillingens tema Oldtiden i Limfjordslandet, og det er hensigten,
at den skal supplere den gamle udstilling om Lindholm Høje, så man
på et og samme sted kan tilegne sig et indtryk af arkæologien i vores
landsdel. Indgangsvinklen til udvælgelsen af de fund, som skulle med
i udstillingen, var ikke kronologisk eller på anden måde belagt med
krav om repræsentativitet – fokus var ene og alene rettet mod det,
man kan kalde de gode fund, som i sig selv indeholder en fortælling,
og som på den vis kan siges at være væsentlige for vores forståelse af
egnens oldtid. På trods af denne utraditionelle tilgang til materialet,
så viste det sig, at alle oldtidens perioder var repræsenterede med
fund.
I udstillingen fremvises en lang række arkæologiske fund som
ikke blot beretter om Limfjordsegnens oldtid, men tillige er væsentlige i såvel dansk som skandinavisk arkæologisk kontekst. Man har

Direktør John Tørring,
Edvantage Group,
Dronningen og museumsdirektør Lars Christian
Nørbach beser
3D-installationen.
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Dronningen og konservator
Per Thorling Hadsund diskuterer grave fra 300-tallet.
således mulighed for bl.a. at stifte bekendtskab med ﬂintminedrift
fra stenalderen, moseofre fra bronzealderen, en nedbrændt gård fra
jernalderen og vikingetidens handelsplads ved Sebbersund.
Fælles for en lang række af de udstillede fund er deres relation til
Limfjorden eller det, vi kalder Limfjordslandet. Limfjorden har til
alle tider præget egnen, som enten transportvej eller spisekammer.
Den er varieret i sin statur — sejler man blot få sømil på den, kan den
arte sig som en ﬂod, en sø eller et hav. Selvom den nok har mistet
noget af sin betydning i dag, så er den nu som tidligere væsentlig som
transportvej og noget, man skal forholde sig til, når man skal rundt i
landsdelen.
Er der noget specielt eller egent ved Limfjordslandet og oldtiden
her – nej måske ikke umiddelbart. Det, der kunne berettes om vores

Udstillingens hovedansvarlige museumsinspektør,
ph.d. Elisabeth Barfod
Carlsen forklarer begejstret
Dronningen om de mange
betagende fund fra Sejlﬂod.
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egn, kan lige vel siges om andre egne af Danmark eller i det mindste
store dele af Jylland. Måske bortset fra det enkle faktum, at det er
os, der bebor landet i dag – vi udgør forskellen. Vores formidling af
forhistorien og den fascination af den gode fortælling i historien og
landskabet, som vi bringer videre, gør forskellen. Formidlingen af den
arkæologiske videnskab til den brede oﬀentlighed, den interesserede
borger eller vore fagfæller er væsentlig. Her udgør vi som formidlere
forskellen, og som museumsloven er udformet i dag med bygherrebetalte udgravninger, hviler der et voksende ansvar på museernes
skuldre med at formidle de mange spændende udgravningsresultater.
Men det er en vanskelig opgave at formidle, en opgave, som fortjener
museernes bedste intentioner og største opmærksomhed. Man ser i
disse år intentionerne udfoldet ved nyopstillingen af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet, planerne for det ny museum på Moesgård og
på Lindholm Høje Museet.
I mange år har vi glædet os rigtig meget til at kunne præsentere
vores samling i nye og tidssvarende rammer. Vi håber publikum vil
modtage bygning og udstilling godt, og at man i årene fremover får
udbytte og fornøjelse af de nye faciliteter på Lindholm Høje Museet.
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Oldtiden i Limfjordslandet
- en udstilling bliver til
Af Elisabeth Barfod Carlsen, Bodil Frandsen
og Per Thorling Hadsund

Tilbygningen til Lindholm Høje Museet stod klar i sommeren 2007,
og i det efterfølgende efterår blev der givet grønt lys fra museets
bestyrelse til, at udstillingen kunne færdiggøres og åbnes af Hendes
Majestæt Dronningen i 2008. Udstillingsholdet fra museet bestod af
konservator Per Thorling Hadsund, den nye samlingsinspektør Bodil
Frandsen og museumsinspektør Elisabeth Barfod Carlsen. Museumsinspektør Torben Birk Sarauw var ansvarlig for temaet omkring
ﬂinten på Bejsebakken. Udstillingsarkitekterne var gode kendinge
fra Haastrup Arkitekter, København, nemlig Lars Haastrup, HanneRikke Madsen og Tabita Nielsen. De havde før med succes tilrettelagt og produceret udstillinger for museet på henholdsvis Lindholm
Høje og i Gråbrødrekloster Museet. Forud var gået to års periodevis udstillingsarbejde, hvor hovedparten af temaerne til udstillingen
var blevet fastlagt, men hvor historierne og genstandene manglede
at blive udvalgt. Derfor havde arkitekterne endnu på dette relativt
fremskredne tidspunkt i processen ikke kunnet levere en færdig tegning af udstillingen.

Her ses skelettet til den store
cementklods, der illustrerer gravpladsen ved Sdr.
Tranders. I midten ses den
ansvarlige tømrermester
Jan Karstenskov med sine
medarbejdere.
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Tørvevæggen til rekonstruktionen af et jernalderhus blev bygget op
i udstillingen af blandt
andre Torben Trier Christiansen og Morten Wulf
Pedersen.

Selve udstillingen er temaopbygget og derved ikke tænkt som
en kronologisk gennemgang af oldtiden i det nordjyske område. De
11 temaer repræsenterer forskellige scenarier, og sammen skal de
skildre oldtidsmenneskets handlinger, behov og ønsker i den østlige
del af Limfjordslandet. Flere af temaerne har som udgangspunkt en
væsentlig arkæologisk udgravning, der har bragt ny viden om vores
forfædre. Det gælder blandt andet lokaliteterne Bejsebakken, Overbygård, Nr. Tranders, Sejlﬂod og Sebbersund. Andre temaer er blevet
stykket sammen af genstande fra mange forskellige fundsteder. Et
eksempel på dette er temaet om mosen, hvor vi udstiller, hvad mennesker har ofret i mosen gennem oldtiden som for eksempel træﬁguren Frøya fra Rebild. Skrinet er et andet eksempel på et tema,
der ikke har en gennemgående fortælling, men i stedet er bygget op
omkring genstande og fund, som umiddelbart fremviser en skønhed
eller sætter tankerne i gang.
Tidsplan og forløb
Da arbejdet begyndte i januar 2008, havde Haastrup Arkitekterne
lagt en tidsplan, som allerede på det tidspunkt så bekymrende stram
ud, men holdet bag udstillingen var meget fortrøstningsfulde. Foran
gruppen lå der et stort arbejde med at ﬁnde genstande frem, vurdere
deres tilstand og bedømme, om de var egnede til udstilling og til
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formidling af den ønskede fortælling. Der var mange aftaler, som
skulle træﬀes med ﬂere forskellige museer eller enkeltpersoner. Første lånte museumsgenstand kom i begyndelsen af februar måned og
var en rekonstrueret stammebåd, venligst udlånt af Sydvestsjællands
Museum. Foråret blev brugt til at få aftaler med andre museer i hus
og indsamle genstandene. Samtidig blev der ledt dybt og grundigt i
alle hjørner af Nordjyllands Historiske Museums egne magasiner og
sendt efterlysninger i en lind strøm ud til folk, som kunne ligge inde
med genstande, som de eksempelvis havde anvendt i forbindelse med
forskningsprojekter.
Nationalmuseet blev tidligt præsenteret for en lang ønskeliste
over egnede fund fra Aalborg Historiske Museums arkæologiske ansvarsområde. Det var fund, som var kommet til København, fordi de
var blevet klassiﬁceret som danefæ, eller fordi de var fundet, før Aalborg Historiske Museum opstod i 1863. Denne ønskeliste blev desværre reduceret i omfang ad ﬂere omgange. Årsagen hertil var bl.a.
at opfyldelsen af Nationalmuseets mange sikkerhedsforanstaltninger,
både tog længere tid og kostede ﬂere penge end budgetteret. Listen
skrumpede, men selvom også Nationalmuseet var midt i en hektisk
udstillingsperiode, så ﬁk vi alligevel de vigtigste ønsker opfyldt.
De mest værdifulde genstande som for eksempel smykker af guld,
blev hurtigt sorteret fra på ønskelisten, hvorimod genstande, som
kunne fortælle en historie om hverdagslivet i oldtiden, blev fastholdt.
Fundene fra Pot Anders´ mose ved Hobro er dagligdags genstande.
Her var det forarbejdede kohorn, tøjrepæle, trækar og krukker, som
blev hentet hjem fra København. Nogle af de smukkeste fund, vi
har lånt fra Nationalmuseet, er de imponerende smykker fra bronzealderen. Store og skønt dekorerede bæltedåser, unikke halsringe og
snoede armringe viser, at der i det himmerlandske område for over
2500 år siden har været en rigdom og et håndværk, som man kun kan
glædes over.
Nogle genstande i udstillingen havde været udlånt gennem længere tid som for eksempel gudeﬁguren Frøya fra Rebild. Hun havde
været en vigtig del af Kvindemuseets blivende udstilling om kvinden
gennem tiderne. Vi syntes dog, at det var på tide, at hun kom hjem til
landsdelen og fandt sin naturlige plads i oﬀermosen.
Når genstandene var endeligt udvalgt, skulle de over konservatorens bord, inden det blev besluttet, om de kunne udstilles. En af de
større konserveringsopgaver var Sejlﬂodgravpladsen med sine over
300 grave. Hertil blev der ansat en ekstra konservator, der havde som
hovedopgave at klargøre de mange gravgaver. Fundene fra gravpladsen, der er kendt som en af de største lokaliteter, museet har udgravet, var meget omfattende at udstille. Her havde arkitekten valgt at
specialtegne en meget stor – måske Danmarks største – montre og
deri sætte så mange af gravgaverne som muligt. Montren kom til at
indeholde 87 repræsentative grave, og giver den fornemmelse af den
variation og rigdom, som denne gravplads fra årerne 250 - 450 e.Kr.
besidder.
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I slutningen af april var der licitation på udstillingen, og valget
faldt på tømrer og snedkerﬁrmaet Karstenskov, som også har lavet
udstillingen i Gråbrødrekloster Museet. I slutningen af juni var så
godt som alle temaer med fund udvalgt. Genstandene blev pakket
ned fra hylderne og gjort klar til ﬂytning til Lindholm Høje. I sommerferiemåneden juli blev de mange udstillingstekster skrevet færdige, sendt videre til korrektur og dernæst oversættelse. Næsten samtidig blev de bearbejdet af graﬁkeren Tabita Nielsen på tegnestuen og
sendt i trykken.
Håndværkerne, der var gået i gang i juni, havde en kort sommerferie, inden de fortsatte i slutningen af juli. Der var mange specialopgaver for håndværkerne, og de blev forsinket i forhold til den
oprindelige tidsplan, hvilket bl.a. betød, at udstillingsgruppen ikke
kunne bruge hele august til at sætte fundene på plads, som oprindelig
planlagt. Fra midten af august kunne man så småt begynde at fylde
udstillingen med genstande, mens håndværkerne stadig arbejdede.
Normalt foretrækker begge parter at udføre deres arbejder hver for
sig, men det blev ofte til nogle lange dage og travle weekender i den
sidste hektiske del af processen.
Tidsplanen var meget stram, og alle gav alt, hvad de kunne, for
at det skulle lykkes, og det var en hjælp i den pressede hverdag at arbejde som et hold. Nogle gange føltes det, som om alle ulykker ramte
projektet på én gang, men set i bakspejlet var det nok mere fordi,
alting skulle sættes i værk og udføres oven i hinanden, så antallet af
uheld var nok almindeligt for en sådan proces.
Formidlingstiltag
Oldtiden i Limfjordslandet er formidlet med ﬂere forskellige tiltag, så
den besøgende har mulighed for gennem sanserne at komme tæt på
fortidens menneske. Der er de traditionelle montrer med autentiske
genstande, hvor der er tekst og i de ﬂeste tilfælde en medfølgende illustration. Syv steder undervejs fortæller en oltidsdreng via et lydspor,
hvad han laver netop nu. Vi kalder ham Svinkasven, da dette navn
er kendt fra en runeindskrift på et knivskaft fundet på gravpladsen
Lindholm Høje. Hans oplevelser kan høres, når man står under en
ophængt lydboble. Stemningen af nærvær med fortiden understreges
af baggrundslyde i mosen, i landsbyen og på handelspladsen.
På store anskuelighedstegninger af illustratoren Erik Sørensen
ses genskabte øjeblikke fra blandt andet Bejsebakken og Sebbersund. Ved jernalderlandsbyen og i mosen er der store skærme med
en løbende diasserie, hvor billederne viser årstiderne og døgnets forskellige lysindtryk. Man kan føle på en rekonstrueret ﬂintøkse og
et enægget jernsværd samt fornemme tidens håndværk. Smagen af
oldtiden kan vi ikke genskabe, men mens man på plancherne og via
små skærme sætter sig ind i oldtidens måde at fremstille glasperler
på, kan man nyde et bolche, som er fremstillet på samme vis som
perlerne – om end i et andet materiale – sukker.
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På touch screenes vises frembringelsen af en stammebåd og en
ﬂintdolk. En anden skærm viser udgravningen af jernaldergravene
i Sdr. Tranders. Her følger man processen helt fra gravene opdages,
til de er gravet frem og undersøgt af specialister. I beretningen om
branden i en jernaldergård fra Nr. Tranders har vi valgt at sætte rekonstruktionen i ”brand”, mens man hører Svinkasven som den fortvivlede tilskuer kalde på sin ven inde i ﬂammerne.
En stor del af formidlingen i udstillingen bygger på rekonstruktioner, og de er ikke kun en del af stemningen og miljøet, men også
en nøje illustration af teknikken bag for eksempelvis en kam i tak
eller en tørvevæg til et jernalderhus. Rekonstruktionerne er bygget
på grundlag af undersøgelser og udsagn fra mange specialister og
forskere, hvis viden har gjort rekonstruktionerne troværdige for den
besøgende.
Kælderen fra Overbygård rummer særlig mange rekonstruktioner og replika af fundne oldsager. Fundene fra den nedbrændte
kælder kom til museet i efteråret 2007 efter mange års ophold på
Moesgård Museum ved Århus. De forkullede rester blev nøje gennemgået, og det blev livligt diskuteret af snedkeren Bent Bisgaard
Pedersen og konservatoren, hvad dette eller hint kunne være. Flere af
stykkerne var tolket og tegnet af arkæologen, der var den ansvarlige
udgraver, men efter en praktisk afprøvning af disse rekonstruktionsforslag måtte ﬂere af træsagerne omtolkes. Den rekonstruerede kæl-

Et kig mod den store
montre, som indeholder
gravgaverne fra gravpladsen ved Sejlﬂod.
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der i udstillingen indeholder derfor nye tolkninger af fundene, men
der er endnu ubesvarede spørgsmål.
Afslutning
Det var en stor fornøjelse den 3. september 2008 at kunne liste rundt
på strømpefødder i den rengjorte udstilling, før Hendes Majestæt
Dronningen og de øvrige gæster ankom, og se at rigtigt mange af
de ting, som vi havde forestillet os, var lykkedes. Mangler og udbedringer er vi gået i gang med at ordne i foråret 2009. Publikum har
taget godt imod udstillingen, og vi får ofte meget rosende ord med
på vejen. En fornem kritik af udstillingen kom i det arkæologiske
tidsskrift Kuml 2008. Her bliver opsætningen og formidlingen beskrevet som nytænkende. Anmelderen skriver, at det ordinære bliver
exceptionelt og det lokale relevant for verdenen omkring.
Vi håber, at museumsgæsterne vil bruge udstillingen ﬂittigt og
føle oldtiden i Limfjordslandet nærværende.
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Vikingetid og middelalder i
Algade 9 – den arkæologiske
undersøgelse
Af Christian Vrængmose Jensen
Indledning
I efteråret 2008 blev den omfattende arkæologiske undersøgelse på
grunden Algade 9 i Aalborg afsluttet. Den havde med ﬂere og længerevarende afbrydelser stået på siden foråret 2007. Resultatet har
været en stor mængde oplysninger og fund fra byens vikingetid og
middelalder. Foruden de arkæologiske levn, der blev fundet i jorden,
blev der fulgt med i nedrivningen af grundens gamle gavlhus, der
var et af byens sjældne bindingsværkshuse fra 1500-tallet. I museets
årsberetning fra 2007 kunne man læse om dette hus, ligesom der
her kan læses om udgravningens yngste del fra engang i 1300-tallet
til op i 1500-tallet. I det nedenstående berettes om resultaterne fra
udgravningens ældste del, fra 800-900-tallet i vikingetiden til op i
1300-tallet i middelalderen. Undersøgelsens store dokumentationsog fundmateriale er endnu under bearbejdning og forventes senere
at blive præsenteret ved både en udstilling og en mere omfattende
publikation. Det nedenstående er derfor kun de foreløbige hovedresultater, som formodentlig bliver suppleret og ligefrem korrigeret,
efterhånden som bearbejdningen skrider frem.
800-900-tallet
På en stor del af grunden var det muligt at undersøge forholdene helt
ned til den oprindelige undergrundsﬂade og dermed byens tidligste
historie. Fra det nuværende gadeniveau er der ca. 4 m ned til denne
oprindelige overﬂade. Kun ved sjældne lejligheder har tidligere arkæologiske undersøgelser haft et tilstrækkeligt omfang til, at denne
betragtelige dybde, og dermed byens ældste og naturligvis meget
spændende periode, kunne undersøges.
Undersøgelsens ældste fund er fra en periode af forhistorien, der
er langt ældre end selve bydannelsen. Det drejer sig om enkelte ﬂintﬂækker, der formentlig skal dateres til den ældre stenalder. Der blev
ikke konstateret sikre anlægsspor efter denne oldtidsaktivitet. Den
næstældste aktivitet på stedet er mørke spor i undergrundssandet efter pløjning med ard. Ardsporene lader sig vanskeligt datere, men
skal sandsynligvis henføres til vikingetiden og tiden umiddelbart
før eller samtidig med den begyndende bydannelse. De ældste, sikre
bebyggelsesspor udgøres af såkaldte grubehuse, der er små, delvist
nedgravede hytter. De kendes i stort tal fra bebyggelserne i den yngre
jernalder og vikingetiden. I dette tilfælde dateres de til 800-900-tallet og dermed den sidstnævnte periode. Der blev fundet i alt ﬁre gru-
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behuse, der alle har været orienteret nogenlunde øst-vest. Desværre
lå de alle så yderligt i udgravningsfeltet, at kun en mindre del af dem
kunne undersøges. I et enkelt tilfælde kunne bredden måles til 2,6 m.
Deres længde kunne ikke måles, men har dog næppe været mere end
ca. 5 m. Gulvﬂaderne har været nedgravet til en dybde på ca. 50-60
cm under det omgivende terræn, og taget har været båret af en stolpe
midt i hver gavlende. I et enkelt tilfælde har huset yderligere været
forsynet med hjørnestolper. Fundene fra grubehusene udgøres især
af keramikskår fra halvkugleformede lerkar, der var vikingetidens
mest almindelige kartype i Jylland. Desuden fandtes to tenvægte af
brændt ler, en lille ring af rav og et lille fragment af en ornamenteret kam af tak eller ben. De små grubehuse har i mange tidligere
tilfælde kunnet sættes i forbindelse med tekstilfremstilling ved fund
af væve- og tenvægte, og grubehusene fra Algade 9 kan altså være
endnu et eksempel herpå. De ﬁre grubehuse er endnu et bevis på, at
Aalborg har indeholdt denne bygningstype i sin tidligste fase. Den
totale mængde af grubehuse fra Aalborgs midtby er nu nået op på
6. Det første grubehus blev fundet i 1980 under Algade 21 på det
østlige hjørne af Roldgyde. Det andet udgravedes i 2001 i Algade ud
for nr. 20 (Salling Stormagasin).

Fund fra de ﬁre grubehuse
dateret til 800-900-tallet.
To tenvægte af gråbrændt
ler. Diameter: 28 og 36 mm.
En lille ring af rav med en
ydre diameter på 14 mm.
Et stykke ornamenteret
ben eller tak, der formentlig stammer fra en kam.
Længde 36 mm.
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Den videre byudvikling i området ved Algade 9 gennemgik allerede
i 900-tallet en stor omvæltning, da en stor grøft anlagdes gennem
området. Anlæggelsen af den op mod 4 m brede og 1 m dybe grøft
betyder samtidig en opgivelse af i hvert fald de to vestligste grubehuse. Grøften kunne følges i et ret forløb gennem hele grundens
længde på ca. 29 m. I bunden af grøften sås tynde, vandaﬂejrede lag,
der indikerede, at den i sin funktionsperiode har været delvist vandfyldt, hvilket den også hurtigt blev under udgravning. Grøften har
formentlig haft en relativ kort levetid og tilkastes senest i begyndelsen af 1000-tallet. Trods ihærdig søgen blev der ikke fundet mange
genstande i den opfyldte grøft. Det begrænsede sig til en hvæssesten
af norsk skifer og en fodledsknogle fra en hest. Den sidstnævnte er
sendt til C14-datering, der forhåbentlig vil præcisere grøftens alder.
Den begrænsede fundmængde skyldes bl.a., at grøften er opgivet ved
en bevidst tilkastning og altså ikke har fået lov til langsomt at fyldes
med forskelligt, bortkastet materiale. Desværre levnedes der på grund
af udgravningsfeltets afgrænsning ikke megen plads til at undersøge
terrænet langs grøftens vestside. Men forhold tyder på, at grøften har
været ﬂankeret af en vold langs denne side og dermed måske skal
forstås som en del af en større befæstning eller byafgrænsning. Under
alle omstændigheder er grøften af en sådan størrelse, at den ikke er
en enkelt mands værk. Der må ligge en overordnet planlægning bag,
formentlig bestemt af byens magthaver, og måske er det kongemagten, der første gang viser sin tilstedeværelse i byen? Grøftens orientering nogenlunde nord nordøst-syd sydvest betød, at den havde en
sydlig kurs mod Mølleplads og det tidligere forløb af Østerå. Lader
man grøften fortsætte sit nordlige forløb mod Limfjorden, afgræn-

Grøft fra vikingetiden
set fra sydøst. Formentlig
anlagt i 900-tallets anden
halvdel og opgivet senest i
begyndelsen af 1000-tallet. Ved toppen har bredden
været ca. 4 m, mens dybden var knap 1 m. Vandet
er opstigende grundvand.

ses der således et område på åens østside. Netop i dette område er
der ved enkelte tidligere lejligheder fundet kulturlag fra 900-tallet,
hvilket indikerer, at det er her, vi skal ﬁnde den tidligste byudvikling
i Aalborg. Dette bekræfter den traditionelle opfattelse af området
omkring Østerå’s udløb i Limfjorden som byens ældste. Endnu er der
dog ikke fundet arkæologiske beviser for, at bebyggelsen på den vestlige side af åen er ældre end 1000-tallet. Fremtidige undersøgelser vil
formentlig kunne belyse dette nærmere.
1000-tallet
Efter grøftens opgivelse senest i begyndelsen af 1000-tallet bebygges
området med store byhuse, der sandsynligvis har rummet permanent
beboelse. Op gennem 1000-tallet har husene haft krumme vægforløb, hvilket er et træk, der eksempelvis også er set ved udgravede
huse fra 1000-tallet i Viborg og Lund. Husene er ikke identiske med
ringborgenes velkendte ”Trelleborghustype”, men udviser dog ﬂere
fælles træk hermed. Eksempelvis genﬁndes det store centrale rum
Redigeret matrikelkort
fra 1872 med forløbet af
Østerå, der formentlig ikke
har været meget anderledes i vikingetiden. Den
fundne vikingegrøft er angivet. I vikingetiden har
Limfjordens strandlinje
ligget væsentligt sydligere,
måske i området ved Nytorv. De røde prikker viser,
hvor der tidligere er fundet
kulturlag fra 900-tallet.
Lilleå er formentlig en
yngre og gravet rende fra
middelalderen.
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Det mest velbevarede af
de krumvæggede huse fra
1000-tallet (hus A578).
Set fra syd mod Algade.
De cirkulære nedgravninger er yngre aktiviteter.

med det centrale ildsted, ligesom vægkonstruktionerne udviser ligheder i brug af dobbeltstolper og ydre skråstivere. Bevaringsforholdene
for organisk materiale var særdeles gode, hvilket betød, at tømmerets
nedre dele endnu var bevaret. Der kunne således konstateres to forskellige måder at konstruere væggene på. Den ene må karakteriseres
som en slags primitiv bulkonstruktion, hvor vægﬂaden udgøres af
vandretliggende fyldtømmer, som bestod af mindre, kløvede stammer, der kun havde fået en lettere tilhugning. En af disse stammer
har indtil videre vist sig at være af det fugtbestandige elletræ. Det
vandrette tømmer var tilspidset i enderne og fastholdt mellem to helt
tætstående stolper, der ligeledes var halve, kløvede stammer. Ved den
anden fremgangsmåde var der tale om en slags stavvæg, alene konstrueret af lodret tømmer. Dette udgjordes af tætstående stolper af
mindre træstammer, hvorimellem var anbragt lodrette stavplanker.
Plankerne var indsat i riller i stolperne. Den samme konstruktion har
været benyttet eksempelvis på vikingeborgen Fyrkat.

Bennål med indridset dekoration i vikingestilart.
1000-tallet.
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De krumvæggede huse er i undersøgelsen repræsenteret ved tre eksemplarer, hvoraf to har eksisteret samtidigt. Husene har været ganske
store, hvilket gjorde, at kun partier af dem lå inden for udgravningsfeltet. Derfor var det ikke muligt at måle deres fulde dimensioner. I et
enkelt tilfælde kunne husets gavlbredde dog måles til ca. 4 m, mens
det i et andet tilfælde kunne måles, at huset har været mindst 16
m langt. Den målte gavlbredde tyder på, at de krumvæggede huse i
Algade har været mindre end ringborgenes huse, der har gavlbredder
på ca. 4,8-5,5 m og længder på omkring 30 m. De krumvæggede huse

i Algade har tilsyneladende ligget på hver sin grund, adskilt af vidjeﬂettede hegn. Inddelingen i en østlig og en vestlig grund kan således
følges til op i 1200-tallet, hvor kvarteret gennemgår den næste store
omvæltning. Det ældste hegnsskel i 1000-tallet var placeret midt i
den store, opfyldte grøft og havde samme orientering som denne, der
derved dikterer grundinddelingen de følgende århundreder.
I tilknytning til de krumvæggede huse fra 1000-tallet blev der fundet
syv mønter og et ﬁnt vægtlod af en kobberlegering. Mønterne, der
alle er forskellige, er slået på møntsteder, der ﬁndes i det nuværende
Belgien, Tyskland, England, Irland og Skandinavien. Mønten fra
England er slået under Knud den Store, der regerede både England
og Danmark. Mønternes blandede sammensætning er formentlig
et resultat af vikingetidens betalingssystem, hvor mønternes værdi
afhang af sølvmængden og ikke af en pålydende værdi dikteret af
udmønteren. Desværre blev der ikke fundet spor efter Aalborgs egen
udmøntning i 1000-tallet, der i hvert fald fandt sted under kongerne
Hardeknud, Knud den Hellige og Erik Ejegod. Mønterne og vægtloddet fortæller, at beboerne formentlig har bedrevet den for byen så
vigtige handel.
Særligt forbindelsen til Norge og handlen med norske varer ses tydeligt i fundmaterialet. Blandt andet fandtes et større antal fragmenter
af skifer, der har udgjort råemner til hvæssesten. Den norske forbindelse ses også ved fundet af et stort fragment af en kværnsten af granatglimmerskifer. Fragmentet havde fundet en sekundær anvendelse
i ildstedet i det ældste krumvæggede hus, der formentlig er opført i
første halvdel af 1000-tallet. Fragmentet stammer fra en kværnsten,
der har været mindst 11 cm tyk og 76 cm i diameter. Den betragtelige størrelse gør, at den sandsynligvis stammer fra en mølle, hvilket
antyder, at Aalborg har haft en vandmølle allerede i begyndelsen af
1000-tallet. De danske vandmøller optræder ellers tidligst i de skriftlige kilder i begyndelsen af 1100-tallet.
Den norske forbindelse blev ligeledes antydet i forbindelse med
tømmeret fra et af de krumvæggede huse. I forbindelse med en årringsdatering af to af husets planker kunne det nemlig påvises, at
disse stammer fra egetræer, der har vokset i Norge. Der er med stor
sandsynlighed tale om genbrugt træ, der først har haft en anden
anvendelse; hvem ved, måske i et norsk vikingeskib. Den yngste af
plankerne stammede fra et træ, der var fældet efter 964 e.Kr., men
den er dog først endt i husvæggen i Aalborg engang i første halvdel
af 1000-tallet.
I grundskellet mellem de krumvæggede huse blev der fundet en
lille trægenstand, der formentlig har udgjort tværarmene i et kors.
Tværarmene har været samlet med den manglende korsstamme med
tre små trænagler, der endnu var bevaret. Korset, der har været ca.
21 cm bredt, skal formentlig dateres til midten eller første halvdel
af 1000-tallet og vidner dermed om byens tidlige kristne miljø i den
sene vikingetid. Andre lignende små trækors fra vikingetiden og

Irsk mønt fra ca. 10351055.

Vægtlod af bronze. Højde
1,1 cm. 1000-tallet.

Fugl af bronze. Længde
24 mm. 1000-tallet.
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Tværarm fra et trækors. Længde ca. 21 cm.
1000-tallet.

Relikviekors af
bronze. Højde 8,9
cm. Bredde 4,9 cm.
1000-tallet.

Hængekors af bronze. Bredde 2,5 cm.
1000-1100-tallet.
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middelalderen er fundet i arkæologiske sammenhænge i Grønland,
på Færøerne og i Bergen. Her er de fundet både i forbindelse med
grave og boliger, og det er derfor blevet foreslået, at de har stået i
boligen til beskyttelse mod ondskab, hvorefter de har fulgt afdøde
beboere i graven. I det aktuelle tilfælde er der dog ingen forbindelse
til gravlægning.
1100-1200-tallet
Inddelingen i en østlig og en vestlig grund fortsætter gennem 1100-tallet og frem til i hvert fald første halvdel af 1200-tallet. De krumvæggede huse efterfølges af huse med rette vægforløb, men stadig med en
betydelig størrelse. Sandsynligvis er skiftet til huse med rette vægge
sket allerede i slutningen af 1000-tallet. Gennem den nævnte periode
kan der konstateres mindst tre husfaser på den østlige grund, mens
den vestlige grund har mindst to. Der synes i alle tilfælde at være
tale om rektangulære huse, der har ligget med den korte gavlside
vendt mod den middelalderlige udgave af Algade. I et tilfælde kunne
længden måles til mindst 15 m, mens bredden har været mindst 4 m.
Husene er opført med forskellige træbyggede vægkonstruktioner som
eksempelvis vidjeﬂetværk eller jordgravede stavplanker. Hvor ruminddelingen er tydeligst, er der tale om en deling af huset i tre rum
ved to tværgående skillevægge. Ildstederne ﬁndes typisk i den forreste afdeling mod gaden, hvilket må betyde, at husets madlavning har
fundet sted her. Det er sikkert også her, at husets beboere har udøvet
deres erhverv i form af håndværk, handel eller andet. I to tilfælde ses
det, at rum nr. to fra gaden har haft en stor rektangulær ovn, grundigt
opbygget af ler på et skelet af grene eller vidjer. Åbningen til ovnrummet ﬁndes dog i skillevæggen til det forreste rum, hvorved ovnen har
været fyret fra dette rum som en slags bilæggerovn. Rum nr. to, der
er mindre end det forreste, har således været grundigt opvarmet og
formentlig indeholdt soveafdelingen. Det tredje og bagerste rum har
måske været til opbevaring. Det skal dog nævnes, at det også er her, vi
ﬁnder nogle gødningsfyldte gruber, der formentlig vidner om et eller
andet dyrehold og/eller latrinfunktion.

Plantegning af to af
de udgravede huse fra
1100-tallet (hus A427
og A452). Det østlige hus
er sandsynligvis opført i
1160’erne. Den røde, stiplede linje angiver, hvorledes husenes hele udstrækninger måske har været.
Bredderne og særligt den
sydlige ende af huset mod
vest er tvivlsomme.

Menneskene, der har levet og boet i husene fra 1100-1200-tallet,
og for den sags skyld også i de krumvæggede huse i 1000-tallet, har
sikkert tilhørt byens bedrestillede del. Dette kan konkluderes alene
på baggrund af de relativt store huse med deres beliggenhed ved et af
byens vigtigste færdselsstrøg. Fundmaterialet rummer dog langt ﬂest
genstande, der må betegnes som almindelige hverdagsting, såsom
knive, keramikskår, kamme, låse og nøgler, foruden bygningsrelaterede ting som søm og jernnagler. Fra klædedragter og fremstilling
af disse stammer diverse bennåle, spænder og pyntebeslag. Tilstedeværelsen af den nærtliggende Limfjord afspejles i fundmaterialet på
forskellig vis. Foruden ﬁskeben blev der fundet ﬁskekroge, lystertænder og en blygenstand, der muligvis har fungeret som netsynk eller
lod. Desuden fandtes et ribben af en hval, der endnu ikke er nærmere
artsbestemt. Blandt husenes vægtømmer blev der fundet plankestumper, der tydeligvis var genbrugte skibsplanker. De stammede fra
et klinkbygget skib, der har været kalfatret med dyrehår. Kalfatringen
havde stadig en genkendelig lugt af tjære. Til hverdagstingene hører
også fundet af utallige dyreknogler, der langt overvejende stammer
fra slagtede dyr. De foretrukne dyr som kødleverandører har været
ko, gris, får og ged. Et af ribbenene fra et større dyr havde efterfølgende fundet en særlig anvendelse, idet der heri var ristet runer.
Desværre var ribbenet brækket, hvorved i hvert fald den første del
af indskriften mangler. Den bevarede del med i alt ni runer minder
om den sidste del af selve runealfabetet, futharken, hvorfor der måske har været tale om en gengivelse heraf. Denne indskrifttype har

Fibula af bronze med
korsmotiv i emalje. Fra
1000-1100-tallet. Emaljefeltet har en diameter
på ca. 23 mm. Den blev
fundet i det sydligste rum
i hus A452, hvor den
sandsynligvis er tabt i
1160’erne. Konserveringsarbejdet er endnu ikke afsluttet, hvorfor emaljefeltet
stadig er omgivet af meget
korrosionsmateriale. Heri
gemmer der sig en bort
med ansatser til otte små
glasperler, hvoraf enkelte
synes at være bevaret.
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Fragment af dyreribben med runeindskrift.
Indskriften lyder: …
(kh)n??smlR. Tegnene i
parentes er usikkert læst,
mens ? er helt utydet. Der
er sandsynligvis tale om
et forsøg på at gengive
runealfabetet, futharken.
Tydningen er foretaget af
Lisbeth M. Imer,
Nationalmuseet.
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været meget almindelig i sen vikingetid og middelalder og kendes fra
andre tidlige byer som Lund, Sigtuna, Slesvig og Trondheim. Den
tolkes som regel som en slags skriveøvelse. Fra Aalborgs vikingetid
og middelalder kendes der nu i alt tre runefund, hvoraf de to er ristet
på dyreknogler.
Mange af fundene vidner om et miljø med handel og kontakter til
fjerne egne. Blandt keramikskårene er der således eksempler på kar
fra Østersøområdet og fra det nuværende belgiske område. Desuden
har man anvendt kogekar af klæbersten fra Norge eller Sverige. Enkelte fund er af en mere særegen karakter. Der fandtes således et lille
stykke auripigment, der er et gult farvestof. Det kendes i danske sammenhænge fra 900-tallet og er fundet på bemalet træ i Gorm den
Gamles grav i Jelling fra ca. 960. Auripigment er et naturligt mineral,
hvis nærmeste forekomst er i Østeuropa. Nogle sorte, slaggelignende
stumper bjergart er muligvis pimpsten fra Island eller et andet sted
med vulkansk aktivitet. Hvad de har været brugt til er endnu uvist.
Kristendommens tilstedeværelse allerede i 1000-tallet blev bevidnet ved det tidligere nævnte trækors. I forbindelse med 1100-tallets
huse er der fundet yderligere mindst tre genstande, der kan knyttes
til den kristne tro. Det drejer sig først og fremmest om et lille kors
af bronze, der må have været båret i en snor eller kæde. Den nederste korsarm mangler ganske vist, hvilket sikkert er et tilfælde – også
selvom der herved er fremkommet noget, der ligner en Thorshammer.
Det andet fund, der skal omtales, er en såkaldt korsemaljeﬁbula, der
med en nål har siddet fast på klædedragten som en broche. Lignende
små emaljeﬁbler er fundet på Bejsebakken, ved Sebber, syd for Mariager Fjord foruden ﬂere steder i det øvrige Danmark. Ofte er de
fundet med metaldetektor i pløjelaget og lader sig derfor vanskeligt
datere. Det her fundne stykke er det første fra Aalborg midtby. Det
blev fundet i den sydligste del af det udgravede hus A452, hvor det
sandsynligvis er tabt ved tidspunktet for dettes opførelse i 1160’erne.
Emaljeﬁbler af samme type er desuden fundet i det sydøstlige England, hvorfor dette område er blevet foreslået som fremstillingsstedet.

Det sidste fund, der skal nævnes, er et lille kors af bronze. Det
har udgjort den ene halvdel af et såkaldt relikviekors. Disse små kors,
der blev båret i en snor eller kæde på brystet, består af en forside og
en bagside, der hængslet sammen udgør en lille korsformet beholder.
Indeni gemtes en splint af Kristi kors eller et relikvie fra en helgen.
Da det fundne kors kun udgør den ene halvdel, blev der ikke set noget til indholdet. Sammen med korset fandtes ganske vist nogle små
læderstrimler. Men disse stammer nok snarest fra den omgivende
jord.
Typisk har relikviekorsene haft en ﬁgur eller afbildning af den
korsfæstede Kristus. Noget tyder da også på, at der har været noget
sådant i dette tilfælde. Selvom korset endnu ikke er færdigkonserveret, anes der nemlig rester af en lille nitte, hvoraf der kan have været
ﬂere. Altså kan der være forsvundet en pånittet ﬁgur eller plade. Relikviekorsene ﬁndes både i guld og sølv, men er især massefremstillet i bronze. Korstypen stammer sandsynligvis oprindeligt fra Rom,
hvorfra den har bredt sig til Det Hellige Land og Syrien og senere til
det byzantinske og sydøsteuropæiske område. Her fra blev de hjembragt af handelsfolk og pilgrimme eller af væringer, der havde gjort
tjeneste hos kejseren i Konstantinopel. Om det nyfundne kors rent
faktisk har en sådan fantastisk historie, eller om der måske er tale om
et kopiarbejde fra nordligere himmelstrøg, kan forhåbentlig afgøres
ved fremtidige ekspertudsagn og metalanalyser. Man kan fantasere
meget om, hvilke hændelser der gjorde, at korset o. 1100 foreløbigt
endte sine dage i en slippe mellem to huse i Algade. Måske var det
vigtige relikivieindhold blevet anbragt i alteret i en af byens tidligste
kirker, hvorved bronzekorset havde mistet sin væsentligste funktion.
1200-1300-tallet
I 1200-tallet måtte bebyggelsen på den vestlige grund vige for anlæggelsen af en kirkegård, der var repræsenteret ved mindst ﬁre begravelser. To var voksne eller store børn, mens de øvrige to var småbørn.
Begravelserne synes at være foretaget uden kiste, men kun med en
dækplade af træ som ”låg”. Umiddelbart øst for begravelserne blev
der fundet rester af et ca. 1,5 m bredt kampestensdige, der var sat i ler.
Det blev erkendt på den sydligste del af grunden over en strækning
på ca. 6,5 m. Diget har dog formentlig haft et videre forløb helt op
mod den nuværende Algade, hvilket ville forklare en større mængde
spredte kampesten på den nordlige del af grunden. Der synes dog
ikke at være tvivl om, at begravelserne og stendiget er samtidige, og
at der således er tale om den østligste del af en kirkegård afgrænset
af et kampestensdige. Med det nyfundne kirkegårdsdige synes der
endeligt at være fundet en østlig afgrænsning på et stort område ved
sydsiden af Algade, hvor der tidligere er fundet adskillige begravelser fra hele den middelalderlige periode. Begravelserne er fundet ved
ﬂere forskellige undersøgelser gennem 1900-tallet, og især ved udgravninger af byens gråbrødrekloster i 1990’erne. Størsteparten af de
fundne begravelser skal henføres til dette kloster, der oprettedes ved
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Rester af et 1,5 m bredt
kampestensdige, der
formentlig har fungeret
som kirkegårdsdige i
1200-tallet. På vestsiden
af diget blev der fundet
rester af minimum ﬁre
begravelser.

midten af 1200-tallet, mens en mindre del er ældre og formentlig
har tilhørt en næsten ukendt Sankt Clemens kirke, der nævnes i et
brevudtog fra perioden 1191-1209.
De årringsdateringer, der indtil nu foreligger, viser, at den fundne
kirkegårdsafdeling tidligst er anlagt engang efter midten af 1100-tallet. Hertil kommer keramikfund, der yderligere antyder, at anlæggelsestidspunktet tidligst kan være 1200-tallet. Fra husene, der efterfølger kirkegården, foreligger der årringsdateringer, der antyder,
at nedlæggelsen senest er sket ved midten af 1300-tallet. Måske er
nedlæggelsen endda sket endnu tidligere, da disse årringsdateringer
ikke er fra den umiddelbare efterfølger til kirkegården, men fra efterfølgerhus nr. 2. Det synes således sikkert, at den fundne kirkegårdsafdeling fungerer i 1200-tallet. Spørgsmålet er da stadig, om det er i
den tidlige del af 1200-tallet, og dermed til Sankt Clemens-kirken;
eller om der er tale om den sene del, og dermed til gråbrødreklostret.
Der afventes endnu resultater af årringsdateringer og C14-prøver,
der forhåbentlig vil give svaret.
Afslutning
Som afslutning skal nogle af undersøgelsens foreløbige hovedresultater opsummeres. I området ved Algade 9 synes Aalborg at udspringe
fra en vikingetidig bebyggelse med grubehuse. Karakteren af denne
grubehusbebyggelse er endnu ikke helt klarlagt, men den skal formentlig ses i forbindelse med den kulturlagsforekomst fra 900-tallet,
der tidligere er registreret ved Algade 17-19. Denne 900-tals aktivitet
er tolket som en handelsplads, der muligvis kun har været sæsonbenyttet. Grubehusbebyggelsen i Algade synes at være opgivet senest i anden halvdel af 900-tallet, hvor området gennemskæres af en 4 m bred
grøft, der sandsynligvis har haft en vold langs vestsiden. Grøften tolkes
som en del af en større befæstning eller administrativ afgrænsning af
handelspladsen på østsiden af Østerå ved dennes udløb i Limfjorden.
Omkring år 1000 opgives grøften, hvorefter aktivitetsniveauet i området stiger markant og helt skifter karakter. Der bygges nu store krumvæggede huse på grunde adskilt af risﬂettede hegn. Der fastlægges
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samtidig en grundstruktur med parallelle grunde, der fra første færd
synes at orientere sig mod et øst-vestgående færdselsstrøg, svarende
til den nuværende Algade. Denne oprindelige, vikingetidige struktur
fastholdes med variationer op gennem århundrederne og er således
grundlaget for den bystruktur, vi kender i dag.
De tidlige, vikingetidige aktiviteter med handelsplads og grubehusbebyggelse er stadig et kapitel, der er vanskelig at beskrive og
karakterisere. Men i begyndelsen af 1000-tallet og dermed vikingetidens senere del, synes der til gengæld at være tale om noget, der må
betegnes som en egentlig bymæssig bebyggelse. At tale om Aalborg
som en 1000 år gammel by vil derved næppe nogensinde være mere
korrekt, end det er i dag – efter undersøgelsen af jorden under Gavlhuset!
Undersøgelsen i Algade 9 fylder med sit areal kun en beskeden
del i den historiske bykerne. Til trods herfor har det været muligt at
få et indblik i ikke kun de helt lokale forhold, men også i strukturer,
der rækker længere ud i byens topograﬁ. Undersøgelsen har desuden
været sjælden ved at give indblik i udnyttelsen af en bygrund gennem
en meget lang og sammenhængende periode fra 1500-tallet tilbage
til byens oprindelse i vikingetiden. Lægges der hertil historien om
grundens nedrevne bindingsværkshus fra 1573/74, kan hele matriklens ubrudte historie skrives. Som nævnt indledningsvis forventes
denne at kunne præsenteres ved en kommende og mere omfattende
publikation.
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Aalborghus Slot
– nyt fra vestvolden
Af Stig Bergmann Møller og Bente Springborg

Slots- og Ejendomsstyrelsen bekostede i forsommeren 2008 en fugtsikring af murværket i den vestlige vold på Aalborghus Slot. Som
optakt til dette arbejde foretog Aalborg Historiske Museum en arkæologisk forundersøgelse af volden i sommeren 2007 og en arkæologisk overvågning af det efterfølgende jordarbejde i forbindelse med
fugtsikringen i 2008. Ved disse arkæologiske undersøgelser dukkede
interessante oplysninger op om bygværker, der indgik som en del af
den vestlige vold. Herom skal der berettes, men først en præsentation
af slottets bygningshistorie, som vi kendte den indtil 2007.

Søgegrøfter på Aalborghus
Slots vestlige vold i 2007.
Volden afgrænses mod øst af
den såkaldte voldmur fra
1890´erne. I baggrunden ses
slottets nordﬂøj, og til højre
for denne skimtes østﬂøjen.

Bygningshistorien
Aalborghus Slot blev efter kongelig befaling anlagt efter Grevens
Fejde (1534-1536) som en aﬂøser for den middelalderlige borg Aalborghus, der blev ødelagt i forbindelse med feltherre Johan Rantzaus
storm på Aalborg 18. december 1534. Borgen lå i det middelalderlige Aalborgs sydlige udkant, i området mellem Mølleplads og Danmarksgade.
Aalborghus Slot blev derimod placeret nord for byen i de lavtliggende strandenge tæt på fjorden. Slottet blev anlagt som en kombination af lensmandsbolig og fæstning. Fæstningen tjente to formål:
dels skulle den beskytte byens vigtige havn og ankerpladserne på reden og dels styrke kongemagtens position over for byens borgere, der
netop havde deltaget i Grevens Fejde på Skipper Clements side mod
kong Christian III.
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I sine oprindelige grundtræk har Aalborghus Slot haft en del lighed med det samtidige, men langt større Malmöhus, og begge de
strengt militære anlæg er rimeligvis bygget efter udkast af kongens
bygmester Morten Bussert. Arbejdet blev iværksat af Christian III´s
lensmand Erik Banner, men disse første anlægsarbejder blev kasseret
som ubrugelige af hans efterfølger på lensmandsposten, Axel Juul,
der tiltrådte i 1536. Axel Juul begyndte således forfra på anlæggelse
af slottet, og herefter nød arbejdet for alvor fremme. I 1539 skrev
Axel Juul et brev til Christian III, hvori han nævner, at ”nu var ovn og
lade opbygt, grundvold lagt under volden og nogen huse og runddel,
og med mur noget opbygt, og var samme grundvold med alsom størst
arbejde og langt tid saa og lagt med nogle tusinde læs bøg og store
træ til pæle og andet tømmer”.
Et byggeri af denne størrelsesorden krævede dels en vældig arbejdsstyrke, der blev indkaldt fra det meste af Jylland, og dels enorme
mængder af bygningsmaterialer. Alene pilotering af den bløde, fugtige
strandeng krævede i tusindvis af nedbankede træstammer, men også
bygningerne krævede store mængder tømmer. I starten af anlægsarbejdet benyttede man tømmer fra Aalborghus len, men snart blev det
nødvendigt at indforskrive tømmer fra tre norske len. Granitkvadre
til fundamenter hentedes fra kirker og klostre, der blev overﬂødige
efter reformationen. Teglsten til bygningerne skaﬀedes dels fra egen
teglovn, dels fra andre teglværker og dels fra de nedrevne kirker og
klostre – bl.a. menes Aalborg Gråbrødrekloster at være endt i slottet.
Kalkbrænderierne ved Mariager Fjord leverede en del af kalken.
I sin oprindelige skikkelse var Aalborghus Slot et ﬁrﬂøjet anlæg bestående af en ﬂøj mod henholdsvis øst, syd og vest bygget af
grundmur mod de beskyttende ydre jordvolde. Ind mod slotsgården
var ﬂøjene opført i bindingsværk – øst- og sydﬂøjen i to stokværk,
NORD

Rekonstruktionsskitse af
Aalborghus Slots oprindelige udformning.
Efter O. Norn: ”Christian
III´ s borge”, 1949.
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mens vestﬂøjen var i tre stokværk. Øst- og sydﬂøjen hævede sig ét
stokværk over voldkronen, hvorimod hele to stokværk af vestﬂøjen
kunne ses over voldens top. Slotsgården, der dannede en skæv ﬁrkant,
var mod nord lukket af en høj og kraftig spærremur med en portåbning. Omkring portåbningen var der på sydsiden af spærremuren
bygget en portbygning. På alle ﬁre hjørner af det næsten kvadratiske
voldsted var der placeret fremspringende runddele, hvorfra voldstedets ydersider lod sig bestryge. Voldstedet var omgivet af vandfyldte
voldgrave med tilløb i sydøst fra Lilleå (Peder Barkes Å). Adgangen
til slottet fandt som også i dag sted fra nord – ad en smal dæmning
mellem Limfjorden og den nordlige voldgrav, der var halv så bred
som de øvrige grave. Over voldgraven førte en vindebro til porten i
spærremuren. Der var ingen vold til denne side, men spærremuren
var forsynet med lavtsiddende skydeskår for kanoner.
I 1555, da Aalborghus Slot var næsten færdigbygget, besøgte de
to medlemmer af rigsrådet Otte Krumpen og Holger Rosenkrantz
slottet og konstaterede, at forsyning af fersk drikkevand kun kunne
skaﬀes gennem render udefra, hvilket var meget uhensigtsmæssigt
ved en belejring. Desuden blev slottets voldgrave som nævnt forsynet
med vand fra Lilleå, og da denne å ikke altid var særligt vandførende,
betød dette, at slottets voldgrave til tider stod med meget lav vandstand. Dette forhold tillige med den manglende selvforsyning med
ferskvand svækkede anlæggets militære værdi, og af denne grund
nedtrappede man tilsyneladende arbejdet med at befæste voldstedet. Slottets militære betydning var herefter knap så stor, men i en
rigsrådsbeslutning fra 1557 blev Aalborghus Slot dog fastholdt som
fæstning. Så sent som i 1591 udførtes reparationer på en af runddelene, så helt opgivet som fæstning var slottet altså ikke, og som
lokalt administrationscentrum og bolig for lensmændene og senere
stiftamtmændene beholdt det afgjort sin værdi.
Under de krige og besættelser, der rullede hen over Danmark i
1600-tallet, og som ofte involverede Aalborg, tog slottets bygninger en del skade. Ved de efterfølgende genopførelser skete der ﬂere
ændringer, som bidrog til at forvanske slottets oprindelige, strenge
fæstningskarakter. Skiftende tiders forskellige krav til slottets funktioner medførte også ændringer i det originale anlæg. Det første, mere
betydningsfulde tiltag var opførelsen i 1633 af det store kornmagasin, som nu danner slotskompleksets nordﬂøj. Den gamle spærremur
indgår i let ændret skikkelse som nordmur i denne bygning. Ændringerne fortsatte i 17- og 1800-tallet. Runddelene forsvandt, og
voldene beplantedes fra 1721 med træer. Gravene blev fyldt op med
jord i 1853 og grundene solgt til private folk, hvis ejendomme hurtigt
kom til stort set at omgive slottet.
Af det gamle Aalborghus Slot er i dag øst- og nordﬂøjen bevaret.
Østﬂøjen, hvor lensmanden og senere amtmanden havde sin bolig,
fremstår i det væsentlige i sin oprindelige skikkelse, men nedrevet
er dog et ti fag langt hus, der var bygget til den nuværende østﬂøjs
sydende. Denne bygning indeholdt forneden i 1. stokværk en he-
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Panoramabillede af slotsgården med nord-, øst- og
sydﬂøjen, som de tager sig
ud i dag.
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stestald, mens overetagens 2. stokværk indeholdt en række kamre
til slottets vagtmandskab og tjenestefolk. Den i dag bevarede østﬂøj består reelt af to bygninger: et større hus på 27 fag mod syd og
et mindre på syv fag mod nord. Fløjens gårdside er lavet af svært
egebindingsværk, mens den grundmurede yderside hovedsageligt er
muret af gule munkesten. Dele af muren er i nyere tid blevet omsat i
bindingsværk.
Den i 1633 opførte nordﬂøj er mod syd, på gårdsiden, af bindingsværk. Mod nord består den kraftige ydermur, den oprindelige
spærremur, af gule munkesten, der primært er lagt i munkeskifte.
Forhøjelsen af murværket er lagt af små mursten. Muren rejser sig
over en høj sokkel af granitkvadre. Nær den vestlige ende af nordmuren er der over 1. stokværk indmuret ﬁre langt fremspringende,
svære granitbjælker, der givetvis har båret en nu fjernet karnap eller
løbebro.
Den originale sydﬂøj, der rummede stegers og bryggers, blev
nedbrudt i nyere tid, og i 1808 opførtes en enkel magasinbygning i to
stokværk, bygget i murværk i det nederste stokværk mod syd og ellers
i bindingsværk. Et luftbombardement i 1940 under Anden Verdenskrig ødelagde delvist bygningen, der siden hen blev genopbygget.
Vestﬂøjen fungerede som arbejdsplads og bolig først for slotsskriveren og efter enevældens indførelse for amtsforvalteren. I sin
oprindelige udformning indeholdt ﬂøjen skriverstue, brødkælder,
svendekammer og en række kamre i de øvre stokværk. På grund af
manglende vedligeholdelse var amtsforvalterboligen i 1840 i så mistrøstig en tilstand, at amtsforvalteren fraﬂyttede ﬂøjen, der derefter
forfaldt helt for at blive fjernet som ruin omkring 1890. Herefter blev
voldmuren opført som slotsgårdens vestlige afslutning. Af vestﬂøjen
er i volden bevaret et tøndehvælvet kælderrum, hvortil der var og
stadig er adgang fra slotsgården – nu gennem en døråbning i voldmuren.
I den nordlige del af den vestlige vold er der bevaret et aﬂangt,
overhvælvet rum, der antagelig har fungeret som mandskabsrum og
ammunitionsdepot, og en hvælvet løbegang, der nær udspringet deler sig i to grene, hvoraf den ene gren går på skrå gennem volden og
har haft forbindelse med den nordvestlige runddels kasematter, mens
den anden gang, der er højere og bredere, går tværs gennem volden,
og den har rimeligvis ført til en udfaldsport.

De nye undersøgelser
Nedsivende fugt fra jordvolden gjorde i 2008 den nævnte fugtsikring
af murværket i den vestlige vold nødvendig, da såvel voldmuren som
de underjordiske løbegange og kælderrummet i voldens nordlige del
var præget af omfattende fugtskader. Anlægsarbejderne til fugtsikringen blev udført under overvågning af museet, der som optakt til
projektet i sommeren 2007 havde udført den nævnte forundersøgelse på volden. Ved den lejlighed fremgravedes på voldens sydlige
del længst mod vest to små kalkede murﬂader opført af munkesten.
Disse to murstykker blev tolket som de vestlige afslutninger på mulige, sammenstyrtede løbegange. En portåbning sydligst i voldmuren
og lidt nord herfor en anden, tilmuret portåbning med et bueformet
stik tolkedes som indgange fra slotsgården til disse løbegange.
En del af anlægsarbejdet i 2008 bestod i afrømning af muld på
voldens top og nedlægning af drænrør fra nordﬂøjens nordvestlige
hjørne til voldmurens sydlige afslutning. Under dette anlægsarbejde
observeredes i voldens nordlige ende dele af de underjordiske løbegange og kælderrummet, og desuden fandtes spor efter slottets nedbrudte, nordvestlige runddel. På voldens sydlige del ventede en overUdsnit af grundplan af Aalborghus Slot fra 1832 med
indtegning af de underjordiske rum og løbegange samt
de i 2007/2008 fundne
bygningsfragmenter.
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Den fremgravede kassemur
med ydersider af munkesten
og en kerne af teglstensbrokker, kampesten og mørtel.
I baggrunden ses en del af
voldmuren mod slotsgården.
raskelse i form af en øst-vest orienteret kassemur med ydersider af
gule munkesten, sat i kalkmørtel og muret i munkeskifte. Muren, der
er 1,36 m bred, strækker sig fra slotsgårdens voldmur og ca. 15,50 m
mod vest, hvor murafslutningen synes at være intakt. Murens højde
kunne ikke endeligt afgøres, men det er sandsynligt, at muren er anlagt fra slotsgårdens niveau, hvilket vil sige, at den har en mulig højde
på ca. 3,90 m.
Ved at indtegne muren på en grundplan af slotsområdet fra 1832
viser den sig at være sammenfaldende med den sydlige mur og det
sydvestlige hjørne på et øst-vest vendt hus, der har ligget på volden.
Det fundne murværk repræsenterer antagelig kældersektionen i den
bygning, som på grundplanen ses lige syd for den nord-syd vendte
vestﬂøj, hvoraf der som nævnt stadig eksisterer et kælderrum. De to
ovenfor omtalte, vestlige murstykker ﬂugter omtrent med den vest-

De opslåede portﬂøje
hører til den sydligste
portåbning i voldmuren,
og bag disse ses murværk
fra kælderindgangen og
fyldjord i kælderen til den
nedrevne øst-vest vendte
bygning på vestvolden.

36

lige afslutning på det øst-vest vendte hus, hvorfor de nok snarere
skal ses i sammenhæng hermed end som afslutning på løbegange,
og portåbningen og den tilmurede portåbning skal mere sandsynligt
opfattes som indgange fra slotsgården til kældersektionen.
Ved den arkæologiske registrering af muren og de af voldens jordlag, der lå på sydsiden af muren, fremgik det tydeligt, at jordlagene
lå skråt op ad muren, hvorfor de må være påkastet efter opførelsen
af denne. Denne omstændighed og det faktum, at muren lige som
den oprindelige del af slotskomplekset er opført af gule munkesten i
munkeskifte, kunne tyde på, at kælderen fra slottets opførelsestidspunkt udgjorde en del af vestﬂøjens forrådsrum. Hvorvidt kælderen
oprindeligt har ligget som et underjordisk rum inde i volden uden
den overliggende bygning, eller om bygning og kælderrum har hørt
sammen fra start af kunne ikke afgøres. Den overliggende bygning
kendes i hvert fald fra en grundplan af slottet fra 1722, fra brandtaksationen af 1761 og fra den omtalte grundplan af 1832.
Beskyttet bindingsværk
Aalborghus Slot har gennem tiderne fristet en usikker eksistens på
grund af omfattende misligholdelse og krigsanslag, men den største
trussel opstod i anden halvdel af 1800-tallet, da der fremkom tanker
om at afhænde slottet. Diskussioner for og imod et salg bølgede frem
og tilbage i ﬂere år. I 1889 tilbød Aalborg Byråd at købe slotsgrunden, idet byrådet havde planer om at anvende grunden til anlæggelse
af et nyt og moderne kvarter med en gennemgående gade fra Nytorv
til havnen. Dette ville efter byrådets mening tilbyde de rejsende, der
ankom til byen fra søsiden, et smukkere syn end det gamle slot med
dets umoderne og misligholdte bindingsværksbygninger. Indenrigsministeriet afviste købstilbuddet, og man valgte i stedet for at lade
slottet gennemgribende istandsætte. Men hos byrådet lurede idéen
om købet fortsat, og i 1899 fremsatte man et nyt købstilbud, der
også denne gang blev afvist. Til alt held overlevede slottet alle anslag,
og i 1918 blev det ved den første lov om bygningsfredning fredet i
klasse A.
Aalborghus Slot står derfor i dag som Danmarks eneste bevarede lensmandsresidens fra renæssancen, og som sådan har slottet
både en videnskabelig og en oplevelsesmæssig værdi, da det trods
forandringer fremstår som et helstøbt miljø og derved stadig kan
studeres som et udtryk for renæssancens befæstningskunst og boligbyggeri. For at bevare det unikke kompleks intakt i den nuværende
stand er slottet dels underlagt den nævnte fredning og dels beskyttet
af Naturbeskyttelsesloven som et synligt fortidsminde. Slottet er tillige omfattet af det arkæologiske kulturarvsareal for middelalder og
renæssancebyen Aalborg. Denne udpegning fandt sted i forbindelse
med en landsdækkende kortlægning af kulturarvsarealer af national
betydning, iværksat af Kulturarvsstyrelsen. Endelig er slottet en del
af kulturmiljøet for Aalborg; denne udpegning blev foretaget af det
daværende Nordjyllands Amt i 2006.
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Aalborgs bygningsmasse bestod indtil slutningen af 1800-tallet
hovedsageligt af bindingsværkshuse fra 15- til 1800-tallet, hvoraf en
del havde både alder og byggetekniske udtryk tilfælles med de bevarede bindingsværksﬂøje på Aalborghus Slot. Aalborg by og Aalborghus Slot dannede således en helhed, som tilrejsende fandt fascinerende, men Aalborgs higen efter at fremstå som en moderne og driftig
industriby har desværre betydet, at de ﬂeste af byens gamle huse har
måttet lade livet i fremskridtets navn, så der i dag kun står nogle få
hele bindingsværkshuse tilbage, mens der gemmer sig rester af andre
i baggårde og bag skalmurede facader. Utroligt nok sker det stadig, at
et hus med en kerne af et 15-1600-tals bindingsværkshus nedrives til
fordel for opførelse af et nutidigt, historieløst hus. I modsætning til
andre af Aalborgs få bevarede bindingsværkshuse er Aalborghus Slot
og dets bindingsværksﬂøje takket være lovgivningen altså sikret for
fremtiden. Slottet kan fortsat studeres af fagfolk og nydes af turister
og andre besøgende. Man kan blot håbe, at også de andre bevarede
bindingsværkshuse vil eksistere i fremtiden, og at Aalborg by endelig
er ved at få øjnene op for de værdier, der ﬁndes i de gamle huse og vil
tage skridt til lokalt at beskytte disse.
Et forslag til rekonstruktion
af en oprindelig, vinkelformet vestﬂøj med kældre,
baseret på grundplanen af
Aalborghus Slot fra 1832
og de i 2007/2008 fundne
bygningsfragmenter. De
øvrige ﬂøje er vist, som de
fremstår i dag.
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Afslutning
Aalborghus Slot har gennem mange år været genstand for arkivalske og arkæologiske undersøgelser, når lejlighed bød sig, og som det
fremgår af ovennævnte, kan der stadig hentes ny viden om slottets
udformning – selv ved en mindre arkæologisk undersøgelse. Det viste forslag til en rekonstruktion af den oprindelige vestﬂøj vil der forhåbentlig på et senere tidspunkt blive mulighed for at arbejde videre
med – ved skrivebordet og i ”marken”.

Nr. Tranders Mølle
- fra vindmølle til valsemølle
Af Lise Andersen

Efter møllernæringens frigivelse i 1852 blev der bygget mange nye
vindmøller. En af disse var Nr. Tranders vindmølle bygget af møller og møllebygger Andreas Peter Gjørup, der var købmandssøn fra
Skive (f. 1823). Faderen blev gift ﬂere gange og ﬁk efterhånden en
ret stor børneﬂok, så Andreas Peter blev sat i pleje hos sin morbror
Andreas Springborg, der ejede Broe Mølle på Mors. Her lærte han
mølleri, inden han 21 år gammel vendte tilbage til faderen, der da
var blevet ejer af en gård og en vandmølle i Dalstrup. Andreas Peter
blev nu mølleforpagter på Dalmølle. Den bestilling havde han i 3½
år, hvorefter han rejste til Flensborg. Måske var det her, han lærte
møllebyggeri?
I februar 1850 var han tilbage hos morbroderen i Broe Mølle,
men rejste i maj til Tyskland igen. Herefter er hans færden ukendt
sandsynligvis var han på valsen, indtil han i 1859 dukker op i Aalborg
med det formål at slå sig ned som møller. At Andreas Peter Gjørup
lige dukker op i Aalborg er ikke underligt, for både hans mor, Maren
Springborg, og morbroderen, Andreas Springborg, var født og opvokset her som børn af møller Lars Springborg på Kærs Vandmølle.

Nr. Tranders Mølle ca. 1902.

39

Prokop skallemaskinen,
der blev anskaﬀet i 1936
og brugt frem til 2000, er
erhvervet til museet.

Opførelsen af en vindmølle i Nr. Tranders i 1860
I september 1859 underskrev selvejergårdmand Anders Sørensen,
Nørre Tranders, og møllebygger Andreas Peter Gjørup en lejekontrakt på en 993 m2 stor grund, hvor møllebyggeren ville bygge sig en
vindmølle på jorden. Kontrakten lød på 49 år, og lejeafgiften blev
fastsat til 18 rd. 2 sk. om året, som dog kunne erlægges i form af
10 tdr. pillemel. Den sidste bemærkning viser, at møllen allerede fra
start var forsynet med grynanlæg. I forbindelse med møllen byggedes
en beboelse, nu Lemvigvej 60.
Nr. Tranders Mølle stod færdig i 1860. Det var en spåntækket
hollandsk vindmølle med jordomgang og et vingefang på 32 alen.
Lejemålet kom ikke til at løbe de 49 år, for i 1869 købte Andreas
Peter Gjørup grunden. I 1861 havde han lånt penge af sin morbror
Andreas Springborg og opført et bageri lige øst for stuehuset. Gjørup
ejede Nr. Tranders Mølle indtil januar 1881, hvor han solgte den til
gårdejer Laust Madsen Nørgaard. Gjørup købte i stedet en ejendom
inde i Aalborg, hvor han levede sine sidste år som udlejer.
Laust Madsen Nørgaard var ikke selv møller, men forpagtede
vindmøllen ud til møller Poul Kjeldgaard, der drev møllen indtil foråret 1897, og i hans tid blev bageriet nedlagt. Hans efterfølger var
Anton Andersen fra Brovst, men han kunne ikke få økonomien til at
hænge sammen, og efter kun et par år afstod han møllen til købmand
Valdemar Tügel, Aalborg, der solgte den videre til møller Jens Peter
Jensen, Dollerup for 12.000 kr.
Jens Peter Jensen var husmandssøn fra Grindsted nord for Limfjorden (f. 1869). Det vides ikke, hvor Jens Peter Jensen lærte mølleri. Han var i hjemsognet, da han blev konﬁrmeret i 1883, men ved
folketællingen i 1890 opholdt han sig på Nr. Tranders Mølle som
møllersvend hos Poul Kjeldgaard. Herfra rejste han til en mølle i
Torderup, hvor han var et par år, før han tog plads i Gudum Mølle.
I Gudum fandt han sin kone, som han blev viet til i 1897. Efter
brylluppet forpagtede Jens Peter Jensen Dollerup Mølle i Blenstrup
sogn, men i januar 1902 købte han så vindmøllen i Nr. Tranders. Han
kendte møllen i forvejen, idet han som nævnt havde arbejdet der som
svend 10 år før. Som hjælpere havde han en møllerlærling og en kusk.
Kusken tog sig af turene ud til bønderne for at hente og bringe korn
og mel. I denne periode kunne man jævnligt i avisen læse om møller,
der var kommet på tvangsauktion. Konkurrencen fra de store havnemøller var mærkbar – ikke mindst for møller, der lå tæt på større byer,
og også Jens Peter Jensen havde svært ved at få tingene til at hænge
sammen. Kun med nød og næppe (og hjælp fra en svoger) klarede
han en tvangsauktion i 1909.
Udvidelse af mølleriet i begyndelsen af 1920’erne
Sønnen Chr. Jensen (f. 1900), var udlært hos sin far og omtales i folketællingen 1921 som møllersvend hos sin far på Nr. Tranders Mølle.
Allerede inden generationsskiftet blev gennemført i 1929, var Chr.
Jensen altså med i driften af møllen, og nu, hvor der var kommet
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yngre kræfter til, blev der i 1922 bygget et motorhus, hvor der blev
installeret en Deutz dieselmotor (50 HK). I 1925 blev vindmøllen
yderligere udvidet med nyt grynmølleri og sigteri. Samme år, som
Chr. Jensen overtog møllen, blev han gift og var nu klar til både formelt og reelt at overtage ansvaret for møllen. Jens Peter Jensen blev
boende hos sønnen indtil sin død i 1938.

Nr. Tranders Valsemølle lige
før ombygningen i 2000.
Foto: arkitekt Jesper Herbert Nielsen.

Møllens brand og genopførelse som motormølle i 1936
I 1936 brændte vindmøllen, og den blev erstattet af en motormølle
i en toetagers bygning med kælder og udnyttet tagetage. I bunden
af møllen stod en skallemaskine fra det tjekkiske ﬁrma Prokop &
Sønner, indkøbt gennem Københavns Møllestensfabrik. Der var to
stenkværne med moderne tallerkenføder. I loftet sad to siloer. Byggen gik via en føder fra den ene silo til skallemaskinen. Herfra gik
grynene med snegl og kopelevator op til den anden silo og over skallemaskinen igen. Skallemaskinen var suppleret med grynbrækker og
grynsorterer. Grynene var en vigtig artikel, og aftagerne var engrosﬁrmaer i Aalborg.
I forbindelse med stenkværnene, der brugtes til rug og hvedemel, var der en tromlesigte. Melet blev solgt til bagere i omegnen.
En nicheproduktion, som møllen især nød godt af i 1950’erne og
1960’erne, var formaling af casein for Caseinfabrikken i Svenstrup.
Der var lavet forskellige udskiftelige sigterammer til tromlesigten,
som blev brugt til de forskellige kvaliteter af caseinen, der blev formalet på kunststen.
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Inventaret fra møllen i
magasinet ved Holbæk. Det
skulle ryddes på tre dage!

Chr. Jensens søn, Bent Bech Jensen (f. 1933) ﬁk efter skolegang i
Nr. Tranders og Vejgård Østre skole (mellemskole) en handelsskoleeksamen, før han kom i møllerlære hos sin far i 1950. Han arbejdede
herefter for faderen kun afbrudt af militærtjeneste og 34 måneders
arbejde for møller Henry Mehlsen i Hvam.
Planer og realisering af ombygning til valsemølle
Bent Jensen overtog Nr. Tranders Mølle ved faderens død i 1984. På
det tidspunkt blev møllen drevet som handelsmølle, men var stadig
indrettet som ved byggeriet i 1936. I 1961 havde Bent Jensen og
hans far fået lavet tegninger til en ombygning til valsemølle (højmølleri). Tegningerne blev revideret i 1968 og igen i 1970, og i denne
periode begyndte far og søn at tage rundt i landet og opkøbe brugte
maskiner fra nedlagte valsemøller – Ringsted, Slagelse og Thisted
Dampmøller, Lerbæk Valsemølle o.s.v., men det var først, da Bent
Jensen overtog møllen ved sin fars død, at der kom skred i planerne
om at bygge om og få maskinerne installeret. Motoren var fortsat
den gamle dieselmotor fra 1922 med liggende aksel, og den gamle
Prokop skallemaskine blev også stående (nu erhvervet som museumsgenstand).
Den vigtigste produktion var nu ikke længere gryn, men hvedemel, som solgtes til bagere i Aalborg, Hjørring og omegn. De største
konkurrenter for den lille valsemølle var i de sidste år Havnemøllen i
Aalborg og Aalborg Ny Dampmølle. I de seneste år kom Bent Jensen
til at forhandle mel fra Aalborg Ny Dampmølle. Begge Aalborgmøller er borte i dag. Sidstnævnte blev nedlagt før Nr. Tranders Mølle.
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Ved dens nedlæggelse kom Bent Jensen til at forhandle mel fra Havnemøllen i Esbjerg.
Nr. Tranders Mølles endeligt
Valsemøllen var i funktion til 2000. De sidste år havde Bent Jensen
primært været sælger, og da han havde nået pensionsalderen og ﬁk
et godt tilbud fra entreprenør Karl Bro, der ville bygge møllen om til
ungdomsboliger, slog Bent Jensen til.
Møllens udvikling fra vindmølle indrettet med ﬂadmølleri, til
motormølle med halvhøjt mølleri, og endelig til valsemølle med et
egentligt højmølleri, er ganske typisk for dansk mølleris udvikling.
Det samme er udviklingen fra kundemølleri til en kombination af
kunde og handelsmølleri og endelig til rent handelsmølleri.
Møllebygger John Jensen, Hønsinge, ﬁk derfor den idé, at møllen
burde bevares og genopstilles et andet sted – en idé som fængede hos
den daværende ledelse og bestyrelse for Andelslandsbyen Nyvang
ved Holbæk, men som desværre ikke lod sig realisere.
I maj 2008 gav Andelslandsbyen op og udbød gennem fagbladet
”Møllen” inventaret fra Nr. Tranders Valsemølle. Ingen andre end
Nordjyllands Historiske Museum meldte sig. Museet ønskede at udtage nogle maskiner til udstillingsbrug, men havde hverken midler
eller magasinplads til at overtage det hele.
Under en besigtigelse i magasinet den 2. september 2008, hvor
jeg ﬁk hjælp af møller Jørgen Hansen og møllebygger Michael Jensen til at udpege nogle eﬀekter til museumsbrug, begræd vi i fællesskab alle de ﬁne gamle maskiner, der nu skulle ende som skrot.
Møllebygger Michael Jensen og jeg tog da den beslutning, at selv
om det syntes komplet umuligt og rent galskab, så ville vi prøve at

Ved kundemølleri forstås, at møllen malede
det korn, bonden bragte,
hvorefter bonden bragte
mel og gryn fra sit eget
korn med hjem. Handelsmølleri er produktion af mel og gryn af
opkøbt korn til salg til
bagere eller detailhandel.

Møller Jørgen Hansen
og møllebygger Thomas
Petersen ved den Prokop
valsestol, som museet har
overtaget.
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redde så meget af dette materiale som muligt. Men møllerimaskiner
er tunge og kan kun håndteres med professionelt grej, og der skulle
bruges en forfærdelig masse mandtimer på at ﬂytte tingene. Det og
vognmandshjælp måtte vi have penge til. Vi skulle også ﬁnde et sted,
hvor tingene kunne opbevares, indtil nogen ﬁk brug for dem. Og alt
skulle gå hurtigt, for magasinet skulle være ryddet inden udgangen
af september. Der blev hurtigt formuleret et projekt, og ansøgninger
til Kulturarvsstyrelsens ”Hastesum” samt Augustinus Fonden blev
skibet af. De i alt 45.000 kr. fra KUAS og Augustinus Fonden (dels
til ﬂytning, dels til dokumentation) rakte ikke, men Michael Jensen
arbejdede gratis, og museet fandt lidt penge over driften.
I dagene 24. til 26. september tømte vi magasinet på Langagergård med hjælp fra svende fra ”Møllebygger John Jensen ApS” og
møller Jørgen Hansen. Møller Jørgen Hansen hjalp med at identiﬁcere de enkelte dele, undertegnede fotograferede og noterede, og
så sled og slæbte vi alle efter evne i de meget tunge maskindele. Det
blev tre lange dage (arbejdsdage på 12 timer), men resultatet er, at
foruden de dele, der blev hjemtaget som museumsgenstande, er en
mængde gode maskiner og maskindele bevaret. Disse ting vil forhåbentlig i fremtiden komme nogle af de gamle møller til gode som
”reservedele”.
Efterfølgende er der lavet interview med den tidligere møller
Bent Jensen, og der er lavet arkivstudier til belysning af møllens historie. Den fuldstændige rapport kan downloades fra hjemmesiden
Dansk Mølle Forum (www.moelle-forum.dk).

Kilder:
Diverse folketællinger: 1845, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901,
1906 og 1916.
Kirkebøger for: Hammer, Blenstrup, Nr. Tranders, Gunderup og
Gudum sogne.
Realregisteret for Fleskum Herred, Nr. Tranders sogn.
Skøde Panteprotokoller for Fleskum Herred, Nr. Tranders sogn.
Brandforsikringsprotokol for Fleskum Herred.
Samtale med møller Bent Jensen, Lemvigvej 60, Nr. Tranders, den
7.oktober 2008.
Meyn, Niels (red.): Danske Møller, København 1934.
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Kystbefæstninger i
Nordjylland 1801-1814
- Levn fra Napoleonskrigenes tid i
arkiv og landskab
Af Henrik Gjøde Nielsen
Nordjylland under Englandskrigen 1807-1814
Nordjyllands Historiske Museum har ved ﬂere lejligheder beskæftiget sig med Englands- eller Napoleonskrigenes virkning og levn i
museets ansvarsområde. Der har dog hyppigt været tale om arbejder,
der indgik som et delelement i større projekter. Nu har museet imidlertid haft lejlighed til mere systematisk at undersøge Englandskrigenes betydning i landsdelen. Det er sket i forbindelse med museets
engagement i projektet ”Nordjylland under Englandskrigen 18071814.” Projektet udgiver en bog af samme titel i 2009, med bidrag
af forfattere fra museums-, arkiv- og universitetsverdenen. Museet
bidrager med ﬁre artikler af nærværende forfatter, som også deltager
i bogens redaktion.
Batteriet ved Øster Hurup,
samt ”redouten,” dvs. en lille
skanse, til dets beskyttelse.
Rigsarkivet. Foto: Magne
Lund.
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Kystbefæstningerne
I december 1800 fremlagde den danske generalstab en plan for forsvaret af landets omfattende kystlinje. Hovedindholdet i planen var
udbygning af eksisterende og opførelse af nye batterier og skanser. I
tiden 1801-1814 udbyggedes kystforsvaret, således at der ved krigens
slutning fandtes 214 faste skanser og batterier, samt 40 bevægelige
batterier. Udbygningen af landets kystforsvar 1801-1814 overgås kun
af den tyske besættelsesmagts etablering af den på dansk territorium
liggende del af Atlantvolden 1940-1945. I begge tilfælde skete det
for at imødegå engelsk landgang, om end med noget forskelligt udgangspunkt.
I arkiv
I 1810 fandt man, at der var behov for at tilvejebringe et overblik
over det danske kystforsvar efter de foregående års trinvise udbygning af dette. Man ønskede at vide, hvor mange skanser, batterier og

Hals Skanse, ”anlagt for
at forsvare Indløbet af
Limfjorden.” Rigsarkivet.
Foto: Magne Lund.
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forsvarsanlæg man havde ved de danske kyster, i hvilken tilstand de
befandt sig, hvordan var bevæbningen, mandskabets antal osv.
Med henblik på at tilvejebringe dette overblik foretog den højstkommanderende artillerioﬃcer i Nørrejylland, Johan Christian Stabell, i sommeren 1810 en kystdefensionsinspektionsrejse, på hvilken
han besigtigede hvert eneste anlæg. Rapport over rejsen blev udarbejdet i Randers i september 1810. Der er tale om et meget omfattende og detaljeret dokument, en øjebliksskildring på et tidspunkt,
hvor krigen var på sit højeste. I 1813 gjorde man igen status over
forholdene, og kunne da medtage de siden Stabells rejse såvel opførte
som opgivne eller nedlagte batterier. I modsætning til Stabells rapport var 1813-gennemgangen mere kortfattet, men dog tilstrækkelig
til, at vi kan danne os et indtryk af de enkelte anlæg.
Begge arkivgrupper beﬁnder sig i Rigsarkivet, og til hvert arkiv
knytter sig en række supplerende dokumenter. Hertil kommer, at andre arkivgrupper kan kaste lys over detaljer vedrørende bl.a. de enkelte fæstningsanlæg, træfninger og krigens gang. Det er dette vældige
materiale til belysning af nordjysk historie, der nu for første gang
bliver udnyttet systematisk og i mere udstrakt grad.
”Overalt er det hele kun maadeligt”
Med udgangspunkt i 1810- og 1813-gennemgangen af de nordjyske
anlæg, publiceredes i 2008 artiklen ”Overalt er det hele kun maadeligt.” Titlen er en hyppigt anvendt vending i Stabells rapport. I artiklen skildres kystbefæstningsanlæggene fra Mariager Fjord i syd til
Hou i nord. Artiklen var i nogen grad et piloprojekt; en afklaring af
materialets karakter og en afklaring af, hvad materialet egentlig kan
fortælle om de enkelte anlæg.
Arbejdet videreføres i bogen ”Nordjylland under Englandskrigen
1807-1814,” i første række med artiklen ”Kystbefæstninger i Nordjylland 1801-1814.” Heri beskrives samtlige nordjyske anlæg fra
Odde ved Mariager Fjords udmunding over Skagen til Klitmøller på
Jyllands vestkyst.
Desuden bidrager Nordjyllands Historiske Museum med artiklen
”Det landmilitære forsvar i Nordjylland,” hvor det særligt er Aalborgs
rolle som garnisonsby, og hvad deraf fulgte, der står i centrum. Hertil
kommer en artikel om ”Hals Skanse og Hals by under Englandskrigen,” i hvilken kildematerialet kan komme mere detaljeret til udfoldelse, og endelig en artikel skrevet sammen med Magne Lund, om
”Den jyske optiske telegraf- og kystsignallinie 1810-1814,” der her for
første gang underkastes selvstændig og udførlig behandling, alt med
udgangspunkt i det rige kildemateriale i Rigsarkivet. Det er således
nok muligt, at Stabell i 1810 fandt, at det hele kun var mådeligt. Det
gælder imidlertid ikke, når det drejer sig om arkivmaterialet.
I landskabet
Af de 22 anlæg, der i 1813 var at ﬁnde i Nordjylland, er der i dag
stort set intet tilbage. En væsentlig undtagelse fra denne regel er
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Hals Skanse, som jo ganske vist er et renæssanceanlæg, men som
også blev underkastet forbedringer under Englandskrigen. Den væsentligste af disse var etablering af et i 1940-45 sløjfet søbatteri. For
at sikre adgangen til dette gennembrød man under Englandskrigen
sydvolden, hvilket fortsat kan ses. Desuden ﬁndes partier af Moltkes
Skanse eller Nordre Skanse i Frederikshavn bevaret, samt visse steder
nærmest usynlige rester i landskabet. Men de ﬂeste steder minder i
dag kun sted- og vejnavne, som f.eks. Skansevejen eller Skansegården
i Egense, om, at her har engang været et kystdefensionsanlæg, en
skanse eller et fast batteri.

Hals Skanse med Hals Museum. I baggrunden ses den
gennembrudte sydvold.
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Den digitale
herredsberejsning
- genfundne fortidsminder på gamle kort
Af Niels Haue og Morten Wulff Pedersen
Intet andet fortidsminde er ved dets antal så rigt repræsenteret i
landskabet som oldtidens gravhøje. De står fortsat som monumenter
over fortidens døde og indgår nu som kulturhistoriske elementer i
vort landskab. Gennem de seneste år har Nordjyllands Historiske
Museum beskæftiget sig indgående med denne store fundgruppe. I
2004 påbegyndte museet således en nyberejsning af alle fredede fortidsminder i det gamle Nordjyllands Amt. I de følgende tre år blev
mere end 4000 gravhøje besigtiget af museets arkæologer. Der var
tale om gammelkendte anlæg, som for størstedelens vedkommende
blev fredet ved lovgivning tilbage i 1937. De fredede fortidsminder udgør dog langtfra det oprindelige antal gravhøje. Gennem århundreders pløjning, grus- og muldtagning er en stor del af disse
monumenter forsvundet for stedse, mens andre fremstår som små
udpløjede forhøjninger, kun synlige for det øvede øje.
Denne artikel er et forsøg på at kaste lys på disse forsvundne
fortidsminder. Forarbejdet til artiklen er en minutiøs gennemgang af
historiske kort over museets ansvarsområde, der giver informationer
om gravhøjenes udbredelse. Fokus er derfor ikke på periodespeciﬁkke døderitualer, men snarere på gravhøjene som element i kulturlandskabet.
Gennem store dele af fortiden, fra agerbrugets indførelse ca.
4000 f.Kr. og frem til kristendommens indførelse i sen vikingetid,
er gravskikken med begravelser i høje blevet anvendt. I nogle perioder hyppigere end andre. De første gravhøje bestod af langhøje, som
kunne være op til 100 meter lange, senere optræder dysserne og jættestuerne, og i den sene del af bondestenalderen ses mindre høje fra
enkeltgravskulturen. Langt størstedelen af gravhøjene er dog anlagt i
bronzealderen, og de ﬂeste kan tillige henføres til den ældste periode
(1700 f.Kr. - 1300 f.Kr.). Gennem disse århundreder blev der i stort
set hvert bosætningsområde opført en eller ﬂere gravhøje, som ofte
blev placeret højest på bakkedragene. Tidligere opfattede man dem
som gravsted for egnens høvding, men alene deres antal taler mod
denne opfattelse. Der ﬁndes således mere end 120 gravhøjsregistreringer alene i Rebild Bys ejerlav. Der er snarere tale om slægtsoverhoveder, hvor de gravlagtes magtsfære sjældent rakte ud over den
enkelte bygd eller bebyggelse. I slutningen af jernalderen, kort inden
landet blev kristnet, optræder endnu en bølge af højbyggerier. Disse
sene gravlæggelser kan dog alle henføres til vikingetidens elite. Måske havde man behov for at symbolisere hedenske kulthandlinger i
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en periode, hvor den hedenske tro var truet af en fremstormende ny
religion.
Gravhøjene er rubriceret i følgende kategorier, som vil blive nærmere omtalt nedenfor: Fredede gravhøje, kendte ikke-fredede gravhøje og endnu ikke registrerede gravhøje.
Fredede gravhøje
Der er tale om gravhøje, som for størstedelens vedkommende ikke
er arkæologisk undersøgt. Plyndringshuller viser dog ofte, at de
gravlagte ikke har fået en uforstyrret hvile. De ﬂeste af denne gruppes gravhøje blev fredet i 1937, og nogle er siden blevet restaureret.
Kulturarvsstyrelsen og Nordjyllands Historiske Museum fører tilsyn
med gravhøjenes tilstand, så denne ikke forværres. Det er disse gravhøje, som man ofte møder på ture rundt i det nordjyske kulturlandskab. I alt 2.751 gravhøje i museets ansvarsområde er fredede.
Kendte ikke-fredede gravhøje
I slutningen af 1800-tallet forestod Nationalmuseet en herredsberejsning af hele landet med det formål at registrere alle fortidsminder. Lokaliteterne blev i denne sammenhæng påført et kort og nummereret med et sb-nummer (sogneberejsningsnummer) fortløbende
for hvert sogn i herredet. Størsteparten af de registrerede gravhøje
var endnu synlige, men indberetninger om forsvundne gravhøjes
placering blev ligeledes registreret. Ikke sjældent støder man ved
en granskning af de gamle sognebeskrivelser på den lidet oplysende
tekst ”[sb. 4-6] 3 slöjfede Höje”. Nationalmuseets berejsning var en
epokegørende begivenhed i dansk (og europæisk) arkæologi. Med
berejsningen blev et enormt datamateriale grundlagt og beskrevet
inden mekaniseringen af landbruget. Det er dog nødvendigt at forholde sig en smule kildekritisk til registreringen. Berejsningen blev
varetaget af en arkæolog og en tegner, og hvert par havde 1-2 dage til
at registrere sognets fortidsminder. I større sogne kunne ekstra dage
dog blive bevilget. Med datidens infrastruktur og transportmidler in
mente må man formode, at ikke alle gravhøje blev registreret. Gravhøjene blev desuden afsat på et udleveret kort, men i en tid uden
GPS kunne man ikke altid stole på arkæologens markeringer.
Herredsberejsningen, og dets nuværende register Fund og Fortidsminder (F&F), udgør fortsat en central database for den arkæologiske viden. Når museet foretager udgravninger, eller når amatørarkæologer indleverer fund, bliver disse indberettet til det fælles
register. Fund og Fortidsminder rummer dermed den geograﬁske
placering for mere end 100 års tilvækst i det arkæologiske materiale.
I museets ansvarsområde er der kendskab til 6.785 gravhøje i denne
gruppe, hvoraf de 2.751 som omtalt er fredede.
Ukendte gravhøje
Denne gruppe omfatter gravhøje, som endnu ikke er registrerede. Når
arkæologerne rykker ud inden et planlagt anlægsarbejde, hænder det,
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at helt ukendte gravhøje dukker op i de udlagte søgegrøfter. Såfremt
højen trues af anlægsarbejdet foretager museet en udgravning, og de
fundne gravgaver bliver hjemtaget. Oplysninger vedrørende fundet
indtastet i Fund og Fortidsminder, og gravhøjen indgår derefter i
kategorien af kendte gravhøje.
Hvor mange gravhøje, som skal henføres til denne sidste gruppe,
kan selvsagt ikke afgøres. Det er dog ikke kun ved spadens hjælp, at
ukendte gravhøje kan komme frem fra den evige glemsel. Ved hjælp
af arbejdsredskaber som GIS og gamle kort vil det i denne artikel
blive demonstreret, hvorledes der er foretaget en væsentlig forøgelse
af antallet af gravhøje i museets ansvarsområde. En gennemgang af
de gamle kort er reelt set først blevet muligt med implementeringen
af GIS, hvor ﬂere kortlag, ofte i forskellige målestok, kan sammenholdes i GIS-softwaren. Således kan placeringen af en given gravhøj
afsat på et moderne kort, følges ned gennem tid i de enkelte kortlag.
Adgangen til de mange gamle kort er desuden relativ ny, faktisk så
ny at gennemgangen af de ældre kort først er afsluttet februar 2009.
I det følgende vil de enkelte kortværk blive omtalt nærmere.
Høje målebordsblade
I anden halvdel af 1800-tallet foretog Generalstabens topograﬁske
afdeling en yderst præcis opmåling af Danmark. Dette kortmateriale blev bl.a. trykt i det, vi kalder de Høje målebordsblade (HM)
og foreﬁndes i målestok 1:20.000. Detaljerigdommen er stor; fx er
højdekoter angivet helt ned til 5 fods intervaller (svarende til ca. 1,5
m). På kortene kan man ligeledes se de tilbageværende hede- og engarealer, drængrøfter og skove. Smedjer, teglværker, vindmøller m.m.
er desuden angivet, ligesom gravhøje er markeret med et relativt entydigt symbol. Som nævnt er detaljerne mange og deres afsætning
præcis. En præcision, som er blevet bekræftet ved moderne GPSopmålinger af udvalgte gravhøje. Højenes placering er afsat af militærets landmålere i den samme periode som den første arkæologiske
herredsberejsning. Man skulle derfor forvente en overensstemmelse
mellem antallet og placeringen af gravhøjene i de to datasæt, hvilket
dog ikke er tilfældet, men mere om dette senere. Ud fra et arkæologisk synspunkt må man dog anføre, at mange fortidsminder allerede
var forsvundet, inden kortværket blev påbegyndt. Et synspunkt, som
jo netop afstedkom Nationalmuseets herredsberejsning. Man ønskede at registrere kendskabet og placeringen af såvel synlige som
nyligt forsvundne fortidsminder, inden kendskabet hertil forsvandt.
Årsagen bundede i, at landbruget gennem størstedelen af 1800-tallet
var kendetegnet ved én lang ekspansionsfase på bekostning af det
gamle kulturlandskab. Ved gennemgangen af de Høje målebordsblade fremkom 4.211 gravhøje.
Videnskabernes Selskabs konceptkort
For at få kendskab til landskabet før landbrugets ekspansion op
gennem 1800-tallet er det derfor nødvendigt at vende blikket mod
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Figur 1.
Undersøgelsesområdet
farvelagt ud fra landskabstyperne på Videnskabernes Selskabs kort fra
slutningen af 1700-tallet.
Lys grønt = åbent land,
rosa = hede, lys blå = eng/
mose, gul = ﬂyvesand/
indsand og grøn = skov/
kratskov.
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endnu ældre kortværk. Det ældste kortmateriale, der kan inddrages
i dette studie, er Videnskabernes Selskabs kort (VSK). Disse kort
er udført i slutningen af 1700-tallet i målestok 1:120.000 og viser
de overordnede udstrækninger af de forskellige landskabstyper (skov,
hede, ager og eng) samt bebyggelsen og større å- og vejforløb. Forlægget til dette pionerarbejde bestod dog af en række mere detaljerede grundkort udført i målestok 1:20.000. Disse forlæg er benævnt
konceptkort, og på disse er ﬂere gravhøje afsat. De enkelte kortblade
blev for undersøgelsesområdets vedkommende udfærdiget i årene
1784-88. Da formålet med konceptkortene var de overordnede kort
i 1:120.000, er det kun et udvalg af de daværende gravhøje, som er
medtaget.

Placeringen af gravhøjene må for størstedelens vedkommende
tillige opfattes som værende relativ præcis, da gravhøjene ofte blev
anvendt som opstillingspunkt for selve opmålingen af kortet. En afsætningsusikkerhed på op til 100 meter må dog forventes for andre
gravhøje. Konceptkortet for det østlige Himmerland, området øst for
Mariager samt et mindre område ved Saltum i Vendsyssel er ikke
medtaget. I alt er 79 % af museets ansvarsområde dog gennemgået.
Ved gennemgangen af Videnskabernes Selskabs konceptkort er i alt
1.261 gravhøje blevet registreret. Figur 1.
Original 1-kort
Det mest udførlige kortmateriale udgøres af de såkaldte Original
1-kort (O1), som er opmålt i målestok 1:4.000. Modsat de Høje
målebordsblade og Videnskabernes Selskabs konceptkort, som er
topograﬁske kortværk, betegnes O1-kortene som økonomiske kort.
Kortmaterialet skulle nemlig danne baggrund for skatteberegningen.
De enkelte marker blev opmålt, og jordens potentielle ydeevne for
hver mark fastlagt. Ud fra disse parametre kunne skattetaksterne
derefter beregnes. Kortene indeholder derfor alle oplysninger om
ejerforhold m.m., mens topograﬁske elementer som højdekurver og
gravhøje ikke har haft samme fokus. En undtagelse er dog de mange
gravhøje, som var placeret på markerne. Disse små jordlodder med
gravhøje kunne jo ikke dyrkes og skulle derfor ikke medtages i skatteberegningen. De enkelte lodsejere har derfor haft en interesses i,
at alle de arealer, som ikke blev opdyrket, var medtaget på kortene.
Foruden gravhøje kan der være tale om mosehuller, sandklitter eller voldsteder. Gravhøje i landsbyens udmark, dvs. hedearealerne og

Figur 2.
Udsnit af Original 1-kort
for Aarestrup Bys ejerlav,
Aarestrup Sogn. Registrerede gravhøje i Fund og
Fortidsminder er overført
med røde cirkler. Den
østlige af de tre gravhøje er
fredet, mens de to vestlige
er sløjfet i perioden 1889
til 1953.
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skovområderne, havde ikke samme betydning for skatteberegningen.
Det må derfor formodes, at gravhøjene i disse områder er underrepræsenteret. Figur 2.
De ﬂeste O1-kort er blevet opmålt i begyndelsen af 1800-tallet,
men havde en længere brugsperiode. Dette medfører, at matrikulære
rettelser, ejerskifter m.m. er blevet ajourført på kortene gennem et
par generationer. Slutproduktet fremstår derfor ofte slidt, falmet og
overtegnet. Rækkefølgen af de mange rettelser og tilføjelser er ikke
nødvendigvis entydig. Det kan derfor ikke altid afgøres, om en overstreget signatur oprindeligt har henvist til et mindre mosehul eller en
gravhøj.
Der er ikke tale om et sammenhængende kortværk, da hvert ejerlav er blevet kortlagt selvstædigt af forskellige landmålere. Fra statslig
side ønskede man en standardiseret brug af kortsignaturen, men ikke
alle opmålere har været lige grundige. På ﬂere ejerlav har man således ikke skelnet mellem et mindre hedeområde, et mosehul eller en
gravhøj. Det væsentligste har været at anføre, at området ikke blev
dyrket. Der foreﬁndes derfor et ikke ubetydeligt antal ejerlav, hvor
gravhøje ikke er angivet. Et eksempel på dette fremgår af ﬁgur 2.
På kortet er overført de tre gravhøjsregistreringer, som foreﬁndes i
Fund og Fortidsminder. Ved herredsberejsningen ca. 1888 blev de tre
høje beskrevet som hhv. velbevaret, afgravet og fuldstændig bevaret.
Ved Nationalmuseets næste besøg i 1953 var de to vestlige sløjfede,
mens den østlige endnu var fuldt bevaret, og denne blev derefter
fredet ved tinglysning. Som det fremgår af baggrundskortet, er de
tre gravhøje ikke markeret med gravhøjssignatur, men blot som tre
mindre hedelodder. Ved gennemgangen af kortene er gravhøje som
disse registreret som ”fraværende” på Original 1-kortene. Det er med
andre ord kun de sikre høje, som er medtaget i denne analyse. De
fraværende højsignaturer på ﬂere af O1-kortene har selvsagt indﬂydelse på det samlede antal gravhøje. Dette fremgår bl.a. af ﬁgur 3,
hvor de nyregistrerede gravhøje er markeret. Med rød streg ses ejer-

Figur 3.
Nyregistrerede gravhøje i
Aarestrup-området. Med
gul ﬁrkant ses høje afsat
på O1-kortene. Baggrundskortet er baseret på
landskabstyper på Videnskabernes Selskabs kort (se
ﬁgur 1 for farvekoder).
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lavsgrænserne. Det fremgår tydeligt, at de nyregistrerede gravhøje
fra O1-kortene (gul ﬁrkant) er rigt repræsenteret i de ejerlav, som
omkranser Aarestrup Bys ejerlav, mens de næsten er fraværende i
sidstnævnte. Forskellen skyldes ikke manglende gravhøje (jf. ﬁgur 2),
men alene landmålerens fravalg af de standardiserede højsignaturer
på de pågældende kort.
Med undtagelse af to ejerlav, hvor O1-kortene er bortkommet,
er hele museets ansvarsområde gennemgået i forbindelse med dette
projekt. Ikke færre end 4.831 gravhøje er afsat i dette kortværk.
De genfundne høje
Inden gennemgangen af de ældre kort havde museet kendskab til
6.785 gravhøje i det arkæologiske ansvarsområde. Ved gennemgangen af hhv. de Høje målebordsblade, Videnskabernes Selskabs konceptkort og Original 1-kortene blev der påvist hhv. 4.211, 1.261 og
4.831 gravhøje. Som det vil fremgå af nedenstående, er gravhøjene
i det kartograﬁske materiale dog ikke en fuldstændig delmængde af
de hidtil kendte gravhøje. Som det fremgår af ﬁgur 4, optræder 54
% af alle gravhøje på O1-kortene, mens 76 % er registreret ved Fund
og Fortidsminder. 26 % af alle gravhøje optræder på såvel F&F, O1
og HM.
At sammenkæde de ﬁre forskellige datasæt er ikke uden vanskeligheder. Den samme gravhøj optræder nemlig ofte med en vis forskydning på de enkelte kort. Det kan derfor være vanskeligt at skelne
Fund og Fortidsminder (N: 6785)

2190 (25%)

1529 (17%)

743 (8%)

2323 (26%)

1662 (19%)

103 (1%)

256 (3%)

O1-kort (N: 4831)
Høje målebordsblade (N:4211)

Figur 4.
Mængdemodel, som afspejler sammenfaldet mellem
gravhøje i de forskellige
kilder. Som det fremgår,
optræder 2.323 gravhøje
(svarende til 26 % af alle
registreringer) i såvel
F&F, O1-kort og HM.
Registreringer på VSK
er i denne sammenhæng
udeladt.
Total 8806 høje.
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Figur 5.
Udsnit af Original 1-kort
over Jarmsted Ejerlav,
Tranum Sogn. Gravhøjen
”Fladhöj” er markeret
med blå cirkel, mens
cirklen ca. 150 m mod syd
henviser til den geograﬁske placering ved Fund og
Fortidsminder.

mellem en ny høj eller en allerede kendt gravhøj, som blot er fejlplaceret i et andet datasæt.
Denne problemstilling fremgår bl.a. af ﬁgur 5. På dette kortudsnit
over Jarmsted Bys ejerlav, Tranum Sogn optræder gravhøjen ”Fladhöj”. Denne placering stemmer overens med gravhøjens placering på
Videnskabernes Selskabs konceptkort. Som det fremgår af kortudsnittet, var ”Fladhöj” oprindeligt omgivet af to mindre, bugtende
vejforløb. Ved en revision af kortet er to udrettede vejforløb påført,
og de ældre vejforløb er overstreget med tre parallelle streger, ligesom såvel gravhøjen og dens navn er overstreget ved en opdatering
af kortet. På ﬁgur 5 er tillige tilføjet en markering ca. 150 meter syd
for ”Fladhöj”. Dette punkt er overført fra Fund og Fortidsminder og
svarer altså til placeringen ifølge Nationalmuseets herredsberejsning.
Sognet er blevet berejst 1878, og H. Petersens beskrivelse er kortfattet: ”Fladhøj, sløjfet.”. Det er i dette tilfælde muligt at påvise ﬂere
begivenhedsforløb samt højens endelige skæbne. Højen har haft en
diameter på knap 20 meter jf. O1-kortet og har været synlig i 1799,
hvor kortet er blevet opmålt. Højen har tillige givet navn til marken
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umiddelbart vest for højen. Kortet blev i 1860 erstattet af et nyt kort,
og højen er derfor blevet sløjfet i den mellemliggende periode. Dette
forklarer desuden, at højen ikke optræder på de Høje målebordsblade, som i dette område blev opmålt i 1883. Ved berejsningen i 1878
er kendskabet til højen og dens navn endnu intakt, men kendskabets
til dens oprindelige placering har fortaget sig, og afmærkningen på
Nationalmuseets kort er derfor fejlagtig. I dag er de sidste rester af
højen sandsynligvis ødelagt af landevejen ”Hjortdalvej”, som er anlagt i 1960’erne.
Ovenstående detektivarbejde er desværre ikke muligt at gennemføre for størstedelen af gravhøjene. I ﬂere tvivlstilfælde har det derfor
været nødvendigt at foretage et subjektivt skøn om, hvorvidt der er
tale om en ny gravhøj eller en fejlplaceret høj. I det ovenstående eksempel var det kun muligt at sammenkæde højen i Fund og Fortidsminder og højen på Original 1-kortet ud fra stednavnet. Havde H.
Petersen i sin berejsertekst ikke noteret højens navn, ville højen på
O1-kortet blive registeret som en ”ny” gravhøj. Man må ligeledes påpege, at såfremt en gravhøj kun er registreret på ét af de gamle kort,
kan der være tale om et fejlskøn i marken: En mindre lyngklædt forhøjning, som landmåleren har opfattet som en gravhøj. Det vil være
naturligt, at der i et så stort materiale, som denne artikel omhandler,
vil være smuttere, altså registreringer, som aldrig har været høje. Disse
smuttere er efter forfatternes overbevisning fåtallige og vil under alle
omstændigheder blive opvejet af de mange gravhøje, som er udeladt
af gennemgangen (jf. ﬁgur 2). Disse kildekritiske betragtninger til
trods har den kartograﬁske berejsning resulteret i 2.212 nye (eller
rettere genfundne) gravhøje. Dette tal må endda betragtes som et
minimum, da kun høje med en sikker højsignatur er blevet registreret
i denne gennemgang. Der er tale om en anselig tilvækst af gravhøje
på ikke mindre end 33 %!

Original 1-kort (N: 1765)

1555 (71%)

107 (5%)

86 (4%)

17 (1%)

175 (8%)

14 (1%)

Videnskabernes Selskabs konceptkort (N: 313)

242 (11%)

Høje målebordsblade (N: 359)

Figur 6.
Nyregistrerede gravhøje.
I alt 2.212 gravhøje er
genfundet ved gennemgangen af de ældre kort.
16 af disse optræder dog
kun som stednavne og
er derfor ikke medtaget i
mængdemodellen.
Total 2196 høje.
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På ﬁgur 6 ses en mængdemodel over kildegrundlaget for de genfundne høje. Som det fremgår, er gennemgangen af Original 1-kortene den mest givtige med i alt 1.765 ”nye” gravhøje, mens gennemgangen af hhv. de Høje målebordsblade og Videnskabernes Selskabs
konceptkort blot har givet hhv. 359 og 313 nye registreringer. At
O1-kortene rummer det største potentiale kan næppe undre, da dette kort er tegnet i 1:4.000 modsat de andre kort, hvor målestokken
er 1:20.000. Sammenholder man Original 1-kortenes ”nye” gravhøje med højdekoterne på de Høje målebordsblade, ses dog ofte en
påfaldende overensstemmelse. På ﬁgur 7 ses et udsnit af de Høje
målebordsblade fra området mellem Ove og Valsgård. På udsnittet
er medtaget 16 gravhøje. Som det fremgår, er fem af højene afsat
på de Høje målebordsblade, ti er overført fra Original 1-kort og én
enkelt fra Videnskabernes Selskabs konceptkort. 14 af gravhøjene
er allerede registreret i Fund og Fortidsminder, mens to ”nye” høje
er fremkommet ved denne gennemgang. Som det tydeligt fremgår
af kortudsnittet, er stort set alle mindre forhøjninger kendetegnet
ved en gravhøjsregistrering i enten et eller ﬂere datasæt. Blot to af
gravhøjene er i dag synlige. Selv om landmåleren således ikke har
registreret forhøjningerne som egentlige gravhøje, afslører koterne
mulige gravhøje i landskabet.
Med baggrund i de ﬂeste tilgængelige gamle kort er det således
lykkedes at påvise ikke mindre end 2.212 ”nye” gravhøje. En del af
disse (nemlig dem som optræder på de Høje målebordsblade) burde
tillige have fremgået af Nationalmuseets herredsberejsning i slutningen af 1800-tallet. Den påviste forskel mellem antallet af gravhøje
afsat på de Høje målebordsblade og dem, som er registreret ved berejsningen, skyldes givetvis, at arkæologen som tidligere nævnt blot
havde 1-2 arbejdsdage pr. sogn, mens den militære kortlægning havde en noget større tidsramme.

Figur 7.
Udsnit af de Høje målebordsblade ved Houtved
Bys ejerlav. På selve kortet er afsat fem gravhøje.
Gravhøje på O1-kortet er
påført med gule ﬁrkanter,
røde romber dækker over
registrerede gravhøje ved
Fund og Fortidsminder,
mens den enlige blå cirkel
markerer en gravhøj
afsat på Videnskabernes
Selskabs konceptkort.
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Gravhøjene i 1800-tallets landskab
Gennemgangen af de gamle kort har som allerede nævnt forøget
antallet af gravhøje i undersøgelsesområdet med 33 %. I alt 8.997
gravhøje indgår nu i museets registrering, hvoraf 30 % er fredede
og dermed stadig synlige. Med andre ord er mindst 6.200 gravhøje
destruerede.
Hvis man skal komme nærmere baggrunden for disse mange
fortidsminders forsvinden i perioden 1790-1870’erne, må man kigge på samtidens ejendomsforhold og de økonomiske konjunkturer.
Forskellige landboreformer, bl.a. udskiftningen, stavnsbåndets ophævelse og udﬂytningen af gårde til de tidligere perifere områder,
optræder alle samtidigt med de ældste tilgængelige kort. En begyndende opdyrkning af heden og andre udmarksområder er et synligt
resultat af reformerne, og med grundlæggelsen af Hedeselskabet i
1866 ses en yderligere ekspansion i landbruget. Perioden fra 18351875 benævnes af historikere som Kornsalgsperioden, grundet den
store efterspørgsel på korn, som var en følge af industrialiseringen
og befolkningstilvæksten i de vigtigste eksportmarkeder Tyskland og
England. De forhøjede kornpriser har uden tvivl udgjort endnu et
incitament til en yderligere intensivering af landbruget. En intensivering, hvor uopdyrkede arealer blev taget under plov, og hvor de små
udyrkede arealer nær landsbyen ligeledes må formodes indlemmet i
den agrare produktion. Det er derfor kun et fåtal af gravhøje i nærheden af 1800-tallets bebyggelser, som har overlevet landboreformerne
og den følgende intensivering af landbruget.
I tabel 1 ses antallet af gravhøje fordelt på landskabsudnyttelsen
på Videnskabernes Selskabs konceptkort. Digitaliseringen af konceptkortene er endnu ikke tilendebragt, hvilket indebærer, at landskabsanalysen kun kan foretages på 88 % af museets ansvarsområde.
Som forventet er antallet af gravhøje i vådområderne fåtallige, og
denne landskabstype er derfor udeladt af analysen. Det areal, som
udgøres af de ﬁre kategorier ”Skov/krat”, ” Ager”, ”Hede” og ”Andet
tørt land”, dækker med andre ord over de tørre arealer, altså det potentielle bosættelsesområde. 73 % af området må betegnes som tørt.
Som det fremgår, udgjorde agerjorden i 1780’erne godt halvdelen af
det tørre land, mens heden endnu udgjorde lidt mere end 1/3. Ca.
7 % var skovklædt, mens ca. 4 % enten var bebygget eller dækket af
ﬂyvesand. Som forventet er antallet af gravhøje i denne sidste gruppe
stærkt underrepræsenteret.
Ud fra tabellen kan man ligeledes konkludere, at de kendte gravhøje (F&F) er kraftigt overrepræsenteret på heden, hvor næsten
halvdelen af de kendte høje er registreret. En fordeling som gentages
ved de Høje målebordsblade, hvor antallet af høje i skovene desuden
er markant underrepræsenterede. Ser vi nærmere på de ældste kort
(O1 og VSK), er skovene igen kraftigt underrepræsenterede. Blot 1
% af de afsatte gravhøje optræder således i skovene. Antallet af gravhøje på heden er fortsat overrepræsenteret, mens antallet af høje på
agerjorden svarer til agerjordens arealfordeling.
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Landskabstype
Skov/krat
Ager
Hede
Andet tørt land
I alt

Areal (km2)
153,3447
1144,86
765,1739
93,0317
2156,41

Areal %
Skov/krat
7,2
Ager
53,7
Hede
34,7
Andet tørt land 4,4
I alt
100
Tabel 1.
Fordelingen af gravhøje
på landskabstyperne på
Videnskabernes Selskabs
konceptkort. Kendte
gravhøje = F&F. Gravhøje
på de høje målebordsblade
= HM. O1 og VSK = høje
på hhv. Original 1-kort og
Videnskabernes Selskabs
konceptkort. Endelig er
nyregistreringer, samt den
totale registrering anført.
17 % af højene er udeladt,
da de bl.a. foreﬁndes på
ikke-tilgængelige konceptkort. Andet tørt land dækker byområder og ﬂyvesand.
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F&F
247
2529
2797
54
5627

HM
73
1505
1978
11
3567

O1
47
2242
1836
26
4151

VSK
7
572
537
4
1120

Nye
24
1170
661
30
1885

Total
271
3699
3458
84
7512

F&F %
4,4
45,4
49,2
1,0
100

HM %
2,1
42,7
54,9
0,3
100

O1 %
1,1
54,6
43,6
0,6
100

VSK %
0,6
51,2
47,9
0,4
100

Nye %
1,3
62,5
34,7
1,6
100

Total %
3,6
49,2
46,0
1,1
100

Det fremgår tydeligt af tabellen, at gravhøje på heden er overrepræsenteret i samtlige kilder, dog er skævvridningen mindst udtalt på
de ældste kort. Ser vi derimod på de nyregistrerede høje, er fordelingen som forventet som på hedearealerne, mens antallet af høje
på agerjorden er overrepræsenteret på bekostning af registreringer
i skovene. De nyregistrerede høje udviser dermed en helt anden
landskabsmæssig fordeling, end kilderne gør enkeltvis. Tilvæksten af
gravhøje i skov udgør blot 9 %, og på heden 23 %, mens agerjorden
er blevet beriget med hele 46 % ”nye” gravhøje. Dette betyder, at
størstedelen af de gravhøje, som oprindeligt har været beliggende
i 1700-tallets hedeområder, allerede blev registreret ved såvel udarbejdelsen af Original 1-kortene, de Høje målebordsblade samt
ved Nationalmuseets herredsberejsning. De ”nye” høje optræder
derimod primært på Original 1-kortene (jf. figur 6) og primært
på 1700-tallets agerjord.
De nyregistrerede gravhøje blev sløjfet i perioden mellem
Original 1-kortenes tilblivelse og Nationalmuseets herredsberejsning. Altså perioden ca. 1800 til ca. 1880. Som omtalt tidligere ses en voldsom stigning i kornpriserne i netop denne periode,
hvilket igen kunne være et incitament til at udvide den agrare
produktion. Denne antagelse synes faktisk at være korrekt, hvis man
kigger nærmere på ﬁgur 8. På denne ses afstanden fra den enkelte
gravhøj til den nærmeste historiske landsbybebyggelse opgjort som
et histogram over hhv. fredede gravhøje, kendte ikke-fredede gravhøje og nyregistrerede gravhøje. Afstanden til den historiske landsby
har stor betydning for gravhøjenes status. De kendte gravhøje ligger
typisk i en afstand fra 750 til 1750 meter fra landsbyerne, og jo større
afstanden bliver, jo større er andelen af fredede gravhøje. Hvis man
ser nærmere på de nyregistrerede gravhøje, optræder disse hyppigst
inden for en radius af 1.250 meter fra landsbyerne; og de nyregistrerede høje dominerer fuldstændigt landsbyens inderste marker, hvor
46 % af alle gravhøje inden for en radius på 250 m er nyregistrerede.
De mange genfundne høje til trods er de gamle hedearealer dog

Afstand mellem høje og bebyggelsen på VSK
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fortsat overrepræsenterede med hensyn til gravhøje (tabel 1). Dette
skyldes sandsynligvis, at gravhøjene nær middelalderlandsbyerne allerede inden år 1800 i stor stil er blevet fjernet. Der kan hér være tale
om de mindre gravhøje, som gennem århundreders nedslidning med
muldfjælsplov endegyldigt var væk ved udarbejdelsen af Original
1-kortene i begyndelsen af 1800-tallet. Som støtte til den sidstnævnte forklaringsmodel kan nævnes, at ﬂere marknavne på O1-kortene
ofte er opkaldt efter gravhøje, selvom marken ikke indeholder registrerede gravhøje. Marknavnet kan således være det sidste levn af en
forsvunden høj.
Hvor mange gravhøje, som forsvandt inden år 1800, må dog bero
på et skøn. Hvis man antager, at arealfordelingen mellem skov, hedeog agerjord skal modsvares af gravhøjenes fordeling, mangler der
fortsat at blive registreret knap 2.000 høje på agerjorden og ca. 500 i
skovene. Disse beregninger forudsætter tillige, at alle gravhøje på de
gamle hedearealer allerede er registrerede. Mens gravhøjene på agerjorden nok er forsvundne for stedse, kan rekognosceringer i skovene
og studier af moderne skovkort utvivlsomt bringe en del forsvundne
gravhøje frem i lyset.

Figur 8.
Histogram, som viser
afstanden mellem gravhøje
og den nærmeste bebyggelse
på Videnskabernes Selskabs
konceptkort. Pga. manglende
kort er ca. 20 % af undersøgelsesområdet ikke medtaget
i histogrammet. Fredede
gravhøje udgør 2.341 stk.,
mens de ikke fredede høje
udgør 3.451 stk. Nyregistrerede udgør i alt 1.998
gravhøje.

Luftfotos
I mere end 50 år har man vidst, at en del overpløjede gravhøje har
kunnet erkendes ved luftfoto. Ved overﬂyvning af marker kan man
ved de rette betingelser fortsat se konturerne af ukendte gravhøje,
som man ellers ikke kan fornemme i terrænet. I 1954 blev der foretaget en landsdækkende overﬂyvning, hvor ﬂere forhold betød, at
særligt mange gravhøje kunne erkendes. Overﬂyvningen benævnes
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Basic Cover 54 (BC54) og foregik i de rette måneder, i den rette
højde og ikke mindst i en periode, hvor størstedelen af heden var taget under plov. I 1954 var mekaniseringen af landbruget endnu i sin
vorden, og dyrkningen af markerne i de tidligere hedearealer havde
endnu ikke ødelagt de sidste spor af gravhøjene. Et større vestjysk
studie af gravhøjene på BC54 afspejler en næsten identisk tilvækst
på 32 % i forhold til de allerede kendte gravhøje. Med en fremtidig
inddragelse af BC54 i Nordjylland kan det afgøres, om højene på
disse kan udbygge antallet af gravhøje, eller om højene allerede er
registreret på de ældre kort.
I de seneste årtier er hele landet jævnligt blevet fotograferet fra
ﬂy, og enkelte år egner sig bedre end andre. Sommeren 2008 var udpræget tør, og ﬂere arkæologiske anlæg, som fx gravhøje og grubehuse, fremstår derfor relativt tydeligt i vegetationen. I andre henseender
giver en overﬂyvning med et egentligt arkæologisk fokus også gevinst
(se artikel af Torben Sarauw i denne årsberetning). En gennemgang
af såvel BC54 som nyere overﬂyvninger vil forhåbentligt kunne inddrages i de kommende års analyser.

Figur 9.
Udsnit af Original
1-kortet vest for Mejlby.
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Afslutning
De foreløbige analyser, som hér er fremført, er blot nogle af de muligheder, dette nye materiale indeholder. Med de mange nye gravhøje
vil studier af f.eks. fortidens kommunikationslinier kunne afsløre
centrale knudepunkter i bl.a. Himmerland. Mange af datidens gravhøje blev således anlagt nær de gamle vejforløb. Det bakkerige landskab i Himmerland er kendetegnet ved ﬂere længere vandløb, som
nogle steder krydses af udløbere af hærvejen. Et muligt knudepunkt
kan udgøres af bronzealderbebyggelsen ved Mastrup, hvor museet i
de seneste 10 år har udgravet ﬂere imponerende langhuse, bronzealderens haller. I nærheden ses tillige det rige bronzealderdepotfund
fra Vaseholm. Med registreringen af de mange genfundne gravhøje

vil arkæologerne således have en bedre mulighed for at indpasse resultaterne af museets mange udgravninger i et større regionalt perspektiv.
Det er således ikke kun ved spadens byrd, at nye fortidsminder
dukker frem. Som det er blevet vist i denne artikel, kan skrivebordsarbejdet forøge antallet af gravhøje med 33 %. Med kendskabet følger desværre ikke en datering, og kun ved markrekognosceringer eller udgravninger kan en datering af de mange genfundne gravhøje
blive inddraget i den arkæologiske forskning. I sjældne tilfælde kan
de gamle kort dog afsløre fortidsmindets art og dermed dets alder. På
ﬁguren på forrige side ses et udsnit af Original 1-kortet for et mindre
område vest for Mejlby. På én af markerne optræder således en hidtil
ukendt langhøj. Selve højen er ikke navngivet på kortet, men er dog
placeret på marken ”Langdys Agre”, og selv om ingen levninger er
synlige i dag, må man formode, at marken har huset en langhøj med
en stendysse fra tragtbægerkulturen. Der er dog tale om et særtilfælde, så også i fremtiden vil arkæologernes spade komme til sin ret,
når gravhøjene skal fravristes en datering gennem deres hengemte
gravgaver.
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Hærværk
Af Lone Andersen og Betina Nymark Lienhøft

Fredet mindesten,
Byfogedskoven, Skagen.
I Danmark ﬁndes ca. 30.000 fredede fortidsminder. Af disse er omkring 6000 registreret i det tidligere Nordjyllands Amt, i hvilket område Nordjyllands Historiske Museum fører tilsyn med fortidsminderne (Note). De medarbejdere, der varetager denne arbejdsopgave,
kommer derfor vidt omkring såvel geograﬁsk som emnemæssigt i
forsøget på at dæmme op for de naturlige og ikke mindst menneskeskabte skader, der truer vor fælles kulturarv.
Som det fremgår af artiklens titel, er det ikke småting, de fredede
fortidsminder må lægge krop til. Den fredede mindesten på billedet blev for nylig udsat for særdeles groft hærværk af ukendte gerningsmænd. Udover at blive overhældt med maling blev den tillige
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alvorligt skadet af varmepåvirkningen fra de brændende tøjstykker,
den var blevet overdænget med. Heldigvis hører så grelle angreb på
fortidsminderne til sjældenhederne. Alligevel er opfattelsen hos de
af museets arkæologer, der har til opgave at føre tilsyn med gravhøje,
dysser og jættestuer, voldsteder og køkkenmøddinger, mindesten,
ødekirker og ruiner, at forholdene alt for ofte lader noget tilbage at
ønske. I det følgende vil læseren få et kort indblik i de overgreb, vore
fortidsminder til stadighed udsættes for.

Fredet høj med kreaturskader. Hørby ved Hobro.
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Situationen, som er gengivet på billedet, er et af de syn, der hyppigt
møder den tilsynsførende under arbejdet. Høje, der ligger i områder
med græssende kreaturer, er, med mindre de er indhegnede, ustandseligt udsat for dyrenes til tider meget ødelæggende aktivitet. Køer
ynder at skrabe og sandbade i højene, hvilket mange steder har forårsaget omfattende skader på anlægget. Det er derfor påkrævet, at høje
beliggende i græsningsarealer er frahegnede, således at kreaturerne
ikke har adgang hertil. Beklageligvis hører det til undtagelserne, at
sådanne høje er behørigt sikrede mod kreaturskader, og i tilfælde
hvor der ved tilsynet observeres skader som dem på ovenstående billede vil lodsejer rutinemæssigt få et påbud om at indhegne højen
forsvarligt samt at reetablere højen.
En anden hyppigt forekommende forseelse er deponering af alverdens materialer på eller i umiddelbar nærhed af fortidsmindet.
Ikke sjældent drejer det sig om dynger af marksten, bildæk, grenkvas
og træstammer, ensilagepakker, skrot- og jordbunker og andet skrammel. Sådanne deponeringer er ulovlige, og det er tilsynets opgave at
sikre, at disse overtrædelser ikke sker i fremtiden.
På trods af, at der i 1992 ved lov indførtes en 2 m bred dyrkningsfri zone omkring højene, hører det til sjældenhederne, at denne
regel overholdes. Faktisk er overtrædelser i form af jordbehandling i

2 m-zonen den hyppigst forekommende forseelse. Høje, hvor omkring 2 m-zonen omhyggeligt respekteres, udgør en beklagelig lille
procentdel af det samlede antal høje i dyrket mark. Tilsyneladende
er problemet nærmest umuligt at komme til livs endsige nedbringe.
End ikke mediernes jævnlige fokus på netop landbrugets overtrædelser af fredningsbestemmelserne har bedret situationen. Det er forventningen, at en kontinuerlig kontrol af højene vil afstedkomme en
øjeblikkelig konsekvens i form af et retsligt efterspil.
I modsætning til de menneskeskabte skader, er det straks sværere
at stille noget op over for de skader som dyrene frembringer. Ræve
og grævlingers aktiviteter udgør et stort problem i forbindelse med
gravhøje, dysser og jættestuer. Enkelte høje kan således være helt
gennemhullede af deres gange og huler. De færreste kan forestille
sig, hvor store skader en ræv kan anrette på højens opbygning og de
begravelser, den rummer, men i forbindelse med høje, der er blevet
arkæologisk undersøgt, fremgår problemets omfang imidlertid med
al tydelighed.

Deponering af kasserede
landbrugsredskaber. Farsø,
Vesthimmerland. Det
fremgår ikke umiddelbart,
men bag denne betragtelige dynge udtjente landbrugsredskaber gemmer sig
en gravhøj. Billedet viser
med al tydelighed, hvad
det betyder for højenes
landskabelige værdi, når
deres fremtræden generes
af uvedkommende deponeringer.

I såvel skovene som i det åbne land er det beklageligt at se, hvor ofte
en høj har mistet sin landskabelige værdi ved at være fuldstændig tilgroet med træer, buske og krat. Et er, at visse høje er så camouﬂerede
i terrænet, at de knapt kan erkendes og derfor på sin vis mister deres
berettigelse som fredet fortidsminde. Noget andet er, at bevoksningen kan skade højen, som når eksempelvis et større træ på selve højen
i tilfælde af stormfald vælter, og rodnettet dermed trækker en stor del
af højen med i faldet.
Et af de mere uhåndterlige problemer er folks misforståede omsorg for det fortidsminde, de måtte have på deres matrikel. Vi ople-
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Pløjning i 2 m-zonen.
Fredningen af 2 mzonen er bl.a. tiltænkt de
sekundære begravelser, der
ikke sjældent forekommer ved højfoden samt i
dens umiddelbare nærhed.
Marken, hvorpå denne
høj ligger, er netop blevet
pløjet, og som det ses,
har føreren af ploven i
dette tilfælde ikke tænkt
i 2 m-zoner. Fortsættes
markarbejdet med samme
aggressivitet, er det
indlysende, at eventuelle arkæologiske levn
fuldstændig destrueres,
og at højens oprindelige
dimensioner mindskes.
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ver til tider, at højene er forsynet med ﬂagstænger, bålsteder, borde
og bænke samt trappeanlæg, og at de i den forbindelse tjener som
tilsyneladende hyppigt benyttede samlingspunkter. For lodsejeren
fremstår disse indgreb i selve fortidsmindet måske som bagateller,
men de bliver af Kulturarvsstyrelsen opfattet som lovovertrædelser,
der sanktioneres.
Ved at føre et mere konsekvent og regelmæssigt tilsyn med landets
fredede fortidsminder er det hensigten at begrænse de skader, der af
menneskelige eller naturlige årsager anrettes på anlæggene, samt at
sikre, at de skader, der allerede er sket, øjeblikkeligt udbedres. På sigt
vil et systematiseret tilsyn med et interval på kun fem år, forhåbentlig
føre til, at overtrædelserne af museumslovens paragraﬀer mindskes.
Det var endvidere ønskeligt, om den løbende kontakt med de involverede lodsejere med tiden ville resultere i, at landets fortidsminder
får den respekt, de med fredningen oprindelig var tiltænkt. Så også
fremtidige generationer kan nyde synet af dem.
Note: I forbindelse med de strukturelle ændringer ved kommunalreformen i 2007 indgik Kulturarvsstyrelsen en aftale med ti arkæologiske museer i Danmark om at føre tilsyn med de fredede fortidsminder, en opgave der tidligere blev forvaltet af amterne. I 2008
påbegyndte Nordjyllands Historiske Museum det nyindførte regel-

Ubudne gæster! Ræve og
grævlinger holder ofte til i
gravhøje.
mæssige tilsyn med fortidsminderne. Fremover skal hvert af de godt
6000 fortidsminder, museet har ansvaret for, tilses mindst én gang
inden for en femårig periode. Kulturarvsstyrelsen har som overordnet tilsynsmyndighed ansvaret for den videre sagsbehandling af de
indrapporterede lovovertrædelser. Men det praktiske arbejde i felten
forestås af de ti museer, hvis udsendte medarbejdere observerer og
registrerer eventuelle skader på fortidsminderne. Den tilsynsførende
er udstyret med en særlig bærbar computer med indbygget GPS, et
omfattende kortmateriale samt en fortidsmindedatabase.

En høj med ﬂagstang,
Blokhus.
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Udgravning af 5000 år gamle
jættestuer sydøst for Aalborg
Af Torben Trier Christiansen
Der ﬁndes på landsplan godt 30.000 fredede fortidsminder, og hovedparten af disse er gravhøje. De fredede høje udgør imidlertid kun
en beskeden del af det oprindelige antal gravhøje. Mange var allerede
før gennemførelsen af fredningslovgivningen i 1937 blevet jævnet
og arealerne inddraget til dyrkning. En meget stor del af Danmarks
gravhøje lever derfor i dag en udsat tilværelse under mulden i dyrkede marker, og kun lejlighedsvis, når anlægsarbejder truer dem, får
museet mulighed for at redde de sidste fund og informationer fra
sådanne høje.
I 2008 havde museets arkæologer lejlighed til at undersøge to
overpløjede gravhøje i forbindelse med en hel serie af nødudgravninger forud for nedgravning af et større elkabel mellem Ferslev og
Aalborg. En ved Finnelstrupgård nordvest for Ferslev og en af Tviehøjene ved Dall ca. 1,5 km længere mod nord.
Højene kunne i dag næppe anes på markﬂaden, men viste sig at
rumme sporene efter henholdsvis et og to jættestuekamre. Anlæggenes kæmpesten var for længst fjernet i forbindelse med sløjfningen af
højene. Alligevel kunne grundkonstruktionerne rekonstrueres, ligesom fundmaterialet herfra vidnede om en lang række vidt forskellige
aktiviteter, som er foregået både i og omkring højene over mange
århundreder.
Højene og gravkamrene
Begge gravhøje var endnu ca. 50 cm høje og havde en diameter på

Gravhøjen ved Finnelstrupgård.
Til venstre: Foto af
højens overﬂade.
Til højre: Forsimplet plantegning af samme niveau.
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ca. 20 m, og allerede i højoverﬂaden umiddelbart under pløjelaget
kunne man fornemme anlæggenes grundrids. Plyndringssporene efter fjernelsen af de tonstunge randsten og bære- og dæksten i kamre
og gange afslørede således stenenes oprindelige placering og gav dermed et groft omrids af jættestuernes form.
Efter registrering af højenes overﬂade blev højfylden bortgravet, og
under denne sås de enkelte stenspor og rester af jættestuekamrenes
gulvlag. Ved at skele lidt til de lignende jættestuer, som endnu spredt
rundt om i landet står intakte, er det på basis af de fundne rester
af gravanlæggene muligt at danne sig et grundlæggende billede af
den oprindelige høj og jættestuekamrene. Anlæggene i de to høje har
øjensynligt været konstrueret på samme vis, men har dog været noget forskelligt udformet. De har således begge oprindeligt omfattet
store gravkamre opbygget af mandshøje kantstillede bæresten med et
låg af kæmpestore ﬂade dæksten. Fra kamrene, som i øvrigt har været tættet med tørmur af ﬂækkede sten og helt dækket af gravhøjen,
førte en indgang ud til højfoden mod øst.
Mens gravhøjen ved Finnelstrupgård oprindeligt har haft to separate 12 kvadratmeter store kamre med hver deres indgang, har Tviehøj II ved Dall kun rummet et kammer. Til gengæld har dette ene

Tviehøj II - Grundplan i
undergrundsniveau.
Brune plamager er
stenspor. Grå plamager
repræsenterer sten.
1) Kammeret,
2) Bikammeret.

kammer været omkring 14 kvadratmeter og haft en lille tilbygning
i form af et ca. 2 kvadratmeter stort bikammer. Inde i kamrene har
gulvet været belagt med ﬂade sten eller nævestore marksten. Stengulvet har endvidere været dækket af ﬂintknolde, som dog først er
blevet brændt, hvorved de krakelerer og får en karakteristisk kridhvid
farve.
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Jættestuerne i brug
Begge jættestuer er som de øvrige jættestuer i Danmark blevet opført
i tiden omkring 3200 f.Kr., og har formentlig dannet ramme om en
mængde begravelser. Det nøjagtige antal kender vi ikke, idet der kun
fandtes ganske få knogler og tænder bevaret fra de gravlagte. Selv når
helt uforstyrrede jættestuer med hele inventaret intakt er blevet undersøgt, har det vist sig nærmest umuligt at vurdere antallet af begravelser. Allerede i bondestenalderen har man således forstyrret sporene efter ældre begravelser under anlæggelsen af nye. Anlægget har
simpelthen været i brug i så lang tid og dannet ramme om så mange
gravlæggelser, at der løbende har været behov for oprydninger for
at få plads til nye grave. Antallet af gravlæggelser i kammeret kan vi
derfor kun gisne om, men i det aktuelle tilfælde viser fundmaterialet
dog, at gravlæggelser i kamrene har stået på helt frem til slutningen
af bondestenalderen omkring 2000 f.Kr. Højenes centrale gravkammer har altså været benyttet over en periode på 1000-1200 år.
I forbindelse med udgravning af kamrene fandtes en mængde rester af gravgaver, som har fulgt de gravlagte i døden. Fundmaterialet
omfatter udover et betydeligt antal keramikskår også 75 ravperler og
ﬂere ﬂintredskaber. De religiøse ritualer har imidlertid ikke kun fundet sted inde i gravkamrene, men også udenfor rundt langs højfoden.
Her fandtes bl.a. oﬀerlag, kogegruber og sekundære grave. Oﬀerlagene fandtes ved indgangsmundingen til Tviehøj II og bestod af to
plamager af ﬂere kg keramikskår, som repræsenterer mange ﬁnt dekorerede lerkar. Fænomenet kendes fra andre jættestuer herhjemme
og tolkes som resterne af ofringer hensat enten på jorden foran eller
oppe på de store sten ved indgangsmundingen.

Bladet af en lancetformet,
ﬂadehugget ﬂintdolk (ca.
2350-2000 f.Kr.)
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Fint dekorerede skår fra
ofringerne hensat ved
indgangen til Tviehøj II.
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Sekundære grave og kogegruber fandtes ved begge høje, to simple
brandpletter, en stenopbygget jordfæstegrav og i alt seks kogegruber
anlagt 1-2 m fra højfoden. Hverken grave eller kogegruber indeholdt
fund, som kunne datere anlæggene nærmere. Meget taler dog for,
at en del af disse sekundære anlæg kan være væsentligt yngre end
gravhøjen. For et par år siden udgravede museets arkæologer således
den anden af Tviehøjene ved Dall kun ca. 20 m fra Tviehøj II, og her
fandtes hele 13 brandgrave ved højfoden. Blandt disse kunne ﬂere
dateres til tiden omkring Kristi fødsel (se årsberetning 2006).
Ikke alene har gravkamrene været i brug i mere end 1000 år, men
opfattelsen af højene og det omkringliggende areal som helligt har været
overleveret fra generation til generation i mere end 3000 år! - Måske ikke
uafbrudt i hele perioden og sandsynligvis ikke på samme religiøse grundlag, men dog alligevel tankevækkende i perspektiv til vore dages blot 1000
år gamle kirker og kirkegårde.

Forhistorien set fra luften
Af Torben Sarauw

Grubehuse på en mark
ved Barmer.
Foto: Michael Vinter.
Normalt forbinder man arkæologi og arkæologer med relativt udgiftstunge og tidskrævende udgravninger, hvor de vigtigste udgravningsredskaber er en gravemaskine, skovle og til nød en graveske. Udgravningerne følger ofte en meget stringent metodik, og slutresultatet er
altid en beretning, der beskriver, hvad der er fundet, nogle fund og
en plan over den forhistoriske bebyggelse med f.eks. hustomter, grubehuse, brønde osv. Oversigtsplaner og dermed et overblik over den
forhistoriske bebyggelse, udbredelsen og en datering kan imidlertid
også nås på anden vis. Det kræver blot en mindre sportsﬂyvemaskine
med pilot, en arkæolog, der ikke har let ved at blive luftsyg, en tør
sommer og et godt kamera. Alle disse ingredienser var til stede i
sommeren 2008.
Det er nemlig sådan, at Nordjyllands Historiske Museum de sidste
to somre i samarbejde med Michael Vinter fra Moesgård har foretaget overﬂyvninger af dele af museets ansvarsområde. Dette er sket
både for at kigge til gammelkendte lokaliteter og i håb om, at nye
spændende lokaliteter skulle dukke op. Særligt sommeren 2008, som
var varm og meget tør, var givtig og afslørede en række nye arkæologiske lokaliteter. Men hvordan kan det overhovedet være, at arkæologer kan se spor efter fortidens bebyggelse i korn- og græsmarker?
Forklaringen er enkel. Sporene fremkommer der, hvor man i fortiden
har gravet huller eller gruber i undergrunden f.eks. i forbindelse med
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Ringgrøftanlæg
nær Fyrkat.
Foto: Michael Vinter.
husbyggeri eller lertagning. Sidenhen er hullerne fyldt op med muldjord eller aﬀald, hvorved jordsammensætningen er ændret i forhold
til den omgivende undergrund. I meget tørre somre vil materialet i
sådanne gamle nedgravninger holde på fugten og desuden være mere
næringsrigt end den omgivende undergrund. Kornet, der vokser hér,
vil således typisk blive større og modne senere end det tilstødende
korn. Det omvendte fænomen gør sig imidlertid også gældende. Det
vil sige, at hvis forhistoriske anlæg er opfyldt med sten eller sand, så
vil kornet gro dårligt her, da rødderne har vanskelig adgang til vand
og derfor modnes tidligt. I det følgende vil nogle eksempler på luftfotoarkæologiens potentiale blive demonstreret.
Grubehuse i lange baner
På en mark vest for Barmer mellem Valsted og Farstrup blev der på
et ca. 4 ha stort område iagttaget omkring 100 mulige grubehuse. De
fremstod i kornmarken som mørkegrønne plamager med en diameter
på ca. 2-3 meter. Grubehuse er typisk ovale eller rektangulære bygninger, som er nedgravet 20-80 cm i undergrunden. Husgruben blev
forsynet med to stolper – en i hver ende, som bar tagkonstruktionen.
Vægforløbet kan have været lavet af risﬂet eller tætstillede planker. I
grubehuse ﬁnder man ofte vævevægte og andet i gulvlagene, hvilket
tyder på, at husene har været brugt som en slags arbejdshytter. De
ﬂeste grubehuse kender man fra yngre jernalder og vikingetid, dvs.
i tidsrummet ca. 400-1050 e.Kr. De ﬁndes både som arbejdshytter
til større gårdsanlæg og på mere specialiserede pladser, hvor de kan
optræde i hundredvis. Noget tyder på, at pladsen ved Barmer måske
skal henføres til den sidste kategori. Sådanne specialiserede pladser
kan have haft en særlig økonomisk og måske religiøs funktion for
et lokalt eller sågar et regionalt område. Folk kan igennem ﬂere generationer – måske århundreder – have mødtes her for at handle og
udveksle varer. Pladsen ved Barmer bliver særligt interessant set i lyset
af, at vikingetidens handelsplads Sebbersund kun ligger ca. 4 km væk.
Der er derfor stor sandsynlighed for, at de to lokaliteter i en periode
har eksisteret samtidigt, og at der må have foregået et vist samspil ikke
bare pladserne imellem, men også med landbebyggelsen i baglandet.
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Ringgrøfter fra vikingetid?
Næste eksempel på en opdagelse, der er gjort ved hjælp af luftarkæologi, er fra Fyrkat-området ved Hobro. På en mark nær borgen sås
7-8 ringgrøfter, som sandsynligvis repræsenterer gravanlæg fra yngre
jernalder eller vikingetid, dvs. tidsrummet 400-1050 e.Kr. Tilsvarende ringgrøfter kender man bl.a. fra Ribe, men også fra Norge.
Placeringen af ringgrøfterne nær Fyrkat gør dem selvfølgelig ekstra interessante. Så længe anlæggene ikke er undersøgt, kan vi kun
gisne om, hvad de repræsenterer. Er de gravlagte i ringgrøfterne f.eks.
nogle af Harald Blåtands krigere, eller er her tale om individer fra en
tidligere bosættelse i området?
Jernalderbebyggelse ved Louisedal
Til sidst skal den forhistoriske bebyggelse ved Louisedal beliggende i Østhimmerland ved Gudum omtales. Ved overﬂyvningen hér
konstateredes spor efter mindst 20 treskibede huse fra jernalderen.
Nogle havde muligvis en nedgravet stalddel. På billedet kan man ane
sporene efter hver enkelt tagbærende stolpe i langhusene. Husene
var konstrueret på den måde, at husets indre bestod af to parallelle
rækker af tagbærende stolper, som har båret husets tagkonstruktion.
Taget var af strå, tagrør eller græstørv. Væggenes konstruktion har varieret fra område til område. Man kender således både eksempler på
vægge af pudset risﬂet, græstørv og deciderede plankevægge. Mange
huse havde både en beboelsesdel og en stalddel, hvor gårdens mange
forskellige dyr var opstaldede. Fra samtidige brandtomter kender
man således både får, heste, grise, kreaturer og sågar hunde, som sikkert tilfældigt har opholdt sig i stalddelen, da branden opstod. Alle
husene er selvfølgelig ikke samtidige. Man skal nok forestille sig en
landsby i ﬂere faser. Huse med jordgravede stolper havde således ikke
en særlig lang levetid i forhold til moderne huse.
De mange parallelle spor efter grøfter, der kan anes øverst i billedet, repræsenterer drængrøfter fra 1800-tallet. De optræder også
på de historiske kort fra 1880’erne. Her kan man se, at jernalderbeBebyggelsesspor fra ældre
jernalder ved Gudum.
Foto: Michael Vinter.
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Udsnit af det historiske
kort. Den røde stjerne viser
bopladsens placering. Drængrøfter er vist med blåt.
byggelsen har ligget på en smal tange, som forbinder Sejlﬂod- med
Gudumlund-bakkeøen. På endnu ældre kort er denne tange benævnt
”Drauget”. Dette stednavn kan ofte sættes i forbindelse med steder,
hvor skibe er trukket eller draget over land, ofte for at skyde en genvej. Det er måske at drage for vidtgående slutninger at knytte dette
stednavn til en noget ældre jernalderboplads. Imidlertid forholder
det sig sådan, at Romdrup Å og Lindenborg Å løber hhv. vest og øst
om Sejlﬂod-bakkeøen. Man kan derfor godt forestille sig, at man i
oldtiden, hvor området var betydelig mere vandrigt end i dag, har
kunnet sejle helt ned til jernalderbopladsen fra Limfjorden.
Afslutningsvis må det konkluderes, at luftbaseret arkæologi rummer
et stort potentiale i kortlægningen af fortidens landskab. I 2009 forventes arkæologerne også at være luftbårne, men det er en anden
historie.
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Mølhøjgård - En landsby fra
ældre jernalder ved Hobro
Af Lars Egholm Nielsen
I efteråret 2007 gennemførte museet en forundersøgelse af en stor
parcelhusudstykning i udkanten af Hobro. På arealet blev der lokaliseret ﬁre områder med fortidsminder, hvoraf de tre små områder blev
udgravet i efteråret 2007, og området, som artiklen omhandler, blev
udgravet fra april – september 2008. I den vestlige del af udstykningen, som også er det højest beliggende, lå i ældre jernalder en relativ
stor landsby, som bestod af 10-12 samtidige gårde. Gårdene, der lå
på begge sider af et vejforløb, bestod typisk af et hovedhus og udhus
samt indgangsbrolægninger. Under udgravningen blev der fundet
omkring 50 langhuse, registreret 20.000 sten fra brolægningerne og
hjemtaget 600 genstande.

Oversigtsplan over udgravningen.
Husene
Husene i landsbyen, og generelt i ældre jernalder, er alle konstrueret
over samme grundmodel, som består af to rækker af tagbærende stolper omkranset af forskellige former for vægkonstruktioner. Husene
ligger næsten altid orienteret i øst-vestlig retning og har en døråbning midt på den sydlige langside. Som regel ﬁndes der også en døråbning lige overfor på den nordlige langside, men dette kan variere.

79

Typisk langhus fra ældre
jernalder. Husets stolper er
markeret med sort, mens
tilhørende stenkonstruktioner er skraveret.
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Indretningen af husene er også regelmæssig, i og med menneskene
og dyreholdet har haft hver deres ende af huset. Som regel er det
menneskene, der har beboet den vestlige del af huset.
Huset på planen har to indgange lige overfor hinanden, begge er brolagte hvilket er et almindeligt træk på bopladsen. Enkelte huse har
indgang i gavlen, men dette træk er ikke det normale. Man kender
selvsagt ikke selve tømmerarbejdets udformning, idet kun de gravede
huller efter stolperne er bevarede, så den reelle udformning af vægkonstruktionen er noget usikker. Men der kan opstilles forskellige
tolkningsmuligheder for husene på bopladsen. Enkelte huse kan have
haft en form for tørveopbygget jordvæg med en simpel trækonstruktion på indersiden, andre huse kan have haft en række mindre stolper,
sat i en grøft, hvorimellem der har været en ﬂetværkskonstruktion
med lerklining. De yngste huse på bopladsen har haft større jordgravede stolper med en uvis form for udfyldning af mellemrummet
mellem stolperne.
Husene ændrer løbende karakter og udformning, fra i begyndelsen af bopladsens levetid at være mindre huse på 10-12 meter i
længden med lige langsider, til senere at være længere huse på 15-18
meter med lettere buede langsider. Denne kronologiske udvikling
kendes også fra andre store bopladsudgravninger i Nordjylland.
Som regel kan husets beboelsesdel identiﬁceres ved tilstedeværelsen af et ildsted. Ildstedet har udgjort husets samlingspunkt, i og med
at det giver varme og er væsentligt for madlavningen. Ildstederne på
bopladsen var konstrueret efter samme princip. Først blev der anlagt
en lille cirkulær stenlægning, der derefter blev dækket med opgravet

Ildsted konstrueret af ﬂade
sten indlejret i ler.
gult undergrundsler. Herpå anlagde man bålet, der udover at afgive
varme i rummet desuden opvarmede de underliggende sten, der igen
kunne afgive varme, når ilden var slukket.
I Nordjylland ﬁnder man ofte i forbindelse med ildstedet et lille
”oﬀer” i form af en kop placeret i ildstedernes lerkappe. Men dette
forekommer kun i tre ud af 25 ildsteder på bopladsen. Alle tre offerkopper er blevet knust inden nedlæggelsen, hvor de normalt er sat
hele ned.
Gulvniveauet i husenes stalddel har ofte været let nedgravet i forhold til beboelsesdelen. Yderligere har ﬂere af staldene haft regulære
brolægninger i midtergangen for at mindske slid på jordgulvet. Nedgravningens funktion er omdiskuteret, men følgende muligheder er
sandsynlige forklaringer. 1: man anlagde stalden lavere end beboelsesdelen for, at dyrenes efterladenskaber ikke skal kunne ”ﬂyde” ind
på gulvet i beboelsesdelen. 2: nedgravningen kommer efterhånden,
fordi der bliver muget ud i stalden regelmæssigt, hvorved der ”forsvinder” lidt af jordgulvet. 3: nedgravningen bliver brugt til at ”blande” dyrenes efterladenskaber med daglig aﬀald for derefter at køre
det på marken som gødning. 4. staldens (og nogen gange hele husets)
grundplan bliver gravet ned under overﬂaden for at få en anden slags
vægkonstruktion end i de normale huse. Det kan være på grund af
mangel på eksempelvis ler eller træ. Huse med helt eller delvist nedgravet grundplan er et udpræget nordjysk fænomen, og der ﬁndes
forskellige udformninger heraf i Thy, Vendsyssel og Himmerland. På
Mølhøjgårdbopladsen er der 13 huse med helt eller delvist nedgravet
grundplan.
Stenkonstruktioner
Et af de helt centrale undersøgelsesobjekter under udgravningen var
de mange stenkonstruktioner. Som nævnt ovenfor var der fra starten
af projektet stor fokus på de informationer, man kunne skaﬀe fra
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Stenlagt gårdsplads. Hvis
ikke stenene havde været
bevaret ville relationen
mellem hovedhuset og udhuset have været usikker.
stenlægningerne. En af årsagerne til at stenlægningerne overhovedet var bevaret i den målestok, som tilfældet var, var at landskabet
oprindeligt har været mere kuperet, end det er i dag. Næsten alle
stenlægninger fandtes i områder, hvor kulturlaget var blevet forseglet
af pløjelaget. Det vil sige, at de mindre lavninger langsomt var blevet
fyldt op, hvorved overﬂaden blev udjævnet. På udgravningens højeste
punkt var der ikke kulturlag og stenlægninger bevaret, hvilket således
var en følge af ikke mindst de seneste århundreders intensiverede
dyrkning.
Det interessante ved stenlægningerne, som normalt ikke er noget, man ser på denne type udgravninger, er, at de kan give udgraveren informationer om husenes konstruktion, som ellers ikke kan
erkendes. Normalt udreder man de enkelte huse og gårdsenheder på
baggrund af stolpernes placering i grundplanen, men ved hjælp af
stenlægningerne kan man i dette tilfælde tilføje en ekstra dimension
til tolkningen. I tilfælde, hvor kulturlaget har været for kraftigt til, at
stolpehullerne er bevarede, udgør stenlægningerne således grundlaget for arkæologens tolkning af husets og gårdens udseende.
Udgravningsmetode
Museet har på grund af de mange sten afprøvet en ny registreringsmetode med stor succes. Det stod hurtigt klart, at der kunne
indhentes mange konstruktionsdetaljer omkring brug af sten i og
udenfor husene. Men det er meget tidskrævende og til dels upræ-

82

cist at tegne stenene i hånden. Derfor blev alle stenkonstruktioner
fotograferet med digitalkamera fra en lift. Herefter blev billederne
oprettet i computeren, så de blev målfaste og kunne bruges på lige
fod med opmålingerne. Billederne blev lagt ind som baggrund for
digitaliseringen, hvorefter man kunne tegne alle stenene. Metoden er
meget tidsbesparende og mere nøjagtig og vil blive brugt fremover til
sådanne stenkonstruktioner.

Digitalisering af stenlægningerne på baggrund af
genoprettede baggrundsbilleder.

Parcelinddelinger og vejen
Bopladsen er opbygget omkring et vejforløb, der går omtrent i retningen nord-syd gennem undersøgelsesområdet. På hver side af vejen
ligger der en række parceller/gårde, hvori husene er genopført ﬂere
gange. Der er mellem 10 og 12 parceller, fem på den vestlige side af
vejen og fem til syv på den østlige. Parcellerne skal forstås som et
område, hvori et eller ﬂere huse er blevet genopført ﬂere gange. Yderligere har mange af parcellerne store stenbrolagte områder eller andre
stenkonstruktioner, som gør, at man kan kæde husene sammen.
Vejen, der deler bopladsen på langs, kunne kun erkendes i den nordlige halvdel, men må også have eksisteret på den resterende del, da
bopladsens struktur her er nøjagtig magen til. Vejen kunne ses som
et lysere fyldskifte i det mørke kulturlag og bestod af et mere gruset fyld. Den kunne godt minde om en moderne markvej, hvorpå
der bliver smidt et nyt lag grus en gang imellem. Vejen bestod af et
10-15 cm tykt lag, der var bemærkelsesværdigt tomt for genstande
eller større sten. Næsten alle husene respekterer vejens forløb og må
derfor have eksisteret samtidig med denne. Vejen forsætter muligvis
i den sydligste del af området gennem det større kompleks af gruber
mellem de to sydligste parceller. Lignende vejforløb og parcelopdeling kendes fra ﬂere andre samtidige nordjyske bopladser.
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Oversigtsplan med
parcelinddelingen.
Landsbyens udbredelse følger ikke det nutidige lokalplansområde,
og landsbyen fortsætter både nord og syd for området (bag ved læhegnene), men hvor langt er ikke til at sige. I juni 2008 kunne vejen
og enkelte stenlægninger ses i vinterafgrøden mod nord, da afgrøden
har ringere vækstbetingelser i områder med mange sten lige under
pløjelaget end i områder med kulturlag.
Kulturlandskabet og transportruter i bunden af Mariager Fjord
Landsbyens beliggenhed på begge sider af et vejforløb kan understøtte teorien om, at oldtidens gravhøje ligger langs transportruterne
i landskabet. Vejforløbet gennem bopladsen kan kædes sammen med
de nærliggende gravhøje, der ligger i en langstrakt klynge fra der,
hvor motorvejen krydser Onsild ådal (Lokes Hede) og nordøst over
mod Hobro nord. Gravhøjene har sandsynligvis været placeret synligt fra transportruterne for at markere territorier eller ejerforhold i
landskabet. Det er derfor nærliggende at se vejen gennem landsbyen
som en del af et større vejnet i oldtiden.
Resultaterne fra udgravningen er over al forventning. Derfor vil der
blive arbejdet videre med dem i ﬂere forskellige former. Husenes
konstruktion og detaljer fra stenlægningerne kommer til at indgå i
arbejdet med at skabe en regional typologi for ældre jernalders huse.
De naturvidenskabelige resultater vil sandsynligvis kunne præcisere dateringen af det keramiske materiale, som ligeledes kan datere
faserne mere speciﬁkt. Parcelstrukturen i landsbyen kan yderligere
bidrage til forskningsområdet omkring ældre jernalders samfunds-
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Overﬂyvningsbillede fra
sommeren 2008, hvor vejforløbet og ﬂere parceller
kan ses i kornmarken nord
for udgravningen.
struktur og organisation. Formentlig vil fremtidige udstykninger i
området give os ﬂere svar omkring bopladsens udbredelse og måske
sammenhængen med de fredede gravhøje på marken nord for området.

Mulige vejforløb i oldtiden
langs gravhøje i bunden
af Mariager Fjord. Den
moderne motorvejs placering afviger ikke meget
fra ”hovedfærdselsåren” i
oldtiden.
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Industriarkæologi og kulturarv
Af Morten Pedersen og Caspar Jørgensen
(specialkonsulent Kulturarvsstyrelsen)
Det gav anledning til megen debat, da indgangen til Euston Station
i London blev nedrevet i 1962. Netop i den periode, hvor England
endegyldigt havde mistet sin frontposition, var der behov for at huske fordums industrielle storhed. Euston Arch faldt, men til gengæld
voksede interessen for industriens fysiske spor i landskabet med ﬂere
bevaringsinitiativer og oprettelsen af universitets-lærestole i sit kølvand. I 1970’erne spredte entusiasmen sig til Europa. Sverige ﬁk ﬂere
hundrede arbejdslivsmuseer og verdens første professorat i industriarkæologi.
Men i Danmark kom bølgen ikke meget længere end til dele af
universitetsverdenen og fagbevægelsen. Der blev oprettet et lille antal
museer som Arbejdermuseet, Industrimuseet i Horsens og Godthåb
Hammerværk, men med relativt små budgetter og deraf følgende
begrænset gennemslagskraft. For endnu i 1980’erne og 1990’erne
blokerede billedet af den pløjende bonde og den ﬁrelængede gård
som det danskeste af alt. Et billede, som let kan spores tilbage til
industrialiseringens indtog i Danmark. I 1843, da englænderen og
maskinfabrikanten James Nasmyth tog på forretningsrejse omkring
Østersøen, så han på jern- og kobberminer, maskinværksteder og fabrikker i Sverige, mens det var Oldnordisk Museum og Rosenborg
foruden den renlige og venlige bondebefolkning, han hæftede sig ved
i Danmark. Og så sent som ved PH’s Danmarks Film fra 1935 fandt
Politikens anmelder: ”Alle disse kedsommelige kraner, ensformige
telefontråde, skønhedsforladte lysmaster, hæslige vindmotorer og
pulsende lokomotiver [det] er ikke Danmark”.
Men billedet er – et billede. For Danmark er lige så meget en industrination, som landene omkring os. Ser man på folketællingernes
oplysninger om erhvervsfordelingen, er det tydeligt, at industrien begyndte at ændre samfundet fra 1840 med det resultat, at landbruget
i 1890 beskæftigede under halvdelen af befolkningen. Fra 1890’erne
og frem til 1970 fremstår Danmark som et industrisamfund, og i
1960’erne nåede andelen af befolkningen der var beskæftiget indenfor håndværk og industri 42%. I Sverige var andelen 45%.
Derfor er det da heller ikke overraskende, at der ﬁndes alternativer til landbrugsdiskursen. Et eksempel er Den nordiske Industri-,
Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888, hvor N. Malmgren udsendte Danmarks Industrielle Etablissementer. Her kunne
man i forordet læse, at tidligere tiders klostre og borge var blevet
aﬂøst af ”Industriens – alias arbejdets borge med deres himmelstræbende, røgspyende skorstene”. Og at ”den fødte adel var blevet aﬂøst
af arbejdets adel”. Men det har primært været industrien selv, der har
tegnet det billede, og uden den helt store gennemslagskraft. Endnu
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Tuschtegning fra Dansk
Eternit Fabrik engang
i 1950’erne. Selv i industriens markedsføring
af egne materialer blev
opfattelsen af Danmark
som et landbrugssamfund
til tider vedligeholdt.
Kunstneren er ukendt.
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i 1948 måtte den senere departementschef Erik Ib Schmidt sande,
hvor vanskeligt det var ved internationale forhandlinger at overbevise
deltagerne om, at Danmark ikke var et landbrugsland.
I dag har en del af forskningen imidlertid frigjort sig fra den
nationalromantiske bondeﬁksering. Det har banet vejen for undersøgelser af det danske industrilandskab, og resultatet er ny viden om
de sidste 200 års historie og om de faktorer, der bestemmer det industrielle miljøs opbygning. Nordjyllands Historiske Museum har taget
aktivt del i arbejdet. Blandt andet har denne artikels forfattere samarbejdet om udarbejdelsen af en række publikationer, der både formidler undersøgelser af enkelttemaer og samler trådene fra de senere
års forskning til et nyt helhedsbillede af forandringerne i industriens
landskaber – og deres forhold til den generelle samfundsudvikling.

Forandringer i industriens landskaber er en del af den teknologiske udvikling, der består af andet og mere end nye maskiner. En del
af den teknologiske udvikling er nemlig også fremkomsten af nye
principper for produktionens organisering, der af og til ﬁnder vej
til andre dele af industrien – og til samfundet i øvrigt. I nutidens
lean-gennemsyrede samfund er arven fra Fords gennemrationelle og
planlagte samlebåndsfabrikker fra begyndelsen af 1900-tallet helt
tydelig. Eksemplet peger samtidig på, hvordan nogle innovationer
er mere indﬂydelsesrige end andre, og det har fået især økonomiske
historikere til at arbejde med teorier om tekno-økonomiske paradigmer adskilt af teknologiske revolutioner.
Med de senere års forskning begynder vi at få et samlet billede af,
hvordan forandringerne i industriens landskaber er en central del af
disse bølger af nyskabelser, når de skyller over den industrialiserede
verden. Samtidig hører det med til billedet, at den teknologiske udvikling til alle tider indgår i – og er forudsat af – en bred kontekst,
hvori kulturelt betingede skemaer eller synsmåder spiller en afgørende rolle. Som ved så megen anden materiel kultur slår de funktionelle
forklaringer langt fra til alene.
Lige nu peger forskningsresultaterne på ﬁre epoker, startende
med den industrielle revolution, der kom til Danmark 1770-1840
dog uden at få samme gennemslagskraft som i England. Men også
i Danmark aﬀødte udnyttelsen af landets vandløb som kraftkilde
etableringen af en række langstrakte industrilandskaber med mølledamme som perler på en snor. Man benyttede ofte kendte bygningstyper, især etagebygninger som gjorde det muligt at fordele kraften
fra vandhjulet ud til mange maskiner, samtidig med at formændene
bedre kunne holde opsyn med arbejderne. Værkerne langs Mølleåen
er et eksempel.
I dampens og jernbanens tid (1840-1890) blev fabrikkerne større,
og med dampkraften kunne de ﬂytte ind til byerne, især København.
Men de traditionelle tankegange havde fortsat stor indﬂydelse. De
nye brokvarterer blev på mange måder en gentagelse af bebyggelsen i den indre by med dens blanding af beboelse og erhverv. Man
genbrugte stadig gamle bygningstyper og traditionelle skemaer, når
de skulle placeres i forhold til hinanden. For eksempel er Rud. Rasmussen Snedkeri på Nørrebro ikke meget forskelligt fra en ældre
købstadsgård, bygningerne er bare større. Og brygger Jacobsen indrettede Carlsberg med gårdspladser, driftsbygninger, folkebygninger,
hovedbygning og have. Det var som ethvert andet patriarkalsk opbygget herregårdsanlæg.
Et andet udslag af de kulturelle normer slog igennem ved den
danske sukkerindustri, hvor en nær sammentænkning med det nationale udtryktes ved bygningernes arkitektur. Sukkerfabrikkerne
blev etableret dels af lokale bønder, dels af det Tietgen-grundlagte
aktieselskab De Danske Sukkerfabrikker. Og hvor de lokale projekter købte færdige pakkeløsninger i Tyskland, som sukkerfabrikken
Lolland i Holeby, havde DDS muskler og vilje til at udvikle en helt
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ny måde at organisere sukkerfabrikker på – og til at anvende nogle af
tidens førende arkitekter. Det var passende for Tietgens strategi om
dansk monopol på den måde at signalere sit eget industrielle ’danske
brand’.
Med stålet, elektricitetens og sværindustriens tid (1890-1950)
påbegyndte industrien for alvor en frigørelse fra de traditionelle
planskemaer. Nu blev normen en grundig forudgående planlægning,
hvor fabrikslandskaberne indrettedes rationelt efter produktionsﬂowet. Det var et udslag af naturvidenskabens og ingeniørernes voksende betydning. Resultatet kan blandt andet studeres ved Aalborgs
cementindustri. Aalborg-fabrikkerne, der stod i tæt forbindelse med
F.L. Smidth, blev teknologisk førende på sit område. På Aalborg
Portland blev den nye teknik afprøvet og derefter eksporteret. Udviklingen 1890-1910 gik så hurtigt, at den første generation bygninger
blev nedrivningsklare på under fem år. I stedet udviklede ingeniørerne et system af store ﬂeksible haller. Samtidig begyndte planlæggerne
i storbykommunerne at udlægge særlige industrikvarterer, gerne tæt
på havne og jernbanelinjer, således at boliger og industri blev holdt
adskilt.
Portlands haller var en tydelig forløber for olie-, bil og masseproduktionens tid (1950-70), hvor planlægning blev det helt store mantra – i industrien som i det øvrige samfund. Umiddelbart efter krigsslutningen berettede en delegation af danske arkitekter og ingeniører
fra en studietur i USA, hvordan man i velplanlagte industriområder
benyttede sig af kæmpemæssige én-etages ﬂadebygninger, hvor samlebåndene kunne opstilles og rokeres rundt efter behov. Den model
kom også til at dominere det danske landskab, hvor den blev anset
for et smukt ideal. Eksempler er Lindø med ’samlebåndsproduktion’
i en ny skala og Danfoss, hvor den ene ﬂadebygning efter den anden skød op omkring fædrenegården, hvor produktionen begyndte.
I begge tilfælde blev der opført særskilte boligområder. Til tider blev
étplansbygningerne endda brugt, hvor det ikke var nødvendigt. De
blev en stil, der også slog igennem i de mange nye parcelhuskvarterers étplanshuse. Industriens måde at indrette sig på blev efterlignet
i det øvrige samfund.
Spørgsmålet er så, hvad der karakteriserer industrilandskaberne
i dag. Til tider kan man få det indtryk, at al produktion er ﬂyttet til
fjernøsten. Rigtigt er det, at mange havneområder og andre ældre
industrikvarterer er tømt for industri, der i ﬂere tilfælde er erstattet af
boliger og serviceerhverv. Blandt planlæggere er målet ikke længere
at holde erhverv og boliger adskilt, men tværtimod at blande funktionerne for at skabe mere liv. Men der brygges fortsat øl i Fredericia,
selvom der ikke er mange bryggeriarbejdere. I det hele taget præger
industrien fortsat bebyggelsen, ikke mindst langs motorvejene. Men
karakteristisk nok er tiden, der er tættest på, også tiden, hvor det er
vanskeligst at etablere overblik. Det vil derfor være oplagt i fremtiden
at forfølge spørgsmålet om, hvor meget man i grunden har fjernet sig
fra de foregående perioders metoder.
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Meget tyder på, at det væsentligste nye ved perioden efter 1970
skal ﬁndes på det mentale plan. Synet på industrien og dens landskaber er et helt andet i dag, hvor betegnelsen ’industrisamfund’ opfattes
som noget, der har passeret. Et af de områder, hvor den forandring
ﬁnder et samlet udtryk, er i den fysiske kulturarv, der er resultatet
af de mange genanvendelser af industriområder til nye formål. Her
vælges der konstant mellem forskellige aspekter af fortiden, når det
afgøres, hvad der skal stå, og hvad der skal væk. Forholdet til fortiden
materialiseres på den måde, og det er en proces, der er nært forbundet med en helt ny opfattelse af, hvad der er en ’rigtig’ arbejdsplads
med ’virkelige’ produkter. Det maskuline arbejderideal er erstattet af
værdier som entrepreneurship og især kreativitet. I den proces har
et ambivalent forhold til den industrielle kulturarv især fundet aﬂøb
ved genanvendelser, der har fremhævet de forladte industrianlægs
forfald. De rustende konstruktioner, der gradvist tilbageerobres af
naturen. Et forfald, der både signalerer sorg over en forsvunden samfundsform og lettelse og tro på netop, at epoken er overstået. Hope
and Rust!
Denne domesticering har især været studeret ved de store omdannelser i det tyske Ruhr og det svenske Bergslagen. Men det står
stadig åbent, hvordan vi i Danmark prioriterer i vores industrielle
fortid. Er det for eksempel negligeringen af industrien i det danske
selvbillede, der endnu engang udløses, når landets mange industrihavne i disse år i hastigt tempo fjernes til fordel for kontorer og boliger?
Ønsker du at studere museets arbejde med industriens landskaber nærmere, er det muligt i en række publikationer, der alle er til salg
i museets butik i Algade.

Morten Pedersen og Caspar Jørgensen (red.): Modernism and Rationalization. Skrifter fra Nordjyllands Historiske Museum nr. 2.
Aalborg 2006.
Henning Bender & Morten Pedersen: Aalborg og cementen. Aalborgbogen 2006. Selskabet for Aalborg Historie.
Industri Industri. 25 stk. dansk kulturarv. Gads Forlag, København 2007.
Morten Pedersen: Den danske cementindustris bebyggelsesmiljø. Skrifter fra Nordjyllands Historiske Museum nr. 3. Syddansk Universitetsforlag 2008.
Morten Pedersen og Caspar Jørgensen m.ﬂ. (red.): Industrimiljøer.
Den Jyske Historiker nr. 121-122. Århus 2009.
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En tur til Umbrien
Af Viggo Petersen

En af Aalborgs populæreste attraktioner er Gråbrødrekloster Museet, hvor man under det nuværende overﬂadeniveau kan se resterne
af byens gråbrødrekloster, som blev nedrevet kort efter reformationen
i 1536. Da museet er en del af Nordjyllands Historiske Museum, var
det nærliggende herfra at arrangere en tur for museets venner og
andre interesserede til det sted i Italien, hvor gråbrødre- eller franciskanerordenen opstod i begyndelsen af 1200-årene. Grundlæggeren
var Frans af Assisi, og Assisi i Umbrien måtte være et af turens hovedpunkter. Mange andre lokaliteter i Umbrien er imidlertid knyttet til ordenens tidligste historie, og desuden rummer regionen en
række andre fremragende seværdigheder, som man ikke bare kan
køre forbi.
Turen fandt sted fra den 22. til den 26. september 2008 for ca. 25
deltagere, som blev indlogeret i vingården Casal de’ Cucchi tæt ved

San Francesco-kirken i
Assisi, franciskanerordenens hovedkirke, blev påbegyndt i 1228 og indviet
i 1253.
Foto: Viggo Petersen.
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Rejsedeltagerne foran
Fontana Maggiore i
Perugia. Foto: anonym
forbipasserende.
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Trasimeno-søen i Umbriens vestligste del. Fra gården var der en betagende udsigt til alle sider, bl.a. til den kendte vinby Montepulciano.
Alle aftensmåltider blev indtaget i vingårdens restaurant, ledsaget af
stedets egne fremragende vine, medens frokosterne i form af madpakker blev nydt i fri luft i historiske omgivelser. Vejret var under
hele turen smukt og ikke for varmt til de mange ofte strabadserende
opstigninger ad stejle gader.
Museumsinspektør Stig Bergmann Møller, som har udgravet den
del af Aalborgs gråbrødrekloster, der nu kan ses i det underjordiske
museum, og som har skrevet en bog om emnet (Aalborgbogen 2000),
fortalte under turen om Frans af Assisi og de steder, der er knyttet
til hans navn, mens fhv. museumsinspektør Viggo Petersen berettede
om andre lokaliteter, f.eks. bygninger og interiører fra renæssancetiden. Cand.mag. Kasper Drevsholt fra Benvenuti Rejser stod for det
praktiske arrangement.
De vigtigste minder om Frans ﬁndes stadig i hans fødeby Assisi.
Hans grav ﬁndes i krypten under San Francesco-kirken, der i virkeligheden består af to kirker, hvoraf den ene ligger oven på den anden.
Både den nedre og den øvre kirke er rigt udsmykket med fresker.
Især Giottos fresker i den øvre kirke med billeder fra Frans’ livshistorie er berømte og betragtes som et af verdenskunstens hovedværker.
Også Clara, der stiftede franciskanernes nonneorden, clarisserne,
er begravet i Assisi, nemlig i Basilica di Santa Chiara. Her ﬁnder

Santa Maria della Consolazione i Todi.
Foto: Viggo Petersen.
man tillige det byzantinske kors, hvorfra Kristus talte til Frans og
bød ham bygge den kristne kirke op.
Både Frans og Clara blev døbt i Assisis domkirke, som der derfor var anledning til at bese. I byens udkant ﬁndes endvidere kirken
Santa Maria degli Angeli, påbegyndt 1569. Den er bygget over det
lille Porziuncola-kapel, der er af central betydning i Frans’ historie og
var ordenes første hjemsted. Det gamle kapel står nu midt i det nyere
og meget større kirkerum. Kirken omfatter også Frans’ dødsværelse.
Højt oppe på bjerget over Assisi ﬁndes klosteret Eremo delle
Carceri, der er bygget på et sted, hvor Frans ofte trak sig tilbage for
at bede og meditere. Medens nogle af deltagerne foretrak at blive
i Assisis historiske centrum, kørte andre i taxa op til klosterområdet. Selve klosterbygningerne var lukket for restaurering, men en tur
rundt ad stien i det smukke landskab bevokset med stenege og med
mange minder om Frans var betagende.
I franciskanerkirken San Fortunato i Todi ﬁndes den dybt religiøse digter Jacopones sarkofag. Jacopone, død 1306, var tilknyttet
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franciskanerordenen og var en af de første digtere, der forlod latinen
og skrev på italiensk. Den største oplevelse i Todi blev dog kuppelkirken Santa Maria della Consolazione, påbegyndt 1508. Den er en
af den italienske renæssances hovedværker.
Også Perugia er knyttet til Frans’ historie, idet han sad fængslet
her et år. Den bygning, hvori han menes at have siddet, er stadig bevaret, men det var byens gamle administrative centrum, Palazzo dei
Priori, der var besøgets hovedpunkt. Den imposante bygning, der er
blevet til i ﬂere etaper fra 1293 til 1443, er i gotisk stil, men rummer
en række interiører fra renæssancetiden, bl.a. vekselerernes audienssal, der hører til blandt de allersmukkeste og bedst bevarede renæssancerum i Italien. På pladsen uden for Palazzo dei Priori ﬁnder man
middelalderens mest imponerende fontæne, Fontana Maggiore, fra
1275-78.
I Orvieto var hovedpunktet domkirken, der er en af de ﬁneste
gotiske kirker i Italien, påbegyndt 1290. Den berømte vestfacade er
et under af mosaikker og stenhuggerkunst. Inde i kirken ﬁndes bl.a.
Signorellis interessante fresker fra 1500-04, som ﬁk stor betydning
for malerkunsten. En seværdighed af en helt anden art er det imponerende brøndanlæg Pozzo di San Patrizio fra 1500-årene. Man
kan stadig gå ned til vandoverﬂaden 60 m nede ad det sindrige trappesystem, der er konstrueret således, at de mulæsler, der i sin tid bar
vandet op, ikke skulle passere forbi dem, der gik ned.
Turens ældste seværdighed blev beset til sidst i Palazzo dei Consoli i Gubbio. Bygningen fra 1300-årene er nu indrettet som museum
og rummer bl.a. de såkaldte Eugubinske Tavler fra det 2. århundrede
f.Kr. med indskrifter i såvel det umbriske som det latinske alfabet.
Teksterne på disse syv bronzetavler er et af de vigtigste vidnesbyrd
om livet i regionen før den romerske erobring.
På en tur med kun tre hele dage i Umbrien kan man naturligvis
ikke overkomme alt, men på grund af det intensive program lykkedes
det alligevel at få set det vigtigste og få et indtryk af ”Italiens grønne
hjerte”, som regionen kaldes.
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Bare en kommunist
Af Erik Laursen
I efteråret 2008 blev Hadsund Egns Museum kontaktet af en ﬁlatelist, der udbad sig oplysninger om en person ved navn Jens Vilhelm
Justesen. Filatelisten var kommet i besiddelse af adskillige kuverter,
hvoraf en enkelt tillige indeholdt et brev. I kronologisk orden var kuverterne afsendt fra Det tyske Sikkerhedspoliti i Aalborg, Horserød,
Frøslev og endelig den tyske koncentrationslejr i Neuengamme. Alle
brevene var stilet til hustruen Ida Justesen, og ifølge det bevarede
brev havde ægteparret børnene Preben og Bente. Filatelisten var så
venlig at sende kopier af kuverterne og brevet mod, at museet skulle
prøve at ﬁnde ud af, hvorfor Jens Vilhelm Justesen var endt i en tysk
koncentrationslejr, og hvorvidt han overlevede.
Oplysninger søges
Museet besad ingen oplysninger om den tidligere koncentrationslejrfange, men via opslag i kirkebøger kunne det konstateres, at hans
fulde navn var Jens Vilhelm Halkjær Justesen (herefter benævnt
Vilhelm). Han var født i 1914 som søn af skrædder Søren Kristian
Justesen i Hadsund. Skrædderens storebror Jens Marinus Justesen
havde haft en stor manufakturhandel på byens hovedgade, som efterfølgende var blevet overtaget af en anden bror, Søren Theodor Justesen. I selvsamme bygning er der i dag en sportsforretning ejet af en
efterkommer af denne familie. Endvidere ﬁk ﬂere i denne Justesenslægt store børneﬂokke, så der burde være gode muligheder for at
skaﬀe sig oplysninger om Vilhelm. Henvendelse til ﬂere personer i
familien Justesen gav imidlertid ikke noget resultat. Der var ingen,
der kunne erindre at have hørt om denne Vilhelm, som var kommet
i koncentrationslejr. Det må siges at være ret bemærkelsesværdigt, at
historien om et familiemedlem, der var i tysk koncentrationslejr, ikke
var blevet fortalt videre i slægten.
Vilhelms børn blev også fundet i kirkebøgerne, og de havde fået
efternavnet Halkjær Justesen. Opslag på Internet gav ikke noget
brugbart spor, så det var nødvendigt med en henvendelse til folkeregisteret. Begge børnene var stadig i live og datteren Bente, der bor
i Randers, kom sammen med sin mand her op til museet for at fortælle om sin far og aﬂevere papirer, billeder og eﬀekter, der havde
relation til ham.

Pasbillede af Vilhelm fra
december 1945.

Forskel på folk
Ikke overraskende viste det sig, at Vilhelm (det var hans kaldenavn)
tog aktiv del i modstandskampen, og han havde været i en kommunistisk modstandsgruppe. Det er muligvis svaret på, hvorfor han
var blevet ’glemt’ i familien og ikke bliver nævnt på linje med andre
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Charles André Overgaard
Andersen (1915-1945).
Billedet er fra slutningen
af 1930’erne.

modstandsfolk fra Hadsund-egnen, når der tales og skrives om den
lokale modstandsbevægelse.
I folks øjne var den lokale modstandsbevægelse personiﬁceret af
de grupper, der på en eller anden måde var underlagt Toldstrups ledelse af modstandsbevægelsen i Nordjylland. Lokalt gjaldt det bl.a.
sognepræst Alfred Thomsen og journalist Niels Eigenbroth. En
kommunistisk modstandsgruppe blev af mange ikke betragtet som
en ’rigtig’ modstandsgruppe, velsagtens pga. af antipati mod den politiske overbevisning. Denne holdning til de to ideologisk forskellige
modstandsgrupperinger i Hadsund kom til udtryk efter krigens afslutning i maj 1945.
Kommunisten, Charles Andersen, der var i samme modstandsgruppe som Vilhelm, døde i den tyske koncentrationslejr Neuengamme i januar 1945. Efter krigen blev der sat en enkel sten af rød
granit op i et skovområde i udkanten af Hadsund, hvor han var vokset
op. På stenen står der ikke andet end hans navn. Stenen blev i øvrigt
senere ﬂyttet op på kirkegården i forbindelse med en vejudvidelse.
I modsætning til denne noget anonyme hæder af en modstandsmand,
står den stort anlagte begravelse af den handelsuddannede og tidligere løjtnant Michael Westergaard Jensen på Hadsund Kirkegård i juni
1945. Michael Westergaards indsats i modstandsbevægelsen var som
medlem af en nedkastningsgruppe fra Aars, der kun fungerede i få
måneder, inden den blev optrevlet af Gestapo. Michael Westergaard
blev i juni 1944 henrettet i Ryvangen. En indsamling i Hadsund bevirkede, at der blev sat en stor mindesten med en længere inskription
op på hans grav, foruden en mindestue på 4. maj kollegiet i Aalborg.
Vilhelms familiemæssige baggrund
Som tidligere nævnt var Vilhelm søn af en skræddermester, der havde
sin forretning og bopæl i Østergade i Hadsund. Skrædderen og hans
hustru ﬁk 9 børn, og Vilhelm, der var født i 1914, var aldersmæssigt
placeret midt i søskendeﬂokken. Efter endt skolegang blev Vilhelm
boende i Hadsund, hvor han tjente til dagen og vejen som sømand
og arbejdsmand.
I begyndelsen af 1930’erne blev Vilhelm kæreste med Ida Jørgensen
fra Norup syd for Mariager Fjord. De ﬁk drengen Preben i 1935,
men blev først gift i 1936. Familien ﬁk bopæl i Østergade i Hadsund,
hvor de boede overfor Vilhelms forældre. Her ﬁk de deres andet barn
Bente i 1941.
Den kommunistiske modstandsgruppe i Hadsund
Vilhelm var som nævnt medlem af en kommunistisk modstandsgruppe i Hadsund. Om denne gruppes arbejde har vi kun meget få
oplysninger. Desværre kan Vilhelms to børn ikke bidrage med oplysninger herom, for deres far fortalte dem aldrig noget om sin tid
i modstandsbevægelsen. Et lille indblik i gruppens arbejde er det
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Vilhelm med sine søskende
foran barndomshjemmet i
Østergade i 1952. Vilhelm
står yderst til højre.
dog muligt at få via avisreferaterne fra den retssag, som efter krigen blev ført mod den person, der havde angivet modstandsgruppen.
Gruppens fem medlemmer endte efterfølgende i tyske koncentrationslejre. Ud af disse fem var de tre fra Hadsund, nemlig Vilhelm
Justesen, Charles Andersen og Jens Peter Magnussen, der alle var
arbejdsmænd og kommunister. Om de sidste to personer er der ikke
fundet nogen oplysninger, men der har muligvis været tale om personer fra Aalborg eller Aalborg-egnen. Det er under alle omstændigheder nærliggende at antage, at modstandsgruppens medlemmer
har haft en eller anden form for kontakt med deres kommunistiske
kammerater i Aalborg, hvor kommunisterne stod langt stærkere end
i Hadsund.
Det er helt sikkert, at den kommunistiske modstandsgruppe i
Hadsund trykte og distribuerede illegale aviser. Til brug for fremstilling af aviser havde gruppen en duplikator stående hjemme hos
Magnussen, der boede på Vive Hede. Hvorvidt gruppen har fungeret
som modtagergruppe eller sabotagegruppe, er der ikke nogen konkrete oplysninger om.
Modstandsgruppen arresteres
Den 12. marts 1944 slog det tyske politi til imod modstandsgruppen.
Jens Peter Magnussen blev arresteret i sit hjem, hvor tyskerne fandt
duplikatoren samt nogle illegale blade. Vilhelm og Charles Andersen blev anholdt samme dag, da de forlod Hadsund Biograf efter at
have set ﬁlmen ”Barken Margrethe”. Vilhelm og Charles’ hustruer
blev også afhentet i deres hjem af det tyske politi. I første omgang
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blev alle fem afhørt på Hadsund Skole, men hustruerne blev løsladt
henholdsvis samme aften og dagen efter.
Efter krigen blev årsagen til gruppens tilfangetagelse oprullet
i retssalen – først i Terndrup Byret, derefter ved Vestre Landsret i
Viborg. Det viste sig at være Jens Peter Magnussens nabo, Kristian
Laurits Christiansen, der havde stukket gruppen. Christiansen havde
en længere kriminel løbebane og udover at blive kendt skyldig i angiveri, blev han kendt skyldig i tyveri og uagtsom brandstiftelse. Samlet
set blev straﬀen i byretten sat til 2½ års fængsel, men landsretten
skærpede senere straﬀen til 5 års fængsel. Udover fængselsstraﬀen
blev Christiansen frakendt almen tillid ligeledes i 5 år, dvs. at han
bl.a. mistede sin stemmeret og ikke måtte ansættes i en oﬀentlig stilling.
I koncentrationslejr
Vilhelms videre skæbne kan følges i en lille kalender, som han noterede i under sit fangenskab. Den 22. marts 1944 blev han overført fra
Aalborg til Horserød på Sjælland. Den 13. august ankom Vilhelm til
Frøslevlejren, hvor han opholdt sig til den 20. oktober 1944, hvorefter han blev overført til den tyske koncentrationslejr Neuengamme
udenfor Hamborg.
Gruppens øvrige ﬁre medlemmer endte ligeledes i tyske koncentrationslejre. Charles Andersen og Jens Peter Magnussen blev allerede deporteret til Neuengamme den 15. september 1944 sammen
med 190 andre mænd. Ud af disse blev ca. 170 sendt til de såkaldte
udekommandoer i bl.a. Porta Westphalica og Husum. Udekommandoer var underafdelinger af hovedlejrene, og forholdene var generelt
endnu dårligere end i hovedlejrene. Både Charles Andersen og Jens
Peter Magnussen endte i Porta Westphalica, der lå ca. 100 km syd
for Bremen. Charles blev alvorligt syg i december 1944, og han blev
efterfølgende sendt med sygetransport til Neuengamme, hvor han
døde den 20. januar 1945.

Blikæsken og dens
indhold. Forsiden af
blikæsken viser en kriger
til hest ridende hen mod
en ørn - uden tvivl en
symbolsk henvisning til
kampen mod tyskerne. På
bagsiden er der indgraveret to sårede dyr, der står
under en stor beskyttende
plante. På lågets underside er der bl.a. indgraveret det russiske hammer
og segl.
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Da Vilhelm ikke har fortalt sin familie om opholdet i koncentrationslejren, er det ikke muligt at berette noget herom. Et enkelt
minde havde han dog med sig hjem fra Neuengamme. Det var en
lille blikæske, hvori hans halsbånd med fangenummeret 60859, en
seddel med barak- og stuenummer samt den tidligere omtalte kalender lå. En russisk medfange havde lavet æsken af en bliktallerken, og
Vilhelm havde fået den, fordi han havde delt sine Røde Kors pakker
med nogle russiske medfanger.
Blandt de til museet indleverede papirer ﬁndes også et par breve fra
efterkrigstiden fra en af Vilhelms medfanger, Anders Helmuth Lindegaard. Han var ligeledes kommunist og ankom til Neuengamme
samtidig med Vilhelm. Her blev de gode venner, og det er en nærliggende antagelse, at de har boet i samme barak.
Hjem til Danmark og Hadsund
Den 29. april 1945 kunne Vilhelm forlade Neuengamme i en af de
hvide busser (en redningsaktion af danske og norske fanger i tyske
koncentrationslejre i slutningen af krigen). Som de øvrige koncentrationslejrfanger kom Vilhelm i første omgang til København. Han
var meget medtaget af opholdet i koncentrationslejren og var indlagt
i en periode.
I løbet af sommeren 1945 vendte Vilhelm tilbage til sin familie
i Hadsund, hvor han i august ﬁk udstedt et legitimationskort og våbentilladelse af Modstandsbevægelsen i Hadsund Distrikt. Af et brev
fra førnævnte Lindegaard i november 1945 fremgår det, at Vilhelm
efter sin tilbagekomst til Hadsund var blevet formand for den lokale afdeling af DKP. Hvor aktiv han var lokalpolitisk, foreligger der
ingen oplysninger om, men han var ikke at ﬁnde på DKP’s opstillingsliste til kommunalvalget i marts 1946, hvilket kan være fordi, det
var vanskeligt at forene med arbejdet som sømand. Vilhelm valgte
nemlig at genoptage sit gamle arbejde som sømand og ﬁk udstedt en
søfartsbog den 1. december 1945. Herefter sejlede han jævnligt på
langfart i perioden frem til marts 1950 – den længste mønstringsperiode var på knap 10 måneder. Efter afmønstringen i marts 1950
stoppede han permanent med at sejle. I mellemtiden var familien
Justesen ﬂyttet til Randers, og efter sin sidste tur som sømand blev
Vilhelm arbejdsmand hos en glarmester. Senere slog han sig ned som
selvstændig vinduespudser – en forretning der senere blev overtaget
af hans svigersøn.
Et dårligt helbred
Som for så mange andre koncentrationslejrfanger havde opholdet i
koncentrationslejren sat dybe og varige spor på Vilhelm. Familien
beretter om, at Vilhelm helt frem til sin død døjede med voldsomme
mareridt. De psykiske efterveer fra opholdet i koncentrationslejren
havde mange koncentrationslejrfanger, og dengang var man ikke klar
over, hvor vigtigt det var med psykologhjælp til folk, der havde væ-
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ret udsat for de grusomme oplevelser. Konsekvensen var således, at
mange koncentrationslejrfanger med tiden blev invaliderede af det,
der i dag kaldes post traumatisk stress syndrom.
Vilhelm ville, i lighed med mange andre tidligere koncentrationslejrfanger, ikke fortælle sin familie om sine oplevelser i koncentrationslejren. Det har været en måde at beskytte sig selv og forsøge
at fortrænge de forfærdelige oplevelser. Måske var det også en slags
ﬂugt fra disse oplevelser, der ﬁk Vilhelm til at starte med at sejle på
langfart kun ½ års tid efter krigens ophør.
Vilhelms dårlige helbred førte til, at han ﬁk bevilliget den laveste
invalidepension i 1966. I forlængelse heraf ﬁk han tilkendt den såkaldte hædersgave, som bestod af et årligt skattefrit beløb. Vilhelm
ﬁk kun få år at nyde sit otium i, da han døde i 1970 i en alder af kun
55 år – i øvrigt kun få dage før han sammen med andre tidligere
koncentrationslejrfanger skulle tilbage til Neuengamme med bus i
anledning af 25-års dagen for evakueringen. Denne tur tilbage til
Neuengamme var ikke noget, som Vilhelm glædede sig til, men ifølge familien følte han sig presset af andre tidligere fanger til at melde
sig til turen.
Kommunist til døden
Der er ingen tvivl om, at Vilhelm forblev kommunist til sin dødsdag.
Efter hans død indrykkedes der også et mindeord i avisen, som var
underskrevet af fangekammerater og partikammerater i Randers.
Vilhelm ydede sammen med sine kammerater sit bidrag til den
danske modstandskamp under besættelsen. Denne artikel skulle
gerne give et nuanceret billede af modstandskampen i Hadsund, for
selvom Vilhelm og hans kammerater bare var kommunister – skal
deres indsats ikke gå i glemmebogen. De betalte en endog meget høj
pris for deres bidrag til modstandskampen mod tyskerne.
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Udstillinger, undersøgelser,
arrangementer og aktiviteter

Søndag den 1. juni 2008 kl. 11-15

FART – FORTID – FREMTID
Zap i tiden
på Aalborg Slot
og Utzon Center
For børn og voxne!

Oplev Historiens Dag
Frederikshavn, Aalborg, Herning, Århus,
Ribe, O dense, Slagelse, Frederiksværk,
København, Vordingborg og på Bornholm

Aalborg Historiske Museum
2008 har budt på en bred vifte af aktiviteter på Aalborg Historiske
Museum.
I april havde museet således besøg af håndbrygger Martin Rantzau fra ”Haandbryggeriet”. Han kunne give de fremmødte ølentusiaster gode råd om, hvordan man selv brygger øl. Hertil var der
smagsprøver på hans eget bryg, og der var stillet en stor mængde
prøver frem på de forskellige malttyper, der blev brugt til øllet.
I foråret blev der for tredje gang holdt Bogmesse med og om
lokalhistorisk litteratur. Der var masser af lokalhistoriske bøger at
studere, og bl.a. Bjarne Wagner-Augustenborg, forfatter til ”Mikkelsens Undergang”, holdt foredrag om profet Mikkelsen, der spåede
jordens undergang to gange i marts 1943 og tilbød at frelse folk via
M/S Arken, der lå til kaj ved Aalborg.
Søndag 1. juni 2008 blev Historiens Dag afholdt for fjerde og
sidste gang. Kulturarvsstyrelsen koordinerede Historiens Dag, og
formålet med dagen var at formidle kulturarven i landskabet og
i byrummet med særlig fokus på børn og deres voksne. Fokus var
rettet mod, at børnenes historiske bevidsthed blev styrket gennem
oplevelser og fortællinger, som knyttede sig til kulturarven i Danmark. I Aalborg blev Historiens Dag planlagt sammen med Aalborg
Stadsarkiv og Det nordjyske Landsbibliotek og med hjælp fra rigtig
mange andre. I Aalborg bevægede vi os rundt mellem mange forskellige tidsaldre – lige fra renæssancen på det gamle Aalborg Slot til den
moderne tid i det splinternye Utzon Center, der først åbnede få dage
før. Man kunne møde personer fra helt forskellige tider, og der blev
masser af mulighed for at lege, da først H.C. Andersen, der også har
boet på Aalborg Slot, havde budt velkommen. Man kunne alliere sig
med Skipper Clement eller Grev Rantzau i et rollespil med rollespilsforeningen TROA, eller man kunne gå på opdagelse i de mange
stande med historiske foreninger og institutioner, lege gamle lege
med Idrætspædagogerne, se middelalderkampshow og Shakespeareskuespil og besøge det nye Utzon Center. De ca. 1600 gæster kunne
udruste sig med et Historiens Dag-stempelkort og gå rundt til alle
aktører. Hvert sted ﬁk man et stempel og en hønsering. Historiens
Dag var et tilløbsstykke, og slotsgården dannede en fantastisk ramme
om arrangementet.
Den første mandag i skolernes sommerferie tog 29 børn, en
håndfuld frivillige og et par medarbejdere fra Aalborg Historiske
Museum på udﬂugt til Fyrkat. Det var første gang, museet arrangerede en udﬂugt, specielt for børn, og pladserne blev hurtigt fyldt
op. På Fyrkat Vikingecenter blev der lavet mad over bål, støbt thors-

Gratis adgang!
Arrangeret af Aalborg Historiske Museum, Aalborg Stadsarkiv, Aalborg Bibliotekerne, Teknik- & Miljøforvaltningen og UCN Idrætspædagog i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen
Aalborg Stadsarkiv
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hamre af tin og leget vikingestyrkelege. Inden selskabet returnerede
til Aalborg gik turen ud til vikingeborgen, hvor museumsinspektør
Stig Møller berettede. Det var trætte og glade børn, der tog toget
hjem igen.
Aalborg Historiske Museum deltog som sædvanligt fredag før
skolernes efterårsferie i Kulturnatten. Denne gang blev der afholdt
en ”Hvad er det-konkurrence” i bedste Piet van Deurs-stil, hvor deltagerne skulle gætte: hvad en række udstillede genstande var, hvornår
de var fra eller, hvad de blev brugt til. Det var en stor udfordring for
de mange dygtige deltagere, og kun et par enkelte havde næsten alle
svar rigtige. Gårdsangertrioen Langerakket underholdt imens.
Sidst i november holdt museet julestue med gratis adgang, smagsprøver og aktiviteter. Nordjyllands Kunstmuseum havde gavmildt
doneret en stor stak plakater, som mange ﬂittige hænder foldede til
æsker. Museumsinspektør Inger Bladt fortalte om tro og overtro i
juletiden i Aalborgstuen, der i dagens anledning var oplyst med levende lys.
Nordjyllands Historiske Museums børneklub, Hugin og Muninklubben, kunne i december 2008 fejre 1-årsjubilæum med en medlemsskare på 43 børn i alderen 6 til 12 år. Klubben har været et tilløbsstykke, og arrangementerne har været fyldt godt op.
Årets første arrangement var lørdag den 2. februar, hvor vi fejrede
kyndelmisse med besøg i Gråbrødrekloster Museet, hvor der blev
tændt levende lys og fortalt gruopvækkende historier om martyrer.
Derefter var der spisning af pandekager og ﬂæsk på Aalborg Historiske Museum og til sidst tøndeslagning i baggården.
I april blev der holdt jernalderdag i Lindholm Høje Museets
splinternye formidlingsrum. Hugin og Munin-klubbens medlemmer
ﬁk udleveret røde T-shirts med logo, og så gik man ellers i gang med
bueskydning, vikingespil, madlavning med korn og urter og fremstilling af runestave. Dagen sluttede med, at man i samlet ﬂok gik ned
til det nærliggende vandhul og ofrede til mosens guder. 3. september
var der nogle medlemmer, der mødte op og vinkede til Dronningen,
da hun ankom til indvielsen af det nye museum. I oktober blev det
børneklubbens tur til at ”indvi” Lindholm Høje museet med en særlig børnerundvisning efterfulgt af aftensmad i cafeen.
Årets sidste arrangement var julehygge på Aalborg Historiske
Museum. Aalborg Stadsarkiv var på besøg med kopier af gamle billeder, der blev lavet om til julepynt og julekort. Der blev også støbt
tinsoldater. Efter risengrød med mandel i blev der leget gamle julelege som Blindebuk og Eﬀen eller Ueﬀen.
Gråbrødrekloster Museet
Årets arrangementer blev indledt af de to studenterpræster ved Aalborg Universitet, Christen Staghøj Sinding og Ib Skotte Henriksen,
som den 26. marts afholdt en klosterandagt i museet inspireret af den
katolske messe. Andagten, hvori 34 personer deltog, blev på smukkeste vis ledsaget af cellospil og sang.
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Den 17. maj 2008 blev Den Europæiske Museumsnat afholdt for
fjerde år i træk, og for første gang deltog Gråbrødrekloster Museet.
Det skete med rundvisninger i udstillingen og middelalderlig kirkemusik fremført af et lille, kutteklædt kor.
Endelig inviterede museet i samarbejde med Søgårds Bryghus
den 7. december til (jule)øl-smagning. En del gæster fandt vej fra
den fortravlede Algade ned til de rolige, historiske omgivelser i kælderen, hvor de nød det kølige, friske øl.
Lindholm Høje Museet, sæsonen 2008
Trods et hektisk år med opbygning af Lindholm Høje Museets nye
udstilling og forandring af den eksisterende lykkedes det at afvikle
årets mange arrangementer med et endda meget ﬁnt deltagerantal.
Selve opbygningen af udstillingerne blev fulgt med stor interesse af
de besøgende, der glædede sig til åbningen.
Årets kultur- og naturture ”På sporet af vikingetiden” og ”På kanten af Lille Vildmose” var i år tilmeldt Klub Nordjyskes medlemsordning, og disse busture blev meget hurtigt overtegnet. ”På kanten
af Lille Vildmose” indgår i et landsdækkende arrangement, ”Geologiens dage”, der koordineres af Danmarks Geologiske Undersøgelser GEUS og afvikles hvert andet år. Efterårets arrangementer nød i
særdeleshed godt af, at museet kunne fremvise den nye udstilling og
hele efteråret har der været en lind strøm af besøgende der ønskede
at blive vist rundt i ”Limfjordslandet” både i og udenfor museets åbningstid. I forbindelse med åbningen af den nye udstilling blev det
besluttet, at udvide museets åbningstid således, at der i sommersæsonen fra 1. april til 31. oktober er åbent kl. 10 til 17 alle ugens dage og
i vintersæsonen kl. 10 til 16 alle ugens dage bortset fra mandag. Den
forøgede åbningstid har især stor betydning for skolerne i Region
Nordjylland, og der mærkes allerede en stigning i skolebesøgene og
brugen af skoletjenesten.
Hals Museum
I 2008 gennemførtes på Det kongelige Bibliotek, takket være en bevilling fra Kulturarvsstyrelsen, en scanning af Hals Museum, papirregistreringsark til Regin. Efterfølgende er arbejdet med at kontrollere
scanningerne og anføre supplerende oplysninger i de enkelte sager
påbegyndt. Publicering påbegyndes 2009, hvor kontrol- og suppleringsarbejdet ligeledes forventes færdiggjort.
I 2007 etableredes Ulsted Møllelaug, som i 2008 har udført et
stort og engageret arbejdet i og omkring Ulsted Mølle. Det gælder
såvel de mange og tunge praktiske opgaver, der knytter sig til møllen,
som det forhold, at møllelauget udgør et levende og aktivt miljø til
uvurderlig fordel for både mølle og museum.
Delvist i sammenhæng med museets arbejde med Nordjylland
under Englandskrigen, blev museet i 2007 involveret i arbejdet med
rekonstruktion af Hou Batteri. Dette arbejde blev ført til ende i sommeren 2008, hvor den nye rekonstruktion af batteriet, udført efter
tegninger i Rigsarkivet, med nystøbte kanoner blev indviet.

Lindholm Høje Museet
besøges hvert år af over
30.000 gæster, og den 15.
april 2008 var en af disse
den amerikanske ambassadør i Danmark James P.
Cain. Han kom cyklende
til Lindholm Høje, der var
et af stoppene på ambassadørens ”ReDiscovery
Tour 2007 - 2008” rundt
i Danmark. De omtrent
100 indbudte gæster nød
alle et par timer i højt
solskin sammen med den
meget engagerede og venlige ambassadør.
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Takket være støtte fra Aalborg Kommunes Landdistriktspulje,
som har gjort renoveringen af Hals Skanse til et såkaldt ”fyrtårnsprojekt,” blev det i 2008 muligt at iværksætte et forprojekt til renovering
af Hals Skanse, ved arkitekt Erik Iversen i samarbejde med personale
ved Nordjyllands Historiske Museum. Forprojektet vil være ført til
ende i juni 2009.

Fra Hvalgabet i Hals.
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Hadsund Egns Museum
Arkivar Erik Laursen har i 2008 arbejdet med to projekter, dels en
undersøgelse af Glerup fattiggårds historie og det klientel, der boede
her, dels en undersøgelse opstået på baggrund af en forespørgsel til
museet om modstandsmanden og kommunisten Vilhelm Justesen.
Museumsinspektør Lise Andersen har arbejdet med en undersøgelse af det mindre valsemølleri i Danmark, med særlig henblik
på Nr. Tranders Valsemølles historie. I forbindelse med undersøgelsen er hjemtaget en del eﬀekter. Publiceret på Museernes Samlinger:
http://www.kulturarv.dk/mussam/ samt i rapportform.
Museumsinspektør Lise Andersen har – bistået af museumsassistent Nanna Klint – stået for indsamling af sange til og redigering
af sangbogen ”Fjorden synger… Viser og sange fra Mariagerfjord
Kommune”, der blev udgivet af Kulturelt Samråd for Mariagerfjord
Kommune i anledning af sangens år.
Museumsinspektør Lise Andersen har deltaget som konsulent i
en arbejdsgruppe nedsat af Aalborg Kommune, der planlægger etablering af faunapassage, oprensning af mølledam og restaurering af
Huul Mølle i forbindelse med projekt ”Natur og Kultursti Vokslev”.
Museumsinspektør Lise Andersen var oplægsholder ved en minikonference om ”vandmøller i planlægningen” arrangeret af Syddjurs
Kommune den 20. februar 2008. Desuden deltog hun den 25. og 26.
oktober i The International Molinological Societys årsmøde i Frankfurt.
I løbet af året er Hadsund Egns Museums registreringer konverteret fra Arkibas til Regin. Det omfattende arbejde med korrektur forestås af Joan Laursen og Erik Laursen, der i samarbejde med
samlingsinspektør Bodil Frandsen udarbejder nye retningslinjer for
registrering.
På Hadsund Egns Museum er der i det forgangne år afholdt en
række arrangementer, som der er skabt tradition for: Fastelavnsfesten med tøndeslagning afholdtes den 3. marts, Dansk Mølledag på
Havnø Mølle den 15. juni, Fjordens dag på Hadsund ﬁskerihavn den
14. september, Høstfesten på Havnø Mølle den 21. september og
julearrangementerne i november/december. Julemarkedet til fordel
for Havnø Mølles bevaring den 29. november blev afholdt i det telt,
som foreningen ”Havnø Mølles Venner” havde foræret museet penge
til at anskaﬀe, og som blev indviet under høstfesten.

Økonomi og medarbejdere
I 2008 var der beskæftiget 90 personer ved Nordjyllands Historiske
Museum, der omregnet til fuldtidsstillinger svarer til 42.
Museets bestyrelse bestod ultimo 2008 af: Formand Per Svensson, næstformand Anthon Guldberg Poulsen, bestyrelsesmedlem
Knud Knudsen, bestyrelsesmedlem Birgit Flemming Larsen, bestyrelsesmedlem Dorthe Wallin, bestyrelsesmedlem Nils Bork, medarbejderrepræsentant Morten Pedersen, medarbejderrepræsentant Per
Thorling Hadsund, repræsentant for Aalborg Kommune Lis Vestergaard, repræsentant for Aalborg Kommune Kjeld Kjærgaard Jensen,
repræsentant for Mariagerfjord Kommune Ronny Thomsen. Museets daglige ledelse varetages af museumsdirektør, ph.d. Lars Christian Nørbach.
Nordjyllands Historiske Museum havde i 2008 udgifter på
27.469.406 kr. og indtægter på 27.326.757 kr. Merforbruget skyldes
hovedsageligt det store udstillingsarbejde på Lindholm Høje Museet.
Nøgletal:
Aalborg Kommune
Mariagerfjord Kommune
Staten
Entré og salgsindtægter
Fonde og arkæologi
Indtægtsdækket virksomhed
Indtægter i alt

9.303.579 kr.
663.000 kr.
2.824.928 kr.
2.298.360 kr.
11.099.355 kr.
1.137.535 kr.
27.326.757 kr.
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