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Kulturhistorisk redegørelse 2005 er en uddybende baggrundsrapport til 

afsnittet om bevaringsværdige kulturmiljøer i Regionplan 2005. 

Kulturhistorisk Redegørelse 2005 indeholder en oversigt over 

de udpegede kulturmiljøer. Desuden indeholder Kulturhistorisk 

Redegørelse 2005 en landskabelig og kulturhistorisk redegørelse, 

som sætter udpegningerne ind i en større kulturhistorisk 

sammenhæng. Intentionen med denne meget kortfattede og forenklede 

”danmarkshistorie med eksempler fra Århus Amt” har været at 

synliggøre, på hvilken måde og i hvilken sammenhæng det enkelte 

kulturmiljø kan siges at være repræsentativt og egnskarakteristisk. 

Der er nødvendigvis arbejdet med den brede pensel i denne 

fremstilling, der da heller ikke foregiver at være andet end en 

oversigtlig ramme for forståelsen af den enkelte kulturmiljøudpegning. 

I Kulturhistorisk Redegørelse 2001 var fremstillingen bygget op 

omkring 13 temaer, mens fremstillingen i Kulturhistorisk Redegørelse 

2005 er kronologisk med en opdeling af historien i perioder. Temaerne 

”spøger” imidlertid også i Kulturhistorisk Redegørelse 2005, men det 

er ikke helt uproblematisk at sammenblande kronologi og temaer, som 

det er gjort her. Det kan således virke uforståeligt, at landsbytemaet 

er knyttet til middelalderen som historisk periode al den stund, at det 

meste af det, vi i dag kan se i landsbyen, sjældent rækker længere 

tilbage i historien end til udskiftningen i tiden omkring 1800. 

Landsbyens ældste dele og ældste strukturer vil imidlertid ofte have 

deres rod i middelalderen. Det gælder næsten altid landsbykirken 

og ofte også vejstrukturen og de tidligste skriftlige vidnesbyrd om 

landsbyens eksistens. Det er baggrunden for, at landsbyen tematisk 

behandles under middelalderen, selv om hovedparten af dens historie 

hører en anden tid til.
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Landskabet i Århus amt er stærkt præget af den sidste istid, Weichel-

istiden, der sluttede for omkring 14.000 år siden. Landskabsformer, der 

er dannet under den næstsidste istid, Saale-istiden, kan nogle steder 

erkendes i landskabet, men de dominerende træk skyldes Weichel-

istiden. 

Det landskab, der lå tilbage efter isens tilbagetrækning, var præget 

af mere eller mindre opblandede sedimenter af ler, sand, grus og sten 

- under ét kaldet moræne – der udgør de øvre jordlag i Østjylland. 

Enkelte steder dukker undergrunden op til overfladen, men det helt 

dominerende indtryk af det østjyske område er et sammenhængende, 

men uhomogent morænelandskab. 

Nord og vest for den østjyske israndslinje ville landskabet være præget 

af rolige bakker og lavninger, et stort og sammenhængende plateau, 

hvis det ikke var for de brede smeltevandsdale som Gudenådalen, 

Nørreådalen og Skalsådalen og de mange mindre tunneldale, som 

gennemskærer området i øst-vestlig eller nordøst-sydvestlig retning. 

Omkring den østjyske israndslinje strækker sig et udpræget og meget 

kuperet randmorænelandskab, og bag den østjyske israndslinje 

ligger områder med dødislandskaber og et småtoppet og uroligt 

morænelandskab. I dette yngre morænelandskab kan man dog flere 

steder erkende de ældre underliggende storbakkede former.     

Smeltevandsdalenes (dannet af afstrømmende vand uden for isranden) 

og især tunneldalenes (dannet af afstrømmende vand under isen) 

dannelse har i den sydlige del af amtet skabt et sørigt område med 

mange langstrakte søer og lavninger. De talrige søer – ikke mindst i 

Gudenådalen – har givet området tilnavnet Det midtjyske Søhøjland.

På Djursland deler en stor smeltevandsdal, hvor igennem Kolindsund 

løber, halvøen i en nordlig og en sydlig del. Syd for Kolindsund ligger 

en smeltevandslette med betydelige sten, grus og sandaflejringer.

Landskabelige hovedtræk

Landskabet i Århus amt   5
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Langs med amtets kyster findes overalt mindre områder med hævet 

havbund. Større områder med hævet havbund findes især i området 

omkring Randers Fjord og i Kolindsund-systemet.

Moræneler er den dominerende jordart i den centrale del af Århus amt, 

mens der på Norddjursland findes større områder med morænesand og 

-grus. Større områder med smeltevandssand og -grus findes ligeledes 

på Djursland, syd for Mariager Fjord og omkring Silkeborg.

moræneler
 smeltevandsand
 og -grus

 svær lerjord  hævet havbund

Den østjyske Israndslinie

 smeltevandsdal

 tunneldal

Overordnede landskabstræk og jordbundsforhold

Hovedisrandslinien
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Jægerstenalderen har kun efterladt få jordfaste spor, og vores 

kendskab til perioden stammer derfor først og fremmest 

fra løsfund. De tidlige jægersamfund bosatte sig i området 

omkring Gudenåen og ved søerne i Søhøjlandet. Fra den sene 

del af jægerstenalderen kender man en del kystbopladser med 

køkkenmøddinger.

Det er et rent under, at vi kan fremvise spor af de tidligste mennesker 

og deres færden i Østjylland. Et er, at sporene har overlevet til i dag, 

men at de er blevet fundet, og ikke mindst set og tolket som udtryk 

for tidlig menneskelig tilstedeværelse i vores område, er fantastisk. 

Dådyrknogler, som man har fundet i en mergelgrav i Hollerup nær 

Langå, har kunnet dateres til den sidste mellemistid. Det er ikke i sig 

selv sensationelt, fordi vi fra mange andre kilder ved, at dyrene har 

været her også dengang. Det, der gør Hollerup-fundet til noget særligt, 

er de spor af slag og afspaltning på knoglerne, som kun kan skyldes, at 

mennesker har haft dem i hånden og bevidst arbejdet på at få adgang 

til knoglemarven. Hvilke redskaber de har brugt kan vi derimod kun 

gisne om, men måske en håndkile af flint magen til den, som senere 

blev fundet i Østjylland i 1930’erne, og som også kan dateres til den 

forrige mellemistid. Som jagtvåben kan de have anvendt bue og pil 

med en kærvspids lig den, man har fundet syd for Tørring, og som kan 

henføres til Hamburgkulturen, en jægerkultur, der har strejfet omkring 

i det østjyske område i den seneste mellemistid. Sporene er få og består 

kun af løsfund.

Egentlige bopladser kendes først fra perioden efter sidste istid. 

De allertidligste bopladsfund er gjort på Norddjursland og ved 

Gudenåen omkring Langå. Landskabet har på den tid været 

tundraagtigt, men har senere i perioden ændret karakter i takt med at 

gennemsnitstemperaturen steg.

Fra ca. 7.500 f. Kr. til 6.000 f. Kr. (Maglemosekulturen) kender man 

såvel sæsonbopladser som jagtbopladser. Landet var efterhånden 

Jægerstenalderen
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blevet dækket af skov, fortrinsvis fyr og birk. Byttedyrene var 

kronhjort, urokse, vildsvin, bæver og fugle, men jægerne levede også 

af fiskeri og indsamling af spiselige urter, rødder o.lign. Bopladserne 

fra denne periode ligger inde i landet, ved bredden af søer og 

vandløb, på fremspringende næs, holme og småøer. I Søhøjlandet og 

ikke mindst omkring Gudenåen, ligger bopladserne tæt, men også 

i den nordlige ende af amtet er der gjort betydelige bopladsfund, 

især omkring Sønder Hadsund. Løsfund fra denne periode består af 

flintøkser og små flintstykker (minokritter), der har været brugt som 

modhager på harpuner o. lign.

Den efterfølgende periode fra ca. 6.000 f. Kr. til ca. 5.200 f. Kr. 

(Kongemosekulturen) har været præget af landhævningen, betydelige 

klimaændringer fra fastlandsklima til kystklima og en stadig tættere 

og mere ufremkommelig skov, der var domineret af eg, elm og 

lind. Som i den foregående periode lå bopladserne i det østjyske 

område ved vandløb og søer og ofte på de samme lokaliteter som 

Maglemosekulturens bopladser. 

Fra den sene jægerstenalder, perioden fra ca. 5.200 f. Kr. til ca. 4.200 f. 

Kr. (Ertebøllekulturen) kendes der mange bopladser både inde i landet, 

ved søer og vandløb, og ude langs kysten. Til de vigtigste områder 

med indlandsbopladser hører stadig Gudenåen og søerne i Søhøjlandet, 

f.eks. Ringklosterbopladsen ved Skanderborg Sø. Langs kysterne har 

bopladserne ligget med en 15-20 km’s afstand. Nogle af de største og 

kendteste bopladsområder findes på sydsiden af Mariager Fjord, på 

vestsiden af Randers Fjord i Nørhald Kommune, på Norddjursland, 

omkring Kolindsund og i Stavnsfjord-området. Ofte giver 

kystbopladserne sig til kende i form af køkkenmøddinger, bl.a. den 

kendte og berømte køkkenmødding ved Mejlgård på Norddjursland.

Jægerstenalderens kulturer har kun efterladt få spor i det åbne land, 

først og fremmest løsfund (flintvåben og -redskaber). Det er vel 

nærmest landskabet, de slog sig ned i og levede i, som er det mest 

karakteristiske ”kulturspor” for jægerstenalderen. I Århus amt er det 

først og fremmest Søhøjlandet og Gudenåområdet omkring Langå.

Eksempler
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Bondestenalderen Med bondestenalderen blev befolkningen fastboende. Jagt 

og fiskeri suppleredes med eller erstattedes af jordbrug og 

husdyrhold. De mest markante vidnesbyrd fra perioden er de 

store gravanlæg: langhøjene, dysserne og jættestuerne. I periodens 

slutning dominerer enkeltgravskulturen i amtets vestlige del, mens 

den grubekeramiske kultur især er udbredt på Djursland.

Overgangen fra jæger- til bondesamfund har været en gradvis og ujævn 

proces. Mens bondekulturen har vundet indpas i nogle områder, har 

jæger- og fiskersamfund forsat eksisteret på traditionel vis andre steder. 

De tidlige bønder var også stadig afhængige af jagt og fiskeri, både for 

fødens skyld og for at kunne få råmaterialer som skind og horn.

Mens jægerkulturerne skulle vandre over betydelige afstande og flytte 

fra sted til sted med årstiderne og jagtens skiften, så kunne bønderne 

blive på samme sted eller i hvert fald i samme område hele året. Med 

bondekulturen blev befolkningen bofast.

Før markerne kunne dyrkes, måtte skoven imidlertid ryddes. Det 

tidligste landbrug var såkaldt svedjebrug, hvor skov blev ryddet og 

træet brændt af. Asken gav næring til jorden, hvor bønderne kunne 

dyrke kornsorter som hvede og byg. Når jorden efter nogle år var 

udpint, opgav man arealet eller lod det overgå til græsning, og man 

fældede et nyt skovområde til korndyrkning. Øksen og kornseglet 

– begge af flint - var de vigtigste redskaber. I forhold til husdyrene 

spillede skoven også en vigtig rolle. I skoven kunne bønderne hente 

vinterfoder til dyrene, det såkaldte løvfoder. 

Den tidlige bondestenalder fra. ca. 4.200 til 2.800 f. Kr. kaldes også 

Tragtbægerkulturen efter den karakteristiske tragtformede keramik 

fra perioden. De mest markante vidnesbyrd om perioden er dog de 

store gravanlæg. Fra den tidligste bondestenalder kender man de store 

langhøje med gravkamre af træ og de befæstede anlæg, hvis præcise 

betydning ikke kendes, men som formodentlig har været en del af 

gravkulten. I de senere år har flere fund af befæstede anlæg på især 

Djursland skabt interesse for denne anlægstype. 
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Foruden langhøje og befæstede anlæg er perioden karakteriseret ved 

et meget stort antal dysser og jættestuer. Der har formodentlig på 

landsplan været tale om omkring 20.000 af disse storstensgrave. Det 

har været en samfundsmæssig præstation at bygge de mange dysser 

og jættestuer, en præstation på linje med middelalderens kirkebyggeri 

og 1890’ernes byggeri af missions- og forsamlingshuse. Den tidlige 

bondestenalder betegnes da også dyssetid, og for den sidste del af 

perioden jættestuetid. Jættestuerne er i øvrigt udtryk for en bredere 

vesteuropæisk kultur.

I Århus amt finder man tragtbægerkulturens bopladser ved kysten og 

langs søer og vandløb. Kendte lokaliteter er Ring Kloster-området og 

Ålestrup nord for Horsens Fjord. Også langhøjene, de befæstede anlæg 

og storstensgravene findes fortrinsvis ved (stenalder)kysten og langs 

søer og vandløb med en særlig høj koncentration omkring Kolindsund 

på Djursland og omkring Mariager Fjord. Storstensgravene er i 

almindelighed synlige i landskabet. Ved Tustrup på Norddjursland 

findes et særligt omfattende anlæg med stor fortælleværdi.

Enkeltgravskulturen fra ca. 2.800 til 2.400 f. Kr., som afløser 

tragtbægerkulturen i den centrale og vestlige del af Århus amt, kendes 

på de lave høje, som f.eks. findes i stort tal i amtets vestlige del 

omkring gudenåsystemet og Hærvejen. De små enkeltgravshøje ligger 

tit i række og følger vejforløb eller er samlet omkring vadesteder. 

Enkeltgravskulturens udbredelse i Midt- og Vestjylland er blevet set 

som et udtryk for et større landnam af de mindre frugtbare områder 

som følge af en større vækst i befolkningstallet. Enkeltgravsfolket var 

kvægholdere. De har ikke efterladt sig så mange vidnesbyrd om leve- 

og boforhold, men at de har været til stede over hele landet vidner de 

ens stolpebyggede langhuse om. Såvel stridsøkser som lerkar peger på 

forbindelser til Mellem- og Østeuropa.

Mens enkeltgravskulturen har domineret de centrale og vestlige dele af 

amtet, dominerede en ny kystkultur den østlige del. Omkring 2.800 f. 

Kr. kulminerede en flere hundrede år lang stigning i havets saltindhold 

med en vækst af sæler, fisk, muslinger, snegle og andre havdyr. 
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De rigelige mængder af vildt og havdyr trak den relativt unge 

bondekultur tilbage til jagt og fiskeri. Der opstod en kystkultur 

langs Kattegats kyster med fællestræk, der dokumenterer en udbredt 

trafik mellem det sydlige Norge, den svenske kyst ned til Skåne, 

Anholt, Hesselø, Norddjursland og det øvrige Nordøstdanmark. 

Denne kystkultur, der i eftertiden er blevet betegnet grubekeramisk 

kultur efter den særlige grubedekoration på lerkar fra perioden, 

sandsynliggør, at der har været en ganske betydelig trafik på 

kryds og tværs af Kattegat allerede omkring 2.800 f. Kr. Foruden 

grubedekorationen var også skafttungepilespidsen et karakteristisk 

element i den grubekeramiske kultur.

Grubekeramiske bopladser kendes fra Kolindsundområdet, 

Nordøstdjursland, Anholt, Randers Fjord og Samsø.

Bondestenalderens sidste periode (dolketiden) fra ca. 2.400 – 1.700 

f. Kr. er kendetegnet ved, at flintdolken afløser stridsøksen som 

gravgave. Flere tusinde års landbrugsdrift havde efterhånden forandret 

landskabet, så det var blevet mere åbent. Skovarealet var tilsvarende 

stærkt reduceret og befolkningen var vokset betragteligt.

Selv om man har fund fra dolketiden fra det meste af Århus amt, 

finder man den største koncentration af dolketidsfund i området syd 

for Mariager Fjord, på den nordøstlige del af Djursland, på Samsø og i 

Søhøjlandet.

Tragtbægerkulturen kendes fra hele Århus amt, men især på Djursland 

er der områder med en høj koncentration af storstensgrave. Nogle 

af de fineste dysser og jættestuer findes her. Enkeltgravskulturen er 

særlig markant til stede i området syd for Mariager Fjord og omkring 

Odder samt på det sydlige Samsø og i den vestlige del af amtet. Den 

næsten samtidige grubekeramiske kultur kendes derimod primært fra 

Norddjursland, Anholt og den østlige del af området nord for Randers 

Fjord. Dolketidskulturen har været udbredt over hele amtet, men de 

fleste spor i form af grave, bopladser og løsfund  finder man i området 

syd for Mariager Fjord, på Norddjursland, omkring Horsens Fjord og 

på det sydlige Samsø.

Eksempler
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Bronzealderen Et nyt materiale – metallegeringen bronze – vinder indpas, men 

ellers er bronzealderen på mange måder en fortsættelse af den 

sene bondestenalder, hvad angår livs- og dyrkningsformer. Et 

markant nyt islæt i landskabet er de mange højtliggende gravhøje.

Perioden fra 1.800 til 500 f. Kr. kaldes Bronzealderen pga. den 

betydning, metallegeringen bronze fik i fremstillingen af periodens 

redskaber og våben. Bronze er en legering af kobber og tin i forholdet 

9:1. Ingen af de to metaller findes naturligt i det danske område, og 

den gradvise overgang fra flint til bronze markerede derfor en stor 

internationalisering af bondesamfundet. I det daglige fortsatte man på 

mange områder vaner og skikke fra yngre bondestenalder. Klimaet i 

bronzealderen var også stort set som i den foregående sene periode 

af bondestenalderen, og landbruget var fremdeles baseret på korn og 

kvæg i et åbent kulturlandskab. 

Bronzealderens begravelsesskikke var for så vidt også en fortsættelse 

af bondestenalderens begravelsesskikke, men med i hvert tilfælde 

én afgørende forskel. Hvor bondestenalderens mennesker havde lagt 

deres store megalitgrave lavt i landskabet, lagde bronzealderfolket 

deres grave på de højeste punkter i landskabet. De store gravhøje 

på bakkekammene var enkeltmandsgrave. Man skønner, at der har 

været op mod 80.000 bronzealdergrave i det danske område. Ofte var 

bronzealderhøjene placeret side om side langs større færdselsårer eller 

på vandskellene. I yngre bronzealder bliver ligbrænding udbredt og 

højbyggeriet ophører.

Den ældre bronzealders gravhøje findes i større grupperinger 

omkring Sorring, Vinding og Vrads, mens der kun er (bevaret?) få 

bronzealderhøje i Århus-området. Til de mere markante grupper af 

bronzealderhøje på Norddjursland hører ni bevarede gravhøje ved 

Thorshøje (oprindelig har her været over 30) og højene nord for 

Kolindsund ved Sivested samt på Mols. Syd for Mariager ligger en af 

landets største bronzealderhøje, Hohøj.



16      Forhistorisk tid Forhistorisk tid   17

Eksempler Gravene, i form af de store høje, er bronzealderens mest 

markante kulturspor og er da også den helt dominerende type af 

kulturmiljøudpegninger fra bronzealderen. På Norddjursland er 

adskillige områder desuden udpeget som sandflugtsforseglede 

fundområder.
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Perioden er kendetegnet ved et stigende befolkningstal og en 

stadig mere intensiv opdyrkning af landet. Mange landsbyer 

bliver grundlagt i jernalderen, selv om de først får deres 

endelige placering i middelalderen. Perioden er præget af mange 

krigsaktiviteter, som har sat sig spor i krigsbytteofringer og 

voldanlæg.

Betegnelsen jernalderen for perioden fra omkring 500 f. Kr. til ca. 

1050 skyldes, at jern afløser bronzen som det vigtigste metal til 

fremstilling af våben og redskaber. Fra udgravninger ved man, at 

allerede i den tidligste del af jernalderen, den såkaldte førromerske 

jernalder fra 500 f. Kr. til år 0, formåede man lokalt at udvinde jern 

af myremalm. Jernudvindingen foregik i små skaktovne, hvor lag af 

skiftevis trækul og myremalm blev brændt ved op til 1200 o C.

I jernalderen blev behovet for jord større, og selv vanskeligt 

dyrkbare jorder som skråninger og hedejorder blev inddraget. I 

visse hedeområder og på stærkt skrånende skrænter har jernalderens 

marksystemer overlevet frem til i dag, fordi man ikke senere fandt det 

værd at dyrke disse marginale og vanskeligt tilgængelige arealer.

Befolkningsvæksten gav sig også udslag i et stigende antal bopladser 

som med tiden udviklede sig til egentlige landsbyer. I tidligere 

perioder var folk afhængige af at kunne slå sig ned, hvor der var let 

adgang til ferskvand, f.eks. ved kildevæld og søer, men i jernalderen 

vandt kendskabet til brøndgravning frem og gjorde det muligt at 

bosætte sig på steder uden adgang til åbent vand. Større landsbyer 

blev almindelige, men det er dog først ved overgangen til historisk 

tid, at landsbyerne får deres endelige placering. Indtil da tyder meget 

på, at landsbyen med passende mellemrum blev flyttet rundt på 

landsbyjorden.

Kendetegnende for perioden er også de mange store ofringer i moserne 

– både gaveofre og menneskeofre, som man har fundet ved Tollund og 

Gravballe nær Silkeborg og i Huldremosen på Djursland.

Jernalderen

Jernalderagre i Dyrehaven, Rugård 

på Djursland.
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De første århundreder e. Kr., perioden fra år 0 til 400, betegnes 

romersk jernalder på grund af de mange fund af importerede 

genstande fra det romerske rige herunder mange fine glasting. 

Krigsbytteofringerne fortsatte, bl.a. med det store krigsbytteoffer i 

Illerup Mose ved Skanderborg. Tiden var i det hele taget præget af 

krigsaktiviteter, som også forskellige voldanlæg vidner om.

Førromersk jernalders mest spektakulære fund er moseligene fra 

Tollund, Gravballe og Huldremosen. Fra den efterfølgende periode, 

romersk jernalder, er det ikke mindst krigsbytteofringerne i søer 

og moser, der påkalder sig interesse. Periodens grave, de såkaldte 

jordfæstegrave, er små og beskedne i forhold til tidligere perioders 

gravmonumenter.

Fundene fra den efterfølgende periode, germansk jernalder, ca. 

400 til 800 e. Kr., er ret sparsomme og udmærker sig især ved 

tilstedeværelsen af meget guld.

Vikingetiden betegner perioden mellem jernalderen og historisk 

tid. Mange af Danmarks ældste byer har rod i vikingetiden. 

Vikingetiden er mest kendt for de store ringborge og krigs- 

og erobringstogterne på de britiske øer. I vikingetiden kom 

kristendommen til landet.

Vikingetiden er mest kendt for de spektakulære krigstogter og 

handelsrejser til Baltikum og Rusland, Middelhavsområdet, 

Nordatlanten og ikke mindst De Britiske Øer og Irland. Her slog 

vikingerne sig ned, og man kan stadig i høj grad genfinde spor af den 

nordiske kultur i det engelske sprog og i engelsk navnestof.

Forudsætningen for, at vikingerne kunne komme så vidt omkring, som 

de gjorde, var dels udviklingen af det meget sofistikerede vikingeskib, 

og dels udviklingen af en centralmagt, som kunne organisere togterne. 

De store vikingetidsborge, hvoraf en, Fyrkat, ligger i bunden af 

Mariager Fjord, er det mest spektakulære udtryk for den udvikling.

Eksempler

Vikingetiden
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Eksempler

Til vikingtidens markante kulturhistoriske spor hører også runestenene, 

som repræsenterer de tidligste skriftlige kilder.

I vikingetiden kom kristendommen til Danmark. Fra 800-årene vandt 

kristendommen langsomt, men sikkert, frem på bekostning af de gamle 

guder (aserne) og dyrkelsen af lokale naturfænomener og overnaturlige 

og underjordiske væsner i sten, vandløb og søer. Med kristendommen 

kom også den moderne skrivekunst til landet og dermed de skriftlige 

kilder som markerer begyndelsen af historisk tid.

En af vikingetidens store ringborge, Fyrkat, ligger i bunden af 

Mariager Fjord. På Samsø findes et anlæg, som i størrelse og 

arbejdsindsats kan måle sig med ringborgene nemlig den 11 meter 

brede og 500 meter lange Kanhavekanalen ved Stavns Fjord. 

Kanalen blev i øvrigt allerede kastet til igen i vikingetiden. Et mindre 

indfrastrukturanlæg med stor tidsdybde, findes ved Sjellebro. Her, ved 

et vad ved Alling Å, ligger fire historiske vejanlæg oven på hinanden. 

Overgangen er vogtet af en flot maskesten fra vikingetiden.

Kulturmiljøer med tydelige jernalderagre bevares i vid udstrækning, 

mens flere grav- og bopladser i området mellem Skanderborg og 

Silkeborg tages ud af kulturmiljøudpegningerne.

Sj
el

le
br

os
te

ne
n 

ve
d 

Al
lin

g 
Å.



20      Forhistorisk tid Forhistorisk tid   21

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

33
34
35

36
37
38

39
40
41
42

43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66

67
68
69

A B C D E
Kommune Lokalitet nummer periode anlægstype
Ebeltoft Agri, Grønfeld 701-01-01 bondestenalder (Tragtbægerkultur) -

jernalder
gravhøje, bopladser

Ebeltoft Trehøje Plantage 701-01-03 bronzealderen + hist. tid høje og højryggede agre
Ebeltoft Vængesø 701-01-04 jægerstenalderen (Ertebøllekultur) køkkenmøddinger
Ebeltoft Sønderskov (Rugård) 701-01-07 stenalderen-jernalderen grave og høje, agre
Ebeltoft Dyrehaven 701-01-08 stenalderen-jernalderen høje og agre
Gjern Alling Kloster 705-01-01 middelalderen klosterruin
Gjern Tvilum 705-01-02 yngre stenalder-middelalderen høje, grave, klosterruin m.v.
Gjern Nårup 705-01-06 bronzealderen højgruppe
Gjern Tovstrup 705-01-07 jernalder-middelalder agersystemer, hulvej, dæmning
Hadsten Mygind Skov 709-01-02 stenalderen-jernalderen dysser, jættestue,grave, agre
Hinnerup Norring Skov 713-01-01 koncentration af høje
Hinnerup Klapskov, m.f. 713-01-02 ? - middelalderen koncentration af høje,agre og

hulveje
Hørning Hemstok 715-01-01 høje og højryggede agre
Mariager Katbjerg 719-01-01 stenalderen grave og dysser
Mariager Svenstrup 719-01-03 ? - jernalderen høje, agre, boplads, hustomter
Mariager Brokhede 719-01-04 høje og bopladser
Mariager Hem 719-01-05 stenalderen høje, enkeltmandsgrav
Mariager Skrødstrup 719-01-06 høje og langdysse
Mariager Alstrup Krat 719-01-07 stenalderen-middelalderen køkkenmødding, agre, høje
Mariager Assens Mark 719-01-08 koncentration af gravhøje
Mariager Klosterhøj 719-01-10 koncentration af grave
Mariager Sem 719-01-11 bronzealderen To tvillinghøje
Midtdjurs 721-01-01 koncentration af grave
Midtdjurs Nødager 721-01-04 bronzealderen koncentration af høje
Nørhald Allestrupgård 723-01-01 koncentration af høje
Nørhald Hungstrup Skov 723-01-02 stenalderen-jernalderen høje og bopladser
Nørre Djurs Overskov 725-01-07 koncentrations af høje og

bopladser
Nørre Djurs Nederskov(Mejlgård) 725-01-10 stenalderen køkkenmøddinger og bopladser
Nørre Djurs Fannerup Mark 725-01-11 høje
Nørre Djurs Skærvad Skov 725-01-12 koncentration af høje
Odder Sondrup 727-01-01 jernalderen-middelalderen høje,grave, agre, hulveje,broer
Odder Ravnskov og Fredskov 727-01-02 storstensgrave, høje, højryggede

agre
Purhus Espelund Skov (Fussingø) 729-01-01 koncentration af høje
Purhus Brunskov og Vesterskov 729-01-02 koncentration af høje
Rosenholm Skrald Skov 733-01-02 storstensgrave, høje, agre,

højryg., hulvej
Rougsø Holbækgård Skov 735-01-01 stenalderen-jernalderen stenalderbopladser og høje
Rougsø Hevring Ådal 735-01-03 stenalderen bopladser og Tustrup-anlægget
Ry Rye sønderskov 737-01-01 ?- nyere tid koncentration af høje, kalkovne,

gl. vej
Ry Nørre Skov 737-01-02 jernalder-middelalder agersystemer, hulvej, dæmning
Ry Odderholm 737-01-03 stenalder bopladser
Ry Holmen og Skærbro Kær 737-01-04 vikingetiden bopladser og vejspor
Rønde Smouen-Rostved 739-01-01 konc. af dysser og høje +

bopladser
Rønde Korup Sø 739-01-02 stenalderen-jernalderen bopladser
Rønde Hestehave, Ringelmose,... 739-01-03 stenalderen-middelalderen storstensgrave, høje, agre,

voldsted, m.v.
Samsø Sydlige Samsø 741-01-01 stenalderen-? jættestuer,høje og voldsted
Samsø Rævebakker 741-01-02 høje
Samsø Tranebjerg 741-01-03 stenalderen jættestuer
Samsø Stavns Fjord 741-01-04 stenalderen bosættelse
Silkeborg Serup skov 743-01-01 agersystemer og høje
Silkeborg Klosterlund 743-01-03 stenalderen-middelalderen høje og bopladser
Silkeborg Linå Vesterskov 743-01-05 ?-jernalderen høje og agre
Silkeborg Hesselskov 743-01-07 høje
Skanderborg Illerup Ådal 745-01-01 jernalderen bopladser og offerfund
Sønderhald Tårup Skov 747-01-02 ?- jernalderen-middelalderen grave, oldtidsagre og lange agre
Them Hjortsballe 749-01-02 grave, bopladser, agre og røser
Them Grane Plantage 749-01-03 høje
Them Kongsø Plantage 749-01-04 høje
Them Løve 749-01-05 høje
Them Stat-ene 749-01-07 Bronzealder-jernalder-middelalder højgruppe(Ottehøje), agre og

hulveje
Århus Hestehave, Thorskov,… 751-01-01 høje, agre og højryggede agre
Århus Hørret Skov 751-01-02 stenalderen-middelalderen div. oldtidsminder
Århus Enslev 751-01-03 høje
Århus Lillering Skov 751-01-04 stenalderen-? storstensgrave, høje, agre
Århus Borum 751-01-05 bronzealderen høje, bopladser
Århus Horsehave og Havskov 751-01-06 høje og agre
Århus Store Skov/Lille Skov 751-01-07 høje og højryggede agre,

stenkister m.m.
Århus Ristrup 751-01-08 høje

Kulturmiljøer, forhistorisk tid
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A B C D E
Kommune Lokalitet nummer periode anlægstype
Ebeltoft Agri, Grønfeld 701-01-01 bondestenalder (Tragtbægerkultur) -

jernalder
gravhøje, bopladser

Ebeltoft Trehøje Plantage 701-01-03 bronzealderen + hist. tid høje og højryggede agre
Ebeltoft Vængesø 701-01-04 jægerstenalderen (Ertebøllekultur) køkkenmøddinger
Ebeltoft Sønderskov (Rugård) 701-01-07 stenalderen-jernalderen grave og høje, agre
Ebeltoft Dyrehaven 701-01-08 stenalderen-jernalderen høje og agre
Gjern Alling Kloster 705-01-01 middelalderen klosterruin
Gjern Tvilum 705-01-02 yngre stenalder-middelalderen høje, grave, klosterruin m.v.
Gjern Nårup 705-01-06 bronzealderen højgruppe
Gjern Tovstrup 705-01-07 jernalder-middelalder agersystemer, hulvej, dæmning
Hadsten Mygind Skov 709-01-02 stenalderen-jernalderen dysser, jættestue,grave, agre
Hinnerup Norring Skov 713-01-01 koncentration af høje
Hinnerup Klapskov, m.f. 713-01-02 ? - middelalderen koncentration af høje,agre og

hulveje
Hørning Hemstok 715-01-01 høje og højryggede agre
Mariager Katbjerg 719-01-01 stenalderen grave og dysser
Mariager Svenstrup 719-01-03 ? - jernalderen høje, agre, boplads, hustomter
Mariager Brokhede 719-01-04 høje og bopladser
Mariager Hem 719-01-05 stenalderen høje, enkeltmandsgrav
Mariager Skrødstrup 719-01-06 høje og langdysse
Mariager Alstrup Krat 719-01-07 stenalderen-middelalderen køkkenmødding, agre, høje
Mariager Assens Mark 719-01-08 koncentration af gravhøje
Mariager Klosterhøj 719-01-10 koncentration af grave
Mariager Sem 719-01-11 bronzealderen To tvillinghøje
Midtdjurs 721-01-01 koncentration af grave
Midtdjurs Nødager 721-01-04 bronzealderen koncentration af høje
Nørhald Allestrupgård 723-01-01 koncentration af høje
Nørhald Hungstrup Skov 723-01-02 stenalderen-jernalderen høje og bopladser
Nørre Djurs Overskov 725-01-07 koncentrations af høje og

bopladser
Nørre Djurs Nederskov(Mejlgård) 725-01-10 stenalderen køkkenmøddinger og bopladser
Nørre Djurs Fannerup Mark 725-01-11 høje
Nørre Djurs Skærvad Skov 725-01-12 koncentration af høje
Odder Sondrup 727-01-01 jernalderen-middelalderen høje,grave, agre, hulveje,broer
Odder Ravnskov og Fredskov 727-01-02 storstensgrave, høje, højryggede

agre
Purhus Espelund Skov (Fussingø) 729-01-01 koncentration af høje
Purhus Brunskov og Vesterskov 729-01-02 koncentration af høje
Rosenholm Skrald Skov 733-01-02 storstensgrave, høje, agre,

højryg., hulvej
Rougsø Holbækgård Skov 735-01-01 stenalderen-jernalderen stenalderbopladser og høje
Rougsø Hevring Ådal 735-01-03 stenalderen bopladser og Tustrup-anlægget
Ry Rye sønderskov 737-01-01 ?- nyere tid koncentration af høje, kalkovne,

gl. vej
Ry Nørre Skov 737-01-02 jernalder-middelalder agersystemer, hulvej, dæmning
Ry Odderholm 737-01-03 stenalder bopladser
Ry Holmen og Skærbro Kær 737-01-04 vikingetiden bopladser og vejspor
Rønde Smouen-Rostved 739-01-01 konc. af dysser og høje +

bopladser
Rønde Korup Sø 739-01-02 stenalderen-jernalderen bopladser
Rønde Hestehave, Ringelmose,... 739-01-03 stenalderen-middelalderen storstensgrave, høje, agre,

voldsted, m.v.
Samsø Sydlige Samsø 741-01-01 stenalderen-? jættestuer,høje og voldsted
Samsø Rævebakker 741-01-02 høje
Samsø Tranebjerg 741-01-03 stenalderen jættestuer
Samsø Stavns Fjord 741-01-04 stenalderen bosættelse
Silkeborg Serup skov 743-01-01 agersystemer og høje
Silkeborg Klosterlund 743-01-03 stenalderen-middelalderen høje og bopladser
Silkeborg Linå Vesterskov 743-01-05 ?-jernalderen høje og agre
Silkeborg Hesselskov 743-01-07 høje
Skanderborg Illerup Ådal 745-01-01 jernalderen bopladser og offerfund
Sønderhald Tårup Skov 747-01-02 ?- jernalderen-middelalderen grave, oldtidsagre og lange agre
Them Hjortsballe 749-01-02 grave, bopladser, agre og røser
Them Grane Plantage 749-01-03 høje
Them Kongsø Plantage 749-01-04 høje
Them Løve 749-01-05 høje
Them Stat-ene 749-01-07 Bronzealder-jernalder-middelalder højgruppe(Ottehøje), agre og

hulveje
Århus Hestehave, Thorskov,… 751-01-01 høje, agre og højryggede agre
Århus Hørret Skov 751-01-02 stenalderen-middelalderen div. oldtidsminder
Århus Enslev 751-01-03 høje
Århus Lillering Skov 751-01-04 stenalderen-? storstensgrave, høje, agre
Århus Borum 751-01-05 bronzealderen høje, bopladser
Århus Horsehave og Havskov 751-01-06 høje og agre
Århus Store Skov/Lille Skov 751-01-07 høje og højryggede agre,

stenkister m.m.
Århus Ristrup 751-01-08 høje
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Jægerstenalderen Bondestenalderen

Bronzealderen Jernalder- og vikingetid

Moræneler, smeltevandssand og grus  hævet havbund  smeltevandsdal  israndslinie

Kulturmiljøer forhistorisk tid
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Middelalderen

Kirken

Middelalderen betegner perioden fra vikingetidens afslutning 

til reformationen i 1536. Begrebet er egentlig hentet fra Italien, 

hvor det betegnede tiden mellem antikken og renæssancen. En 

mellemperiode med andre ord, og i eftertiden anset for en mørk og 

tilbagestående tid.

Kirken spillede en overordentlig stor rolle i middelalderens 

samfund. Selve landsbykirken var landsbyens centrale og 

dominerende bygning - en status, den har bevaret de fleste 

steder frem til i dag. En anden betydningsfuld institution var 

klostrene, der i det østjyske område blev anlagt i Søhøjlandet eller 

Gudenåens opland. 

Købstæderne blev centrum for kirke, administration og militær og 

voksede i kraft af de handelsprivilegier, de blev tildelt. Landsbyen 

og landsbyejerlavet blev den grundlæggende enhed uden for 

købstæderne.

I middelalderen fik kirken en central og dominerende rolle i det 

danske samfund. Danerne blev dog ikke gjort kristne med ét slag. Det 

varede et par hundrede år, men allerede i 948 havde Århus faktisk 

en bisp, og Jylland var så tidligt som i 1060 inddelt i bispedømmer. 

Tiendesystemets indførelse i begyndelsen af 1100-tallet vidner også 

om kirkens udbredelse i den tidlige middelalder.

Hedenskab og kristen tro har i en periode eksisteret side om side og 

i nogle tilfælde konkurreret om sjælene. Kristendommen har således 

annekteret hedenske lokaliteter og helligsteder, f.eks. helligkilderne. 

Da man uden held først havde forsøgt at forbyde kildedyrkelsen, blev 

helligkilderne inddraget i den katolske kirkes helgendyrkelse. Mange 

af helligkilderne findes endnu og kendes under deres katolske navne. 

Det gælder f.eks. Sct. Sørens Kilde ved Gl. Rye. Århus amt er det 

område i landet, der har det største antal helligkilder.
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Kirkens betydning i middelalderen kan vanskeligt overvurderes. Dens 

institutioner - først og fremmest kirkerne og klostrene - var synlige 

overalt. Hver landsby havde sin egen kirke, der hvert sted stod som 

landsbyens ubestridte midtpunkt, såvel åndeligt som fysisk, og i 

købstæderne lå klostrene som magtfulde centre. Kirkens magt og 

indflydelse gik også ind over det verdslige liv, som det kom til udtryk i 

tidens retsvæsen, sygehusvæsen og undervisning, og også i økonomisk 

henseende var kirken den dominerende faktor i samfundet med store 

jord- og godsbesiddelser over hele landet.

De danske landsbykirker er bygget i løbet af en kort periode i 

middelalderen, hvad der i sig selv må aftvinge respekt, for det har 

været en samfundsmæssig kraftpræstation at gennemføre et så 

omfattende kirkebyggeri på så kort tid. Et gedigent og solidt byggeri, 

vel at mærke, der har stået frem til i dag, om end i om- og udbygget 

stand. Langt de fleste landsbykirker er opført i granit. Et par steder 

i den vestlige del af amtet har man anvendt jern-al, mens kalksten 

fra klinterne på Norddjurslands er blevet brugt i en række kirker på 

Djursland. Som en af de få middelalderlige landsbykirker er Rye kirke 

opført i teglsten. Det gælder også for Thorsager kirke, der i øvrigt er 

en på disse kanter sjælden rundkirke. Rundkirkerne, som mest kendes 

fra Bornholm, har også tjent forsvarsformål. Det må formodes også at 

have været tilfældet for en række kirker i kystområdet syd for Århus, 

bl.a. i Malling, hvor kirken fremstår med voldsomt tykke mure, og hvor 

der umiddelbart ved siden af kirken findes resterne af et befæstet tårn. 

Ikke kun middelalderkirkerne, men også en stor del af kirkernes 

udsmykning og inventar, er bevaret til i dag. Det gælder altertavler, 

døbefonte og stenportaler, som man kan se særligt fine eksempler på 

i Rimsø, Vejlby og Ørsted kirker – alle af stenmester Horder – og det 

gælder ikke mindst de middelalderlige kalkmalerier, der er en helt 

enestående kulturarv med en fantastisk billedverden, som giver indblik 

i middelalderens religiøse og verdslige tankeverden.

Nødager kirke - en kridtstenskirke.

Middelalderlig Jususfigur i Mariager kirke.
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Landsbykirkerne Langt hovedparten af vore landsbykirker stammer fra middelalderen. 

De middelalderlige landsbykirker er alle blevet ændret gennem senere 

om- og tilbygninger, og fremstår i dag som en unik kulturskat, som der 

værnes om.

Landsbykirkerne er som sådan ikke fredede. Undtaget herfra er 

kirker med de såkaldte Exner-fredninger, der er frivillige fredninger 

af visse kirkers nære omgivelser. Landsbykirkerne er dog i høj grad 

beskyttet mod ændringer og nybyggeri, som altid skal godkendes af 

Nationalmuseet. Hvor landsbykirkerne har en synlig sammenhæng 

med det åbne land, foreskriver loven en beskyttelseszone på 300 m. 

omkring kirken, hvor der skal tilladelse til at opføre bygninger med en 

højde over 8,5 m. 
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Klostrene

I regionplanen er der yderligere udpeget områder omkring 

landsbykirkerne som udgør en beskyttelse af kirkerne som værdifulde 

kulturhistoriske monumenter og markante landemærker. Formålet 

med disse såkaldte kirkeindsigtsområder er at beskytte kirken mod 

byggeri og anlæg, der visuelt slører eller forringer kirkernes nærmeste 

omgivelser eller oplevelsen af kirken fra det åbne land.

Ved udpegning af kirkeindsigtsområder er den enkelte kirke vurderet 

i forhold til synlighed og dens beliggenhed i landskabet. Kirkens 

placering i en evt. tilhørende landsby er inddraget. Desuden er 

indsigten til kirken beskrevet og afgrænsningen præciseret i forhold 

til landemærker i omgivelserne som terrænkanter, hegn, skove, 

bygninger, veje m.m.

Allerede i 1100-tallet blev de første (herre) klostre anlagt rundt om 

i landet. Til de tidlige klostre hører Vor Frue Kloster i Randers samt 

Essenbæk og Glenstrup klostre. Det var imidlertid det vandrige 

landskab mellem Skanderborg og Silkeborg, der tiltrak flest 

klostergrundlæggere. Søerne i Søhøjlandet og Gudenåen kunne give 

fisk til fastetiden, hvor man ikke måtte spise ”dyr med fire ben”, og i 

de øde område i Midtjylland var der adgang til jord. Et af de største 

og mest kendte af Søhøjlandets klostre er Øm Kloster. Voer, Tvilum, 

Ring og Vissing klostre er andre betydelige klostre i området. I 

Veng, hvor der også på et tidspunkt var kloster, er den særprægede 

engelskinspirerede klosterkirke bevaret. Tvilum kirke er også 

umiskendeligt en tidligere klosterkirke med markante stræbepiller, som 

man normalt ikke finder på danske landsbykirker. 

Mens klostrene i landområderne lå ret isoleret, var de senere byklostre 

– bl.a. gråbrødre- og sortebrødreklostrene i Århus og Randers og 

birgittinerklostret i Mariager - anderledes synlige og vigtige elementer 

i byerne frem til reformationen. Reformationen medførte en afvikling 

af klostrene, hvad der også gik ud over de byer, der havde vokset sig 

store på baggrund af klostrenes tilstedeværelse.
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Landsbyerne

Mens det tog omkring et par hundrede år før den katolske kirke var 

udbredt og dominerende i Danmark, kan afslutningen på den katolske 

kirkes periode ret nøjagtigt dateres til Reformationen i 1536. Med ét 

slag mistede kirken størsteparten af sin ejendom, og protestantismen 

blev den officielle religion.

Kirken var også – indirekte – en medvirkende årsag til at landsbyerne 

fik deres endelige placering på landsbymarken. Med opførelsen af 

stenkirker var det ikke længere muligt at flytte landsbyen rundt på 

landsbyjorden. Den lå nu, hvor den lå, sædvanligvis omkring kirken.

Hovedparten af de danske landsbyer blev anlagt før 1300, og mange 

har formodentlig en historie, der rækker tilbage til både vikingetid 

og jernalder. Landsbynavnenes endelser kan i den forbindelse være 

en indikator for byens alder, selvom aldersbestemmelse alene ud fra 

navnet er ret usikkert. Endelser som –by, -tofte- og -bølle anses for at 

være vikingetidsendelser, mens –holt, -rød og –tved forbindes med 

middelalderen. Navneendelsen –torp, der senere har antaget formerne  

–strup, -rup og -drup er i stor udstrækning blevet anvendt på de 

udflytter- og rydningslandsbyer, der blev anlagt i 1200-tallet som følge 

af en betydelig befolkningsvækst.

Allerede et halvt århundrede senere blev mange af de nye og gamle 

landsbyer imidlertid opgivet igen. Det samme gjaldt for mange af 

landsbykirkerne. Årsagen var pesten eller den sorte død, som under 

dens første indtrængen i landet i 1350 gjorde et kraftigt indhug 

i befolkningen. Mange steder gik op mod en tredjedel af egnens 

befolkning til grunde, og manglen på arbejdskraft medførte, at marker 

og husdyr blev forsømt, lå øde hen eller forsvandt. Hvorvidt pesten 

havde særlig godt fat i det østjyske område vides ikke, men det er i 

hvert fald her, at man finder den største koncentration af ødekirker i 

hele landet.

Også i 1600- og 1700-tallet forsvandt der en del landsbyer, nu i 
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forbindelse med hovedgårdenes vækst. De fleste steder er sporene efter 

de nedlagte landsbyer forsvundet. Det gælder dog ikke omkring godset 

Frijsenborg, hvor højryggede agre vidner om en nu forsvunden landsby.

I det omfang man kan sige noget generelt om landsbyernes 

størrelse, vil det typiske billede være, at de oprindelige adelbyer er 

større end udflytterbyerne (torperne), der igen typisk er større end 

rydningsbyerne. 

Et andet forhold, som har været meget bestemmende for landsbyernes 

størrelse er landsbyjordens størrelse og bonitet. Der er tydeligvis en 

tendens til, at naturlige grænser i landskabet har været bestemmende 

for det enkelte ejerlavs størrelse. Bakkedrag, niveauforskelle, moser, 

vandløb, søer m.v. har været naturlige skel og grænser i landskabet og 

har været med til at bestemme landbyjordens størrelse. Derfor finder 

man de store ejerlav på den ringe jord på Norddjursland og i den 

vestlige del af amtet, mens ejerlavene i landsbyerne syd for Århus er 

mindre i udstrækning fordi  jorden her er god. I området syd for Århus, 

i det gamle Hads Herred, findes den største procentvise koncentration 

af større landsbyer dvs. landsbyer, på 20 gårde eller derover.

Frits Hastrups typeinddeling giver en fornemmelse af de forskellige 

landsbytypers udbredelse i Århus Amt. Kortet side 33 fremhæver nogle 

særlige forhold i Århus Amt.

Før grøftning og ikke mindst dræning i løbet af 1800-tallet fik sat skik 

på afvandingen var landskabet med Hugo Matthiessens ord præget af 

”en uudtømmelig overflod af vand.” Vand i såvel positiv betydning af 

drikkevand og i negativ betydning af overskudsvand har også betydet 

temmelig meget for landsbyernes placering i landskabet. Mange 

landsbyer er anlagt på vandskellene eller på skrænter, hvor der var 

en naturlig dræning af jorden. Overgangen mellem moræneplateauer 

og hævet havbund har også været tiltrækkende for placeringen af 

landsbyen, som man f.eks. tydeligt ser det med ”de nedre byer” 

(Albæk, Vestrup, Østrup) nordøst for Randers Fjord og Dalbyneder og 

Udbyneder længere ude mod øst. 
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På kanten af ådale eller andre steder, hvor terrænet har været 

vanskeligt, ligger vejbyerne, hvoraf mange har haft en slynget karakter 

med lidt løst grupperede huse omkring vejen. På mere homogene 

og givtige landsbyjorder vil bebyggelsen typisk være tæt, mens den 

på dårligere jorder vil være mere løs. Det sidste kan man f.eks. se 

ved at sammenligne Dejret på Mols (den gode jord) og Fuglslev syd 

for Tirstrup Hedeslette (den dårlige jord). Landsbyens udstrækning 

(bytomten) vokser om ikke proportionalt, så dog markant med jordens 

ringhed.

 I de landsbyer, hvor gårdene lå tæt, rykkede de ofte i det 16.-17.-

århundrede sammen omkring bygaden og gav de karakteristiske 

lukkede byrum, som man stadig kan opleve i mange landsbyer.  Da 

det meste gårdbyggeri var opført i bindingsværk, der jævnligt måtte 

fornyes, er der kun bevaret få gamle landbrugsbygninger. Til de ældste 

hører de gamle kirkelader fra senmiddelalderen, som man finder 

dem i Ørsted, Feldballe og Nimtofte, hvis gamle præstegårdslade 

formodentlig er landets ældst bevarede landbrugsbygning.

I den typiske landsby lå gårdene samlet og ofte grupperet omkring en 

åben plads, forten, der om natten tjente som indelukke for kreaturerne. 

Om dagen blev kreaturerne drevet frem til de fælles græsningsarealer 

ad fægangen. Fægangen eller fædriften er knyttet til landbruget før 

udskiftningen og forsvandt med den. Ganske få steder er fædriften 

bevaret i landskabet, bl.a. ved Nørbæk og Udby.

Et vandhul eller en lille dam i landsbyen sikrede vand til kreaturerne. 

Ofte boede byens smed og byhyrden på forten. Hver gård havde et privat 

stykke jord omkring bygningerne kaldet toften. Toften var indhegnet og 

tjente som kålgård eller abildgård. Toften havde også en nok så vigtig 

funktion som mål for den enkelte gårds andel i fællesjorden.

Landsbyen og landsbyjorden udgjorde en enhed, et ejerlav, hvor 

jordfordelingen og mange andre praktiske driftsforhold blev aftalt 

af bylavet der sædvanligvis var identisk med landsbyens gårdmænd. 
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Dyrkningsformer

Jordfordeling

Beslutninger om afgrøder, så- og høsttidspunkter samt hegning blev 

truffet i fællesskab, mens selve arbejdet med jorden var op til den 

enkelte bonde.

Dyrkningsformen kunne enten være 2- eller 3-vangsdrift eller 

græsmarksbrug. Det betød, at landsbyens jord var delt i 2 eller 3 

enheder. Ved 2-vangsdrift var jorden delt i 2 dele, hvor den ene del blev 

dyrket med korn, mens den anden lå brak og blev brugt til græsning. 

Efter en periode på nogle år, afhængigt af jordens beskaffenhed, 

skiftede man. Samsø og området syd for Århus var – som det eneste 

område i Jylland! – præget af 2-vangsbrug.

I et bredt bælte fra Horsens Fjord til Randers Fjord dominerede 3-

vangsdrift. Jorden var her delt i 3 dele. I den ene del var der vintersæd 

(rug), i den anden vårsæd (byg eller havre), og den tredje lå brak 

med græs. Jordens anvendelse skiftede hvert år. Det betød, at jorden 

lå brak hvert tredje år, og desuden fik jorden et nyttigt sædskifte i 3-

vangsbruget.

Græsmarksbruget var kendetegnet ved fraværet af hegn og var mest 

udbredt i træfattige områder af landet. Græsmarksbruget havde meget 

lange brakperioder og en mere tilfældig fordeling af dyrket mark 

og græsmark i brak. Den lille landsby Strandkær på Mols er et godt 

eksempel på et ejerlav, hvor græsmarksbruget praktiseredes.

Da jorden sjældent var lige givtig overalt på landsbymarken, blev 

vangene delt i mindre enheder, kaldet åse, som igen var delt i lange 

smalle stykker, kaldet agre. Derved fik alle landsbyens gårde andel i 

både god og dårlig jord. Når agrene var lange og smalle, skyldes det 

først og fremmest hensynet til den tunge og uhåndterlige hjulplov, som 

middelalderbonden brugte til at forarbejde jorden.

Hver gård fik tildelt jord i forhold til dens størrelse, og med de mange 

åse og tilsvarende mange agre kunne den enkelte gårds marker sagtens 

være fordelt på over 30-40 mindre stykker jord spredt rundt om i 

landsbymarken.
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Landsbytyper Befolkningsfremgang og økonomisk højkonjunktur i 1200-tallet betød, 

at stadig mere jord blev opdyrket, og nye landsbyer blev anlagt, ofte 

ved udflytning fra moderlandsbyerne - eller adelbyerne - til de såkaldte 

torper eller udflytterbyer. 

Landsbyerne kunne have forskellige former. Det to hovedtyper var 

fortelandsbyen, hvor byens gårde lå omkring en åben plads og den 

slyngede vejby,  hvor gårdene lå omkring en slynget vej. Den sidste 

type var især udbredt i kuperet og uvejsomt terræn, mens den første 

type var mere udbredt på regulære, ensydende jorder. Foruden de 

to hovedtyper fandtes en række mellemformer som vejfortebyer, 

polygonale fortebyer, vejklyngebyer og forteklyngebyer.

I Vejklyngeby Polygonal forteby Stor forteklyngeby Mange store uregelmæssige vejfortebyer

Særlige landsbytyper
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Købstæderne

Østjylland er hovedparten af landsbyerne slyngede vejbyer og 

uregelmæssige vejfortebyer. 

På de gode jorder i Østjylland lå landsbyerne tæt, mens der naturligt 

nok var længere mellem landsbyerne i de magre og karrige egne som 

på Norddjursland og i den vestlige del af amtet. Her kunne ejerlavene, 

selv for beskedne landsbyer, have  en ganske betydelig udstrækning.

I 1100-tallet medfører stigende velstand og opkomsten af en særlig 

borgerstand, at handel og håndværk udviklede sig til at blive særlige 

byerhverv. En række bysamfund som alle lå ved en åmunding og i 

Østjylland ofte ved en fjord, voksede, og skilte sig ud i forhold til 

landbrugslandet.  I samme periode blev disse byer også centre for 

kirke, administrationen og militær. Den større økonomiske og politiske 

betydning førte til, at byerne fik særlige købstadsprivilegier fra 

begyndelsen af 1300-tallet, og et egentligt monopol på handel 

og håndværk et århundrede senere. For yderligere at styrke 

deres position oprettede købmænd og håndværkere gilder 

og lav, som organiserede medlemmernes rettigheder og 

arbejde. Fra Randers kender man bl.a. Skt. Knuds 

gilde fra omkring 1300.
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Voldsteder

Transport

Op gennem middelalderen byggede både kongemagten, kirken 

og lokale stormænd borganlæg af forskellig størrelse. Kalø og 

Skanderborg Slot er kongeborge med militær betydning. De fleste 

borganlæg var dog lokale fæstningsanlæg, såkaldte voldsteder. 

Voldstederne kan historisk opdeles i tre hovedtyper. Den ældste type 

er motten eller borghøjen, som i al enkelhed bestod af en (kunstig) 

høj med et træ- eller stentårn på. Motten var tænkt som et sidste 

tilflugtssted og var ikke egnet til længere tids ophold. Voldstedet 

Ulvholm Slot syd for Mariager synes både ved sin beliggenhed i et lavt 

og sumpet område og ved sin udformning at være et motte-anlæg.

Den mellemste type kaldes castrum-curia voldstedet. Det bestod af en 

borgbanke (castrum) og en gårdbanke (curia), hvor avlsbygningerne 

stod. De to banker var forbundet med en bro og var desuden omgivet 

af vandfyldte voldgrave. Gammel Trudsholm nord for Havndal er et 

castrum-curia anlæg.

Den tredje og yngste type voldsted kaldes herregårdpladsen. Borgen 

eller herregården var her anlagt på en større, rektangulær lav banke og 

havde mere karakter af prestigebyggeri end af forsvarsværk. Skovgårde 

Voldsted  synes at være et sådant anlæg.

For de ældste voldsteder gælder det, at deres forsvarsværdi i høj grad 

byggede på beliggenheden i sumpet og vanskeligt fremkommeligt 

terræn. Det er derfor naturligt, at de fleste voldsteder i det østjyske 

område ligger ved kysten eller langs de større vandløb. Den største 

koncentration af voldsteder finder man på Mols – herunder ikke min-

dre end tre på den lille ø Hjelm, Marsk Stigs tilflugtssted – og Samsø, 

på det nordlige Djursland, omkring Randers Fjord og i Kastbjerg Ådal. 

Middelalderens veje har generelt været elendige og har overvejende 

befordret lokal trafik. Skulle gods transporteres over længere stræknin-

ger blev det hvis muligt sejlet. Gudenåen har været en vigtig trans-

portvej allerede i middelalderen, hvor den bl.a. blev benyttet til at sejle 

Voldstedet Dynæs i Julsø.

Skovgårde voldsted



kalksten fra Norddjursland til Øm Kloster. Også de andre større danske 

åer har været vigtige transportveje. Af de mange veje har især Hærve-

jen tidligt haft en fremtrædende betydning.

Ser man et kort øjeblik bort fra landsbyerne, ligger de udpegede 

kulturmiljøer med relation til middelalderen næsten udelukkende i den 

vestlige del af amtet. Udpegningerne samler sig om gamle vejforløb, 

først og fremmest Hærvejen, og spor fra klostertiden i form af kirker 

og klosterruiner i Søhøjlandet. 

Der er ikke udpeget landsbykirker og kun en enkelt præstegård (Asferg 

Præstegård, 729-03-05). Ud fra en bevarings- og beskyttelsessynsvin-

kel er denne disposition rimelig, da kirkerne i forvejen er beskyttede og 

da der er udpeget en særlig kirkeindsigtbeskyttelseslinje omkring alle 

landsbykirker. De interessanteste præstegårde er ligeledes beskyttet, 

typisk gennem bygningsfredning. 

Landsbyerne er stærkt repræsenteret omkring Randers Fjord, i Søhøj-

landet og omkring Århus. 

Der er udpeget eksempler på Fritz Hastrups forskellige landsbytyper 

(vejklyngeby, polygon forteklyngeby osv.) bortset fra skovrækkebyen, 

der i hele Danmark kun er repræsenteret ved tre landsbyer på Fyn.

At der kun er udpeget 3 voldsteder i hele amtet opvejes af, at voldste-

der indgår i flere udpegede hovedgårdsmiljøer og således er bedre 

repræsenteret end det umiddelbart ser ud til.

Udpegninger
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

A B C D
Kommune Lokalitet nummer kulturmiljøtype
Ebeltoft Femmøller 701-02-09 landsby, møller
Ebeltoft Agri 701-02-10 landsby
Ebeltoft Fuglslev landsby
Ebeltoft Hjelm 701-06-22 voldsteder
Gjern Alling 705-01-01 kloster
Gjern Tvilum 705-01-02 kloster
Gjern Sminge 705-01-03 kloster
Gjern Tovstrup Sønderskov 705-01-07 dæmning, agre, hulvej
Hinnerup Haar 713-02-03 landsby
Hinnerup Sandby 713-02-04 landsby
Mariager Hem landsby
Nørhald Vestrup 723-02-04 landsby
Nørhald Råby 723-02-05 landsby
Nørhald Tvede 723-04-06 hulveje og agre
Nørre Djurs Gjerrild-Stokkebro 725-02-21 landsby
Odder Alrø 727-02-04 landsby
Purhus Svinding 729-02-04 landsby
Purhus Asferg 729-03-05 præstegård
Purhus Ulvholm Voldsted 729-13-10 voldsted
Randers Tjærby 731-02-02 landsby
Randers Lem 731-02-03 landsby
Rougsø Hollandsbjerg 735-02-06 landsby
Rougsø Kare 735-02-07 landsby
Rougsø Udby 735-02-08 landsby
Ry Alling 737-02-06 landsby
Ry Gl. Rye 737-02-07 landsby
Ry Boes 737-02-08 landsby
Ry Øm Kloster 737-03-09 kloster
Ry Sct. Sørens Kilde 737-06-16 helligkilde og hulvej
Rønde Kejlstrup 739-02-04 landsby
Samsø Sydlige Samsø 741-01-01 voldsted
Samsø Nordby 741-02-05 landsby
Samsø Besser 741-02-06 landsby
Samsø Ørby 741-02-07 landsby
Samsø Ilse Made Kilde 741-02-08 helligkilde
Silkeborg Mollerup 743-02-09 landsby
Silkeborg Hærvejen 743-06-12 vejforløb
Skanderborg Vitved 745-02-07 landsby
Skanderborg Båstrup 745-02-08 landsby
Sønderhald Uggelhuse 747-02-03 landsby
Them Vrads landsby
Them Hærvejen 749-06-13 vejforløb
Århus Gl. Harlev 751-02-11 landsby
Århus Hørret 751-02-12 landsby
Århus Kvotrup 751-02-13 landsby
Århus Skibby 751-02-16 landsby
Århus Todbjerg 751-02-18 landsby

Kulturmiljøer, middelalderen
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Kulturmiljøer middelalderen

Hem

Svinding

Ulvholm

Asferg

Lem
TjærbyVestrup

Tvede

Råby

Udby

Kare

Hollandsbjerg

Uggelhuse

Gjerrild

Fuglslev

Kejlstrup

Hjelm

Femmøller

Agri

Sandby

Haar

Todbjerg

Kvotrup

Skibby

Gl. Harlev

Hørret

Nordby

Besser
Ilse Made Kilde

Ørby

Sydlige Samsø

Alrø

Vitved
Båstrup

Boes

Øm Kloster

Gl. Rye
Sct. Sørens Kilde

Alling

Alling Kloster

Tvilum Kloster

Sminge Kloster
Tovstrup

Mollerup

Hærvejen

Hærvejen

Vrads
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Storlandbruget 1536-1750

En højkonjunktur fra midten af 1500-tallet førte til øget rigdom 

hos adelen, en rigdom, som blev omsat i store og smukke 

herregårdsanlæg. Især på Djursland finder man mange fine anlæg 

fra denne tidlige periode.  Krige og dårlig økonomi fra 1650’erne 

til midten af 1700-tallet dæmpede byggeaktiviteten, som dog igen 

tog til efter 1740.

Mens tiden efter Reformationen og frem til 1620’erne var præget af 

fremgang, var sidste del af perioden fra 1620’erne og frem til 1750 

præget af tilbagegang og elendighed. 

Den højkonjunktur, som satte ind i kølvandet på Reformationen, 

kom ikke mindst kronen og herremændene til gode. Som ”arving” til 

kirkens gods kom Frederik II i besiddelse af store landområder, som 

han bl.a. omdannede til vildtbaner, dvs. jagtområder. I den nordlige 

del af amtet blev der lavet vildtbane omkring Dronningborg og i 

Søhøjlandet i området mellem Skanderborg og Silkeborg. Flere af de 

vildtbanesten, der markerede jagtområdets afgrænsning, er bevaret, 

heraf nogle på deres oprindelige placering.

For herremændene gav højkonjunkturen mulighed for at øge godsernes 

tilliggender. Opdræt af heste og ikke mindst kvæg, som der var god 

afsætning på sydpå, gav øget velstand til herremændene. Pesten, der 

ellers for befolkningen og i et samfundsmæssigt perspektiv var af 

det onde, var i et vist omfang en fordel for de herremænd, der lagde 

produktionen om fra den mandskabsmæssigt krævende kornproduktion 

til ekstensivt kvægbrug. Kvægbruget krævede ikke nær samme 

arbejdsindsats som kornlandbruget.

Det østjyske landskab favoriserede godser med ekstensiv kvægdrift. 

De mange ådale med gode græsningsarealer til kvæg- og hesteopdræt 

var ideelle lokaliteter for den type godsdrift. De tidlige hovedgårde 

er da også alle placeret i istidsdalene og i kystområderne, og med få 

undtagelser alle i den nordlige del af amtet. Forsvarshensyn spillede 

Vildtbanesten ved Hundslund kirke.
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stadig en vis rolle, og derfor blev hovedgården ofte tillige opført i 

nærheden af et eksisterende voldsted, og ofte omgivet af voldgrave.

De tidlige godser blev placeret på overgangen mellem de lave, flade 

engområder og den bagvedliggende (bakkede) moræne. Dette mønster 

træder meget tydeligt frem i forbindelse med de tidlige hovedgårde, 

og kan iagttages ved Trudsholm, Overgård, Holbækgård, Gl. Estrup og 

Sostrup m.fl.

Fra 1620’erne til 1750 var landet ikke mindst præget af flere krige med  

Sverige, krige, som gik hårdt ud over Østjylland, der flere gange blev 

plyndret af såvel svenskerne som danskernes polske hjælpetropper. 

Herremændenes magt og rigdom blev svækket i perioden, hvilket blev 

understreget med enevældens indførelse i 1660. 

Den dårlige økonomi og den usikre situation i det hele taget lagde 

en dæmper på byggeaktiviteten, og i en lang periode blev der kun 

bygget få hovedgårde. Et par bemærkelsesværdige anlæg stammer 

dog fra den tid, bl.a. det smukke, aksefaste barokanlæg Clausholm og 

rokokoanlægget Bidstrup. Kalø hovedgård og Åkær gods stammer 

ligeledes fra denne periode.

I 1670 indførtes majoratsinstitutionen, der skabte en ny lavadel med 

visse privilegier og en vis status mod båndlæggelse af godset, der nu 

kunne fremstå som grevskab, baroni eller stamhus. Omfang og værdi 

afgjorde status. 2500 tdr. hartkorn udgjorde grænsen for et grevskab, 

mens der skulle 1000 tdr. hartkorn til et baroni og 400 tdr. hartkorn til 

et stamhus.

Frijsenborg blev landets første grevskab, mens Vilhelmsborg og 

Marselisborg fik status af baronier. Constantinsborg, Rathlousdal og 

Bidstrup er eksempler på tidlige stamhuse.

En landbrugskrise i 1730’erne førte til importrestriktioner på korn 

(kornmonopolet) der først og fremmest sikrede godsejerne gode 

indtægter på kornsalg i Danmark og Norge. Samtidig sikrede 

Gammel Estrup gods på Djursland.

Kalø gods.
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Eksempler

indførelsen af stavnsbåndet mod problemer med udbredt mangel på 

mandskab til godsernes drift. Fra slutningen af århundredet gik det dog 

igen fremad, hvad der gav sig udslag i en ny stor byggeaktivitet. Alene 

mellem 1740 og 1800 blev der opført 22 nye hovedgårde i området.

De sene hovedgårde er kendetegnet ved en betydelig forskel i såvel 

byggestil som størrelse, og mange af dem er påvirket af klassicistiske 

strømninger inden for arkitekturen. 

De sene hovedgårde blev ofte placeret i smukke og storslåede 

landskaber. Her finder man herregårdslandskabets karakteristiske 

elementer i renkultur: de store sammenhængende marker, skovene, 

udbredte engarealer, stendiger og lange alléer. 

De sene hovedgårde findes spredt over hele amtet, men er særlig 

talstrækt repræsenteret på den sydlige del af Djursland og i områderne 

vest og syd for Århus.

Hovedgårdsbyggeriet fortsatte helt frem til omkring 1900.

Mange hovedgårde ligger i dag i en meget fin stand og med de 

karakteristiske herregårdslandskaber i store træk bevaret. Bygningerne 

vil ofte være om- og tilbygget, ikke mindst avlsbygningerne, hvor 

der er sket og stadig sker en udvikling for at tilpasse produktionen 

til tidens krav. En del hovedgårde kan fremviser en mere end 

femhundredårig historie i den eksisterende bygningsmasse, mens andre 

hovedgårde fremstår som mere stilrene eksempler på f.eks renæssance- 

eller barokanlæg. Begge typer er repræsenteret i udpegningerne.
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Møllerne De første vandmøller dukkede op i Danmark i begyndelsen af 

middelalderen. De var ofte opført ved klostrene, hvor munkene havde 

bragt viden og indsigt om mølleri med sig sydfra. 

Mange tidlige møller har været gård- eller husmøller og ofte primitive 

vertikalmøller. De tidlige møller har ikke efterladt sig nævneværdige 

spor i landskabet. 

Med tiden blev møllerne mere avancerede, større og dyrere og derfor 

ofte et anliggende for kongen eller herremanden. Afhængigt af, 

hvordan vandet blev ført til møllehjulet, taler man om forskellige 

møllehjulstyper som overfaldshjul, ryghjul, brystfaldshjul og 

underfaldshjul.

Vandmøllerne var afhængige af en tilstrækkelig og stabil tilførsel af 

vand, og i vandrige områder med et godt fald kunne vandmøllerne 

ligge som perler på en snor. Det gælder f.eks. ved Femmøller på 

Djursland og langs Århus Å.  I Marselisborg Skov syd for Århus har 

der ligger fire møller på rad og række over en ganske kort strækning 

af det lille vandløb Skambækken. De fleste vandmøller var baseret på 

lokalt kornmølleri, mens andre møller var indrettet som stampemøller, 

hvor man forarbejdede klæde, skin, papirmasse eller sortkrudt. Den 

allertidligste industri i Danmark opstod  omkring vandmøller.

De tidlige vindmøller var såkaldte stubmøller, hvor hele møllehuset 

blev drejet op mod vinden. I 1700-tallet kom den hollandske mølletype 

til landet, men den vandt kun langsomt frem. På den hollanske 

mølletype er det kun møllehatten, der drejer op mod vinden.

Allerede i middelalderen var det malede mel et populært 

beskatningsemne. Kongemagten havde derfor en klar økonomisk 

interesse i, at korn blev malet hos autoriserede og kontrollerede 

møllerier. Man indførte derfor tvungen brug af de såkaldte 

kundemøller. Møllepligten blev først ophævet igen i 1840, hvor 

møllererhvervet blev givet frit.

Overfaldshjul på Ørnbjerg Mølle

Lyshøj Mølle. Vindmølle af hollandsk type.
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A B C D
Kommune Lokalitet nummer kulturmiljøtype
Ebeltoft Femmøller 701-02-09 vandmøller
Ebeltoft Ruggård 701-05-14 hovedgård
Ebeltoft Lyngsbækgård 701-05-15 hovedgård
Ebeltoft Søholt 701-05-16 hovedgård
Ebeltoft Isgård 701-05-17 hovedgård
Ebeltoft Ørnbjerg Mølle 701-07-25 vandmøller
Galten Wedelslund 703-05-01 hovedgård
Gjern Grauballegård 705-05-08 hovedgård
Gjern Allinggård 705-05-09 hovedgård
Gjern Tvilumgård 705-05-10 hovedgård
Grenå Stensmark 707-05-06 hovedgård
Grenå Lyngdalgård 707-05-07 hovedgård
Grenå Katholm 707-05-08 hovedgård
Grenå Lykkesholm 707-05-09 hovedgård
Grenå Fævejle 707-05-10 hovedgård
Hadsten Clausholm 709-05-03 hovedgård
Hadsten Kollerup 709-05-04 hovedgård
Hadsten Favrskov 709-05-05 hovedgård
Hammel Frijsenborg 711-05-01 hovedgård
Hørning Sophiendal 715-05-03 hovedgård
Hørning Bodil Mølle 715-07-05 vandmølle
Hørning Rytterskolen i Hørning 715-13-07 rytterskole
Langå Frisenvold 717-05-02 hovedgård
Langå Østergård 717-05-03 hovedgård
Langå Løjstrup 717-05-04 hovedgård
Langå Bidstrup 717-05-05 hovedgård
Mariager Trudsholm 719-05-15 hovedgård
Mariager Overgård 719-0516 hovedgård
Mariager Å Mølle 719-07-18 vandmølle
Midtdjurs Gl. Ryomgård 721-05-07 hovedgård
Midtdjurs Vedø 721-05-08 hovedgård
Nørhald Gjesinggård 723-05-07 hovedgård
Nørhald Støvringgård 723-05-08 hovedgård
Nørre Djurs Mejlgård 725-05-24 hovedgård
Nørre Djurs Sostrup 725-05-25 hovedgård
Nørre Djurs Skærvad 725-05-26 hovedgård
Nørre Djurs Fannerup Mølle 725-07-27 vandmølle
Odder Åkær 727-05-05 hovedgård
Odder Gersdorfflund 727-05-07 hovedgård
Odder Rodsteenseje 727-05-08 hovedgård
Odder Dybvad 727-05-09 hovedgård
Odder Gyllingnæs 727-05-10 hovedgård
Purhus Fussingø 729-05-07 hovedgård
Rosenholm Rosenholm Slot 733-04-04 hovedgård
Rosenholm Skaføgård 733-04-05 hovedgård
Rougsø Løvenholm 735-05-11 hovedgård
Rougsø Estruplund 735-05-12 hovedgård
Rougsø Stenalt 735-05-13 hovedgård
Rougsø Holbækgård 735-05-14 hovedgård
Ry Kalbygård 737-05-12 hovedgård
Ry Rye Mølle 737-07-15 vandmølle
Rønde Kalø 739-05-05 hovedgård
Rønde Møllerup 739-05-06 hovedgård
Samsø Brattingsborg 741-05-11 hovedgård
Samsø Herregårdsmejeriet 741-05-12 mejeri
Samsø Kolhøj Mølle 741-07-16 stubmølle
Silkeborg Sejlgård 743-05-10 hovedgård
Skanderborg Nissumgård 745-05-11 hovedgård
Skanderborg Herschendsgave 745-05-13 hovedgård
Skanderborg Vester Mølle 745-07-15 vandmølle
Sønderhald Gl.Estrup 747-05-04 hovedgård
Århus Vosnæsgård 751-05-20 hovedgård
Århus Kærbygård 751-05-21 hovedgård
Århus Ristrup 751-05-22 hovedgård
Århus Lyngbygård 751-05-23 hovedgård
Århus Constantinsborg 751-05-24 hovedgård
Århus Moesgård 751-0526 hovedgård
Århus Vilhlmsborg 751-05-27 hovedgård
Århus Jeksen,Pinds og Edslev 751-07-28 vandmøller
Århus Tarskov Mølle 751-07-29 vandmølle



46      Storlandbruget 1536-1750

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

A B C D
Kommune Lokalitet nummer kulturmiljøtype
Ebeltoft Femmøller 701-02-09 vandmøller
Ebeltoft Ruggård 701-05-14 hovedgård
Ebeltoft Lyngsbækgård 701-05-15 hovedgård
Ebeltoft Søholt 701-05-16 hovedgård
Ebeltoft Isgård 701-05-17 hovedgård
Ebeltoft Ørnbjerg Mølle 701-07-25 vandmøller
Galten Wedelslund 703-05-01 hovedgård
Gjern Grauballegård 705-05-08 hovedgård
Gjern Allinggård 705-05-09 hovedgård
Gjern Tvilumgård 705-05-10 hovedgård
Grenå Stensmark 707-05-06 hovedgård
Grenå Lyngdalgård 707-05-07 hovedgård
Grenå Katholm 707-05-08 hovedgård
Grenå Lykkesholm 707-05-09 hovedgård
Grenå Fævejle 707-05-10 hovedgård
Hadsten Clausholm 709-05-03 hovedgård
Hadsten Kollerup 709-05-04 hovedgård
Hadsten Favrskov 709-05-05 hovedgård
Hammel Frijsenborg 711-05-01 hovedgård
Hørning Sophiendal 715-05-03 hovedgård
Hørning Bodil Mølle 715-07-05 vandmølle
Hørning Rytterskolen i Hørning 715-13-07 rytterskole
Langå Frisenvold 717-05-02 hovedgård
Langå Østergård 717-05-03 hovedgård
Langå Løjstrup 717-05-04 hovedgård
Langå Bidstrup 717-05-05 hovedgård
Mariager Trudsholm 719-05-15 hovedgård
Mariager Overgård 719-0516 hovedgård
Mariager Å Mølle 719-07-18 vandmølle
Midtdjurs Gl. Ryomgård 721-05-07 hovedgård
Midtdjurs Vedø 721-05-08 hovedgård
Nørhald Gjesinggård 723-05-07 hovedgård
Nørhald Støvringgård 723-05-08 hovedgård
Nørre Djurs Mejlgård 725-05-24 hovedgård
Nørre Djurs Sostrup 725-05-25 hovedgård
Nørre Djurs Skærvad 725-05-26 hovedgård
Nørre Djurs Fannerup Mølle 725-07-27 vandmølle
Odder Åkær 727-05-05 hovedgård
Odder Gersdorfflund 727-05-07 hovedgård
Odder Rodsteenseje 727-05-08 hovedgård
Odder Dybvad 727-05-09 hovedgård
Odder Gyllingnæs 727-05-10 hovedgård
Purhus Fussingø 729-05-07 hovedgård
Rosenholm Rosenholm Slot 733-04-04 hovedgård
Rosenholm Skaføgård 733-04-05 hovedgård
Rougsø Løvenholm 735-05-11 hovedgård
Rougsø Estruplund 735-05-12 hovedgård
Rougsø Stenalt 735-05-13 hovedgård
Rougsø Holbækgård 735-05-14 hovedgård
Ry Kalbygård 737-05-12 hovedgård
Ry Rye Mølle 737-07-15 vandmølle
Rønde Kalø 739-05-05 hovedgård
Rønde Møllerup 739-05-06 hovedgård
Samsø Brattingsborg 741-05-11 hovedgård
Samsø Herregårdsmejeriet 741-05-12 mejeri
Samsø Kolhøj Mølle 741-07-16 stubmølle
Silkeborg Sejlgård 743-05-10 hovedgård
Skanderborg Nissumgård 745-05-11 hovedgård
Skanderborg Herschendsgave 745-05-13 hovedgård
Skanderborg Vester Mølle 745-07-15 vandmølle
Sønderhald Gl.Estrup 747-05-04 hovedgård
Århus Vosnæsgård 751-05-20 hovedgård
Århus Kærbygård 751-05-21 hovedgård
Århus Ristrup 751-05-22 hovedgård
Århus Lyngbygård 751-05-23 hovedgård
Århus Constantinsborg 751-05-24 hovedgård
Århus Moesgård 751-0526 hovedgård
Århus Vilhlmsborg 751-05-27 hovedgård
Århus Jeksen,Pinds og Edslev 751-07-28 vandmøller
Århus Tarskov Mølle 751-07-29 vandmølle

Kulturmiljøer, storlandbruget 1536-1750
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Udpegninger De vigtigste møllemiljøer er udpeget som bevaringsværdige 

kulturmiljøer.

Mølle/andet Hovedgård

moræneler, smeltevandssand og grus  hævet havbund  smeltevandsdal  israndslinje

Kulturmiljøer storlandbruget 1536-1750
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Å Mølle

Trudsholm
Overgård

Gjesinggård

Støvringgård

Holbækgård

Stenalt

Estruplund

Løvenholm

Gl. Estrup

Mejlgård
Sostrup

Stensmark

Fannerup Mølle

Skærvad

Katholm

Rugård

Fævejle
Lyngdalgård

Lykkesholm

Søholt

Ørnbjerg Mølle

Lyngsbækgård

Femmøller

Isgård

Kalø Møllerup

Vedø

Gl. Ryomgård

Skaføgård

Rosenholm

Clausholm

Kollerup
FavrskovBidstrup

Østergård Løjstrup

Frisenvold

Fussingø

Frijsenborg

Sejlgård

Allinggård

Tvilumgård
Grauballegård

Wedelslund

Rye Mølle

Kalbygård

Sophiendal

Nissumgård

Herschendsgave

Vester Mølle

Åkær

Gyllingnæs

Rodstenseje

Dybvad Gersdorfslund

Moesgård

Constantinsborg

Jeksen
Tarskov

Vilhelmsborg

Lyngbygård
Ristrup

Kærbygård

Vosnæsgård

Bodil Mølle

Herregårdsmejeriet

Kolhøj Mølle

Brattingsborg
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Landboreformerne 1750-1850

Landboreformerne betegner en lang række tiltag, som fra midten 

af 1700-tallet og frem til begyndelsen af 1800-tallet på forskellig 

vis helt forandrede forholdene i landbruget. Udskiftningen og 

udflytningen ændrede i løbet af få årtier henholdsvis landbruget og 

landskabet.

Ved midten af 1700-tallet var det danske landbrug i en elendig 

forfatning som følge af det, der med et moderne begreb hedder 

»strukturelle problemer«. Herregårdenes drift var i stigende grad 

blevet afhængig af bøndernes hoveriarbejde. Foruden mandskab skulle 

bønderne også stille med heste, hvilket betød et uforholdsmæssigt 

stort hestehold på bøndergårdene. Hoveriarbejde gjorde det vanskeligt 

for bønderne at overkomme arbejdet på egen jord og landgilde 

– bøndernes afgift til godsejerne for jorden – gjorde det vanskeligt 

at få økonomien til at hænge sammen. Det gjorde det heller ikke 

nemmere for bønderne, at herregårdene med tiden fik samlet deres 

bøndergods så den enkelte landsby blev underlagt én herremand. Af 

hensyn til beregningen af afgift og organisering af hoveriarbejdet var 

gårdene desuden ofte blevet gjort lige store – egaliserede – hvad der 

psykologisk set ikke har virket som et incitament til forandringer. 

Groft sagt var elendigheden blot blevet ligeligt fordelt. 

Den solidariske fordeling af jorden, som den kom til udtryk 

i landsbyfællesskabets opsplitning af landsbyjorden i mange 

og spredtliggende vange, åse og agre, har utvivlsomt styrket 

fællesskabsfølelsen, men næppe produktiviteten.

Den samlede situation fremmede ikke udvikling og nytænkning blandt 

bønderne, og gjorde det heller ikke nemmere at øge produktionen  i 

perioder med stigende kornpriser, hvad især dele af adelen havde et 

øje for i anden halvdel af 1700-tallet. Endelig var der også i visse 

adelige kredse opstået en forståelse for nødvendigheden af at forbedre 

bøndernes vilkår og en vilje til at gøre noget ved det.
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En lang række initiativer i et ganske kompliceret samspil, satte en 

udvikling i gang, en udvikling, som over en relativt kort periode 

vendte op og ned på forholdene i landbruget. Den centrale størrelse i 

processen var udskiftningen.

Den første udskiftningsforordning kom allerede i 1758, en lov om 

selveje kom små ti år senere og endnu en udskiftningsforordning 

i 1781. En lov fra 1787 tog hånd om fæsteforholdet, og året efter 

afskaffedes det forhadte stavnsbånd, som var blevet indført i 1733. 

Hoveriet blev langsomt afviklet ved overgangen til selveje, der ikke 

mindst blev gjort muligt gennem lån i bl.a. Den kongelige Creditkasse, 

hos godsejeren eller hos pengestærke købmænd i købstæderne. 

Det mest synlige resultat af landboreformerne var udskiftningen og den 

udflytning af gårde fra landsbyerne til det åbne land, som udskiftningen 

førte med sig.

De første tilløb til udskiftning fandt sted i 1764-65, men udskiftningen 

tog først for alvor fart i 1790’erne. Til gengæld gik det hurtigt, da den 

først kom i gang, og udskiftningen af landets omkring 5000 ejerlav var 

stort set gennemført omkring 1810.

Tanken bag udskiftningen var enkel. Hver gård i landsbyen skulle 

så vidt muligt have sin jord samlet på ét sted, eller i det mindste 

fordelt på så få stykker jord som muligt. Jordfordelingen blev holdt 

inden for det enkelte ejerlavs jorder, og ved samlingen af jorden 

skulle der ikke ske ændringer i ejendomsstørrelsen målt i jordværdi 

(hartkorn). I mindre landsbyer, hvor landsbyen lå centralt placeret 

på landsbyjorden, og hvor jorden havde en ensartet kvalitet, kunne 

man lave en stjerneudskiftning. Det betød, at gårdene blev liggende i 

landsbyen, og at hver gård fik tildelt et langt kileformet markstykke. 

Set oppe fra strålede markerne i en stjerneformation ud fra landsbyen. 

Stjerneudskiftningen var populær hos bønderne, fordi den betød, at 

man kunne bevare det tætte landsbyfællesskab og den tryghed, det gav, 

og at ens jord lå i tilknytning til gården.
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Aktuelt luftfoto af landsbyen Vitved syd for 
Stilling-Solbjerg Sø. Selv i dag er stjerne-
udskiftningen tydelig i landskabet.



Den anden dominerende udskiftningsform var blokudskiftningen, 

der blev taget i brug, hvor landsbyjorden var uregelmæssig, jordens 

kvalitet svingende, eller hvor landsbyen var uhensigtsmæssigt placeret 

for en stjerneudskiftning. I praksis blev mange udskiftninger en 

kombination af stjerneudskiftning og blokudskiftning med tilhørende 

udflytning.

En del steder fik husmændene lidt jord tildelt, ofte på ejerlavets 

marginale jorder, hvor små husmandsbebyggelser skød op med navne 

som typisk endte på -huse eller -have.

I området omkring Them og Silkeborg spillede kombinationen af 

landbrug og fremstilling af trævarer, træsko, nagler, akser, skeer m.m. 

en ikke ubetydelig rolle for egnens husmænd. På Sorringegnen var 

fremstilling af lertøj en væsentlig hjemmeindustri. 

Landboreformerne omfattede også lovgivning på områder, der 

måske ikke ved første øjekast forekom så betydningsfulde som 

hoveriafløsningen og udskiftningen, men som ikke desto mindre var 

vigtige brikker i det samlede spil.
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I 1792 kom en lov om sandflugtsbekæmpelse, som fik betydning for 

store sandflugtsramte områder på Djursland og med Skovloven af 27. 

september 1805 blev der trukket skarpe skel mellem ager og skov på en 

måde, som havde været ukendt i fællesskabets tid. Med hegningen blev 

skellene trukket skarpt op omkring skovene. Allerede i 1794 havde en 

ny hegnslov lagt grunden for omfattende hegning i det åbne land. 

Med udskiftningen voksede behovet for hegning ganske betydeligt. 

Hvor man tidligere groft sagt kun skulle hegne vangene, skulle der nu 

hegnes om den enkelte gårds jorder.

Til landboreformerne bør man måske også regne den skolelov, som 

i 1814 påbød undervisningspligt for alle mellem syv og fjorten år. 

Undervisningspligten havde måske ikke direkte noget med landbruget 

at gøre, men i og med at hver bonde blev sin egen lille selvstændige 

enhed, blev læsefærdigheder en nødvendighed, og man kan vel 

næppe forestille sig, at hele det efterfølgende århundredes kolossale 

landbrugsteknologiske og politiske udvikling skulle have været 

foregået i en nation af analfabeter?
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A B C D
Kommune Lokalitet nummer kulturmiljøtype
Ebeltoft Nøruplund 701-04-11 husmandsudstykning
Ebeltoft Mols Bjerge 701-04-12 agre
Galten Herskind 703-11-03 mergelgrav
Grenaa Kristiansminde 707-04-05 husmandskoloni
Hinnerup Tinning Hede 713-08-06 husmandsområde
Mariager Lystrup 719-04-14 agre
Nørhald Sødring og Råby Kær 723-02-05 flere kulturmiljøtyper
Nørre Djurs Fjellerup 725-04-23 husmandsbebyggelse
Nørre Djurs Bønnerup 725-13-30 skanse
Purhus Nørbæk 729-04-06 fædrift
Rosenholm Sophie-Amaliegård Skov 733-04-03 agre og indelukker
Rougsø Udby 735-04-09 fædrift
Rougsø Udby Færgested 735-06-15 skanse
Ry Rye Nørreskov 737-04-11 flere kulturmiljøer
Samsø Onsbjerg 741-04-09 husmanslodder
Samsø Rævebakkerne 741-04-10 husmandslodder m.m.
Samsø Besser m.f. 741-13-19 skanser
Skanderborg Hørning 745-06-14 bro
Them Them 749-04-09 skovhusmandsbrug
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Kulturmiljøer, landboreformerne 1750-1850.
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Krigene med England i begyndelsen af 1800-tallet og Kieler-freden, 

som førte til afståelsen af Norge og den efterfølgende engelske 

korntold, skabte en alvorlig landbrugskrise i årene 1818-28. 

Englandskrigene førte i øvrigt også til tabet af flåden og efterfølgende 

byggeri af skanser langs de danske kyster. Alene i det nuværende 

Århus Amt blev der bygget 22 skanser langs kysten. 

Der er kun udpeget relativt få kulturmiljøer fra tiden 1750-1850, og 

i de fleste tilfælde er der tale om små og ret specielle kulturspor som 

fædrifter eller agersystemer, som måske endda vanskeligt kan betegnes 

kulturmiljøer. De store kulturhistoriske træk er repræsenteret i andre 

perioder, ikke mindst middelalderen (landsbyer), storlandbruget 

(hovedgårdene) og industrialisering, landbrug, og andelstid /

andelsbevægelsens bygninger m.v.).

Eksempler
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Kulturmiljøer landboreformerne 1750-1850

Udby Færgested

Udby
Fjellerup

Bønnerup

Kristiansminde

Nøruplund

Mols Bjerge

Sophie-Amaliegård Skov

Nørbæk

Tinning Hede

Hørning, vejbro

Skovhusmandsbrug

Rye Nørreskov

Besser

Rævebakkerne

Onsbjerg

Lystrup

Sødring og Råby Kær
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Industrialisering, landbrug og 
andelstid 1850-1920

Anden halvdel af 1800-tallet er i høj grad præget af udviklingen og 

ændringen i infrastrukturen, således som det kommer til udtryk i 

udbygningen af vejnettet, jernbanens ekspansion og skibsfartens 

overgang til dampkraft.  Uden udbygningen af infrastrukturen 

havde andelsbevægelsen og hele udviklingen i landbruget næppe 

været mulig.

1850 angives ofte som startidspunkt for industrialiseringen i Danmark, 

og det er da også rigtigt, at industrialiseringen tog fart omkring 

det tidspunkt. Den tidligste industri var afhængig af vandkraft 

og var lokaliseret ved energirige vandløb. Med dampmaskinen 

blev  energiforsyningen uafhængig af stedbundne og ustabile 

naturressourcer som vind og vand, og kunne placeres på steder, hvor 

andre forudsætninger for industrialisering som transportmuligheder og 

arbejdskraft var til stede nemlig i byerne. 

Den tidligste danske industri var jernstøberier med produktion 

af landbrugsredskaber og jernkakkelovne samt tekstilindustri, 

der var blandt de første til at anvende dampmaskinen. Senere 

kom sukkerfabrikation, bryggerivirksomhed, papirfabrikation og 

cementfabrikation til. Foruden dampmaskinen blev introduktionen af 

elektricitet som energikilde en vigtig faktor for industrialiseringen, 

men først i en senere fase.

Ser man bort fra de allertidligste tilløb, er industrialiseringen knyttet 

til byerne og satte sig kun beskedne spor i det åbne land, med 

råstofforarbejdningen som den mest iøjnefaldende undtagelse.

Der var imidlertid andre forandringer omkring 1850, der fik nok så stor 

betydning for landdistrikterne. Afviklingen af den feudale struktur med 

indførelsen af folkestyret i 1849 varslede nye tider på mange andre 

områder end det rent forfatningsmæssige.
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I 1857 blev Næringsloven indført, og nogle år senere, i 1861, 

ophævedes lavene. Dermed blev den eneret på handel, håndværk 

og ”anden borgerlig næring”, som købstæderne havde haft siden 

middelalderen, ophævet. Byportene blev nedlagt, og købstæderne fik 

plads til at vokse ud over de snærende bånd, som voldene udgjorde. 

Med den nye næringslov kunne handel og håndværk nu også etablere 

sig på landet.

Dermed var der åbnet op for pengeøkonomiens indtog i landbruget. 

Processen tog yderligere fart i slutningen af 1800-tallet, hvor 

mekanisering og omlægning i landbruget førte til stigende 

markedsorientering.

Mens forfatningsændringen og lovgivningen skabte det lovmæssige 

grundlag for de nye tider skabte udbygningen og udviklingen i 

infrastrukturen de nødvendige transportkanaler. 

De store hovedlandeveje i Jylland blev udbygget og forbedret i 

perioden 1840 - 1870. En del af hovedvejene, som f.eks. Randers-

Ebeltoft og Århus-Grenaa fik et nyt og mere retlinet forløb, mens andre 

hovedlandeveje blot blev udbygget og fik rigtig vejbelægning.

Jernbanen

Samtidig med at vejnettet blev udbygget kom det nye transportmiddel 

– jernbanen – til Danmark.

I 1847 åbnedes landets første jernbane på strækningen mellem 

København og Roskilde, og i 1862 blev den jyske længdebane ført 

igennem Skanderborg, Århus og Randers. I de efterfølgende år blev 

jernbanenettet ført mod vest, med etablering af forbindelsen fra Langå 

til Viborg i 1863 og fra Skanderborg til Silkeborg i 1871.

Jernbanenettet måtte anlægges fra grunden og trak på flere måder 

markante spor gennem landskabet. Jernbanens ankomst i landsbyer 

som Hinnerup, Hadsten, Langå, Siim (senere Ry Stationsby) og 

Byerne 

Trafik

58      Industrialisering, landbrug og andelstid 1850-1920

Vandtårn ved Langå station.



Industrialisering, landbrug og andelstid 1850-1920    59

Ryomgård skabte en betydelig vækst, som i løbet af få år ændrede 

disse byers status fra små henslumrende landsbyer til driftige og 

dynamiske stationsbyer. 

Næsten alle de bysamfund, hvor jernbanen kom igennem, blev i 

forskelligt omfang påvirket af det nye transportmiddel.  Jernbanelinjen 

blev som regel ført uden om den gamle landsbykerne og ofte lagt i 

en afstand af 1 – 2 km fra denne. Det medførte, at byen blev delt i to: 

den oprindelige landsby og den nye stationsby. Mellem de to bydele 

opstod et tomrum, som med tiden blev fyldt ud. Det er et mønster, 

som eksempelvis træder tydeligt frem i byer som Falling, Ørting, 

Stevnstrup, Hyllested, Spentrup og Stokkebro-Gjerrild. I enkelte 

tilfælde skabte jernbanen helt nye byer, som det var tilfældet med 

Havndal og Ryomgård.

Mens jernbanen var en vækstfaktor i de områder, hvor den kom, var 

fraværet eller en sen ankomst af jernbane omvendt en faktor, som 

medførte stagnation i en by eller et område. Mariager og Ebeltoft er 

markante eksempler på den problematik. For Ebeltofts vedkommende 

gav den sene ankomst af en jernbane dog plads for etablering af en 

skibsrute.

Dampskibstrafik

På Mols og den sydlige del af Djursland var der i en periode basis for 

en kommerciel dampskibstrafik på Århus Bugt og Ebeltoft Vig. I takt 

med, at mekanisering og omlægning i landbruget i slutningen af 1800-

tallet førte til, at landbrugets selvforsyning langsomt blev opgivet og 

erstattet af orientering mod markedet, blev der skabt et større behov for 

pålidelig transport mellem Århus og landdistrikterne på Djursland.  

Det nye landbrug havde brug for foderstoffer og kunstgødning og for 

at kunne sende landbrugsprodukter til eksport via Århus Havn, og i 

løbet af nogle år blev der anlagt en række ladepladser på Djurslands 

sydkyst, som blev besejlet med dampskibe i fast rutefart. Foruden 

Knebel Bro var det Nappedam, Skødshoved, Begtrup og Kongsgårde.

Skødshoved ladeplads
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Nye landskaber

Det var afgørende for trafikken, at dampskibene i modsætning til 

tidligere tiders sejlskibe var pålidelige og hurtige – et forhold, der 

betød meget for transporten af let fordærvelige fødevarer som smør og 

kød. 

Landvinding

Også landvinding gennem opdyrkning af marginaljorder fik et opsving 

i midten af 1800-tallet - ikke mindst efter afståelsen af Sønderjylland  i 

1864.

Arbejdet med at inddrage marginaljorderne havde stået på siden 

midten af 1700-tallet og havde især været rettet mod de store 

hedeområder i det indre Jylland. Der var dog også hedeområder at 

opdyrke i Østjylland, f.eks. i området mellem Randers og Mariager 

Fjord og på det centrale og nordlige Djursland.

Landvinding kunne ske gennem tørlægning af søer eller fjordarme 

(Korup Sø, Vænge Sø, Kysing Fjord) eller inddæmning af lavtliggende 

kystarealer, bl.a. omkring Randers Fjord. Det var ikke mindst et øget 

behov for græsningsarealer som følge af landbrugets omlægning til 

animalsk produktion, der initierede landvindingsarbejdet, men det 

kunne også være et ønske om nye, dyrkbare landbrugsarealer, som 

det var tilfældet ved indvindingen af Kolindsund i slutningen af 1800-

tallet. Her skabtes et særegent landbrug baseret på frø- og kornavl  

uden nævneværdigt dyrehold.

Mergling og dræning

Over hele landet fandt der en betydelig jordforbedring sted ved 

mergling og dræning, og på tørre områder vandt engvanding frem. Et 

andet meget synligt tiltag, var plantningen af læhegn i det efterhånden 

knapt så åbne land.

Plantager

Hvor marginaljorderne ikke tillod opdyrkning, kunne der anlægges 

nåletræsplantager, som det ikke mindst skete i den vestlige del af amtet 
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Landbruget

(Gludsted Plantage, Storehjøllund  Plantage m.fl.) og på Djursland 

(Skramsø Plantage, Skærsø Plantage m.fl.). Plantageanlæggelserne 

blev finansieret af private investorer, og med ”grossererplantagerne”, 

som de blev kaldt, fulgte der også et særegent byggeri af store 

plantagevillaer som Højkol, Høvild og Rye Nørskov i Søhøjlandet og 

plantagevillaen i Skramsø Plantage.

Efter en lang periode med stigende kornproduktion – den såkaldte 

kornsalgsperiode 1830-1875 – kom kornprisen i Europa under pres 

ikke mindst pga. billigt korn fra USA. Det førte til omlægning af 

landbruget i retningen af mere animalsk produktion, som på sin side 

krævede et nyt forarbejdnings- og distributionsapparat  i landbruget. 

Svaret på den udfordring var organisering i andelsforetagender.

Andelsbevægelsen

I 1870’erne voksede kreaturholdet betragteligt. Gode 

afsætningsmuligheder for mejeriprodukter på det engelske marked gav 

basis for omlægning fra korn til malkekvæg. De små og mellemstore 

gårde havde imidlertid problemer med et tilstrækkeligt højt niveau i 

forarbejdningen af mælkeprodukterne, og det var her andelstanken 

knyttede an. Ved at organisere sig i lokale andelsmejerier kunne også 

den lille gård udnytte stordriftens fordele og sikre en kvalitet, der gav 

grundlag for eksport. Det første andelsmejeri blev oprettet i 1882, 

og i løbet af ganske få år skød andelsmejerier op overalt i landet. 

Alene i 1888 blev der opført 240 andelsmejerier. Produktionen af 

mejerivarer som smør og ost kastede restproduktet skummetmælk af 

sig, og det kunne bruges til opfedning af grise. Hermed var der også 

skabt basis for en større slagterisektor, og i 1887 oprettedes det første 

andelsslagteri.

Leverancerne til landbruget blev også organiseret i andelsforetagender 

som grovvareforeningerne og på det privatøkonomiske niveau i form 

af brugsforeningerne og senere de små andelsfrysehuse.

Også de kulturelle og åndelige sider af tilværelsen kunne organiseres 

gennem andelsbevægelsen. I slutningen af 1800-tallet fik stort set hver 

Landets ældste forsamlingshus i Gjessø.
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eneste landsby et forsamlingshus på andelsbasis, hvor møder, foredrag, 

fester og andre sociale aktiviteter kunne udfolde sig, og overalt i landet 

skød folkehøjskoler op med adresse til landboungdommen.

Husmandsbrugene

Med udskiftningen blev de jordløse daglejere og husmændene skilt 

ud som en særlig gruppe. Befolkningstilvæksten op gennem 1800-

tallet øgede markant størrelsen af denne gruppe. Mange havde svært 

ved at skaffe til dagen og vejen på landet og søgte ind til byerne eller 

udvandrede, hvilket gjaldt for omkring 300.000 i løbet af 1800-tallet. 

Andre fik adgang til eget husmandssted.

En del husmandsbrug blev oprettet allerede ved udskiftningen, og op 

gennem 1800-tallet kom nye husmandsbrug til ved udstykning fra de 

større gårde. Det daværende Randers Amt var det amt i landet, hvor 

der blev lavet flest husmandsudstykninger. 

Op gennem 1800-tallet steg kravet om forbedringer af livsvilkårene 

for den stadigt voksende gruppe af fattige og jordløse husmænd 

og landarbejdere. En politisk aktiv husmandsbevægelse og 

Lensafløsningen i 1919 skabte tilsammen forudsætningerne for en 

omfattende udstykning af husmandsbrug. 

Mange udstykninger var enkeltudstykninger, mens andre 

udstykninger kom til veje som kolonier – ikke mindst som et 

resultat af udstykningsforeningernes arbejde. I 1906 blev der 

dannet udstykningsforeninger for hele landet, der med midler fra 

statslånefonden skulle opkøbe og udstykke større ejendomme til 

husmandsbrug. En ordning, der lagde op til etablering af mange ens 

brug i såkaldte husmandskolonier.

Fiskeriet

I store træk blev fiskeriet ved med at være et bierhverv til langt op i 

1800-tallet. Fiskeriet var et supplement til landbruget, ikke mindst 

for mange små husmænd ved kysten. Ved udgangen af århundredet  

blev fiskeri et egentligt erhverv, og førte til dannelsen af flere mindre 



Udpegninger

fiskersamfund ved kyster og i fjorde, bl.a. i Fjellerup, Bønnerup og 

Udbyhøj og Uggelhuse.

Religiøse bevægelser

Fra midten af 1800-tallet fik to religiøse bevægelser stor 

betydning for det kirkelige og det kulturelle liv i bredere forstand. 

Grundtvigianismen havde sit udgangspunkt i Grundtvigs tanker 

og startede i kirkelige kredse i 1830’erne, men blev fra midten af 

århundredet en bredere folkelig bevægelse. Bevægelsen stod bag  

oprettelsen af mange folkehøjskoler, friskoler og efterskoler over hele 

landet. Omtrent samtidig bredte vækkelsesbevægelsen Indre Mission 

sig. I 1880’erne blev bevægelsen landsdækkende og stod i de følgende 

årtier bag foreningsarbejde og etablering af kristne friskoler og ikke 

mindst et omfattende byggeri af missionshuse. Det var enkle bygninger 

med et vist kirkepræg, f.eks. i brugen af rund- eller spidsbuede 

vinduer. Missionshuset var altid placeret med gavlen ud mod vejen og 

med indgang i gavlen. Mange missionshuse fik bibelske navne som 

”Bethesda”, ”Bethania” eller ”Tabor”. 

I Østjylland stod Indre Mission stærkt på Djursland, med højskole 

i Rønde, mens Mellerup nord for Randers Fjord blev en af 

grundtvigianismens højborge.

Periodens forskellige temaer er godt repræsenteret både hvad angår 

infrastruktur og transport, de koloniserede landskaber, andelstiden, 

husmandskolonierne m.v. Udpegningerne er ikke sket jævnt over 

amtet, men er især koncentreret i den vestlige del af amtet, på Mols og 

Syddjursland, på Samsø og i området nord for Randers Fjord. 

Det er uheldigt, men historiens skæbne, at elementerne oftest 

ligger spredt, så man vanskeligt kan udpege større velafgrænsede 

kulturmiljøer med sammenhængende elementer. Det gælder i udpræget 

grad for andelstiden, hvor man finder den velbevarede mejeribygning 

hér, brugsforeningen dér og den bevarede højskole et helt tredje sted. 

Hvad angår infrastrukturen, vil de velbevarede elementer også 
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ofte ligge spredt i landskabet og være løsrevet fra den oprindelige 

sammenhæng. Det typiske eksempel er her de stationsbygninger og 

tilløb til stationsbymiljøer, hvor selve banestrækningen i landskabet er 

forsvundet, og hvor fortællingen om lokalbanen og dens betydning for 

området bliver amputeret og vanskelig at opretholde. Århus-Hammel-

banen er et godt eksempel på et jernbanemiljø, der således er blevet 

stærkt amputeret.

Løsningen kan være at indføre begreberne kerneområder og relationer, 

som anvendes i databasen til at beskrive kulturmiljøer, der ikke uden 

videre lader sig afgrænse af én enkelt polygon.
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A B C D
Kommune Lokalitet nummer kulturmiljøtype
Ebeltoft Vængesø 701-01-04 landvinding
Ebeltoft Knebel Bro 701-06-18 ladeplads
Ebeltoft Kongsgård 701-06-19 ladeplads
Ebeltoft Skødshoved 701-06-20 ladeplads
Ebeltoft Slettehage 701-06-21 fyr
Ebeltoft Hjelm 701-06-22 fyr
Ebeltoft Stubbe 701-06-23 vej
Ebeltoft Vistoft 701-07-24 vindmølle
Ebeltoft Hyllested 701-09-26 stationsby
Ebeltoft Dejret 701-10-27 andelsbageri
Ebeltoft Balle 701-11-28 kalkværker
Ebeltoft Dragsmur 701-13-30 skanse
Ebeltoft Tved 701-14-31 skole
Ebeltoft Tirstrup 701-14-33 hospital
Ebeltoft Skramsø plantageejendom
Gjern Silkeborg-Randers 705-06-11 træksti
Gjern Svostrup 705-06-12 kro
Gjern Søby 705-07-13 vandmølle
Grenaa Fornæs 707-06-11 fyr
Grenaa Hoed 707-11-12 kalkværk
Hørning Hørning 715-06-04 bro
Langå Langå 717-06-06 bro
Langå Langå 717-09-07 stationsmiljø
Langå Fladbro 717-12-08 kro
Mariager Dania 719-06-17 fabrik, fiskerleje m.m.
Mariager Udbyover (Lyshøj) 719-07-19 mølle
Mariager Mariager 719-10-20 jernbanemiljø
Mariager Havndal stationsby
Midtdjurs Fjeld 721-05-09 skovejendom
Midtdjurs Ryomgård 721-09-10 stationsmiljø
Midtdjurs Ryomgård 721-09-11 jernbane
Nørhald Råby 723-02-04 inddæmning
Nørhald Mellerup 723-10-10 folkehøjskole, valg.kirke
Nørre Djurs Bønnerup fiskerby
Nørre Djurs Dalstrup 725-14-31 plejehjem
Odder Norsminde 727-06-12 ladeplads
Odder Ørting 727-09-13 stationsbygning
Odder Amstrup 727-14-14 pakhus
Purhus Hvidsten 729-06-08 kro
Purhus Fårup 729-10-09 mejeri
Randers Randers-Ryomgård 731-09-05 jernbane
Rougsø Udbyhøj 735-06-15 færgested, kro, skanse
Rougsø Allingåbro 735-09-16 jernbane
Ry Ravnsø 737-06-14 vej (skærvevej)
Ry Gl.Rye vej 737-06-18 vej
Ry Gl.Rye vej 737-06-19 vej
Ry Ry 737-09-20 station
Samsø Sælvig 741-04-09 husmandslodder
Samsø Sælvig 741-04-10 digesystem
Samsø Langør 741-06-13 havn
Samsø Ballen 741-06-14 købmandsgård
Samsø Vesborg 741-06-15 fyr
Samsø Kolby 741-07-17 vindmølle
Silkeborg Trækstien 743-06-11 vej
Silkeborg Svejbæk 743-08-14 fabrik
Silkeborg Silkeborg 743-12-18 kurbad
Skanderborg Skanderborg 745-14-17 vandværk
Sønderhald Randers-Ryomgård 747-09-05 jernbane
Them Højkol og Høvild 749-04-11 plantageejendomme
Them Gl.Rye-Salten 749-06-14 vej
Them Velling 749-08-15 teglværk, hotel, mejeri
Them Bryrup-Vrads 749-09-16 jernbanemiljø
Them Gjessø 749-10-17 forsamlingshus
Århus Segalt 751-07-31 vindmølle
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Ebeltoft Slettehage 701-06-21 fyr
Ebeltoft Hjelm 701-06-22 fyr
Ebeltoft Stubbe 701-06-23 vej
Ebeltoft Vistoft 701-07-24 vindmølle
Ebeltoft Hyllested 701-09-26 stationsby
Ebeltoft Dejret 701-10-27 andelsbageri
Ebeltoft Balle 701-11-28 kalkværker
Ebeltoft Dragsmur 701-13-30 skanse
Ebeltoft Tved 701-14-31 skole
Ebeltoft Tirstrup 701-14-33 hospital
Ebeltoft Skramsø plantageejendom
Gjern Silkeborg-Randers 705-06-11 træksti
Gjern Svostrup 705-06-12 kro
Gjern Søby 705-07-13 vandmølle
Grenaa Fornæs 707-06-11 fyr
Grenaa Hoed 707-11-12 kalkværk
Hørning Hørning 715-06-04 bro
Langå Langå 717-06-06 bro
Langå Langå 717-09-07 stationsmiljø
Langå Fladbro 717-12-08 kro
Mariager Dania 719-06-17 fabrik, fiskerleje m.m.
Mariager Udbyover (Lyshøj) 719-07-19 mølle
Mariager Mariager 719-10-20 jernbanemiljø
Mariager Havndal stationsby
Midtdjurs Fjeld 721-05-09 skovejendom
Midtdjurs Ryomgård 721-09-10 stationsmiljø
Midtdjurs Ryomgård 721-09-11 jernbane
Nørhald Råby 723-02-04 inddæmning
Nørhald Mellerup 723-10-10 folkehøjskole, valg.kirke
Nørre Djurs Bønnerup fiskerby
Nørre Djurs Dalstrup 725-14-31 plejehjem
Odder Norsminde 727-06-12 ladeplads
Odder Ørting 727-09-13 stationsbygning
Odder Amstrup 727-14-14 pakhus
Purhus Hvidsten 729-06-08 kro
Purhus Fårup 729-10-09 mejeri
Randers Randers-Ryomgård 731-09-05 jernbane
Rougsø Udbyhøj 735-06-15 færgested, kro, skanse
Rougsø Allingåbro 735-09-16 jernbane
Ry Ravnsø 737-06-14 vej (skærvevej)
Ry Gl.Rye vej 737-06-18 vej
Ry Gl.Rye vej 737-06-19 vej
Ry Ry 737-09-20 station
Samsø Sælvig 741-04-09 husmandslodder
Samsø Sælvig 741-04-10 digesystem
Samsø Langør 741-06-13 havn
Samsø Ballen 741-06-14 købmandsgård
Samsø Vesborg 741-06-15 fyr
Samsø Kolby 741-07-17 vindmølle
Silkeborg Trækstien 743-06-11 vej
Silkeborg Svejbæk 743-08-14 fabrik
Silkeborg Silkeborg 743-12-18 kurbad
Skanderborg Skanderborg 745-14-17 vandværk
Sønderhald Randers-Ryomgård 747-09-05 jernbane
Them Højkol og Høvild 749-04-11 plantageejendomme
Them Velling 749-08-15 teglværk, hotel, mejeri
Them Bryrup-Vrads 749-09-16 jernbanemiljø
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Århus Segalt 751-07-31 vindmølle
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Kulturmiljøer fra industrialisering, landbrug og andelstid 1850-1920.
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Udpegning med relation til industrialisering, landbrug og andelstid 1850-1920

moræneler, smeltevandssand og grus  hævet havbund  smeltevandsdal  israndslinje

Kulturmiljøer industrialisering, landbrug og andelstid 1850-1020

Dania (cement)

Mariager (bane og station)
Havndal (stationsby)

Lyshøj Mølle

Råby

Mellerup

Faarup (stationsby)

Hvidsten (kro)

Fladbro (kro)

Randers-Ryomgård (jernbane)

Udbyhøj (skanse)

Kare Holm (inddæmning)

Allingåbro (jernbane)

Bønnerup (fiskerihavn)

Dalstrup (anstalt)
Fornæs (fyr)

Hoed (kalk)

Balle (kalk)
Hyllested

Stubbe

Hjelm (fyr)

Tirstrup

Vængesø

Sletterhage (fyr)

Skramsø

Dragsmur (skanse)
Kongsgårde

Vistoft (mølle)

Knebel Bro
Tved

Dejret
Skødshoved

Fjeld (skovvilla)
Ryomgård Station

Ryomgård-Randers

Langå (Hoppes Bro)

Langå (station)

Segalt Mølle

Norsminde (havn)

Ørting

Amstrup
Sælvig (diger)

Sælvig (husmandslodder)

Langør

Ballen

Vesborg Fyr

Kolby Mølle

Hørning (bro)

Skanderborg (vandværk)

Ry (station)

Ravnsø (vej)

Gl. Rye (vej)

Gl. Rye (vej)

Højkol og Høvild

Svejbæk (fabrik)
Silkeborg (kurbad)

Gjessø (forsamlingshus)

Bryrup-Vrads (jernbane)

Velling

Trækstien

Svostrup (kro)

Søby (vandmølle)
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Nyeste tid – fra 1920 til i dag

Nyere tid har været præget af vandringen fra land til by og af den 

industrielle udvikling, der skabte et øget energiforbrug, en vækst i 

boligbyggeriet og en stigning i antallet af bilister med efterfølgende 

udbygning af vejnet og servicefaciliteter til følge.

Afvandringen fra land til by tog især fart efter Anden Verdenskrig. 

Mekaniseringen af landbruget virkede som katalysator for 

afvandringen, som yderligere blev forstærket af en øget efterspørgsel 

på arbejdskraft i industrien. De to tendenser, som længe trak i samme 

retning, kulminerede i 1960’erne.

Afvandringen fra land til by kom tydeligt til udtryk i en kraftig vækst 

i befolkningstallet i de større byer, hvor boligsektoren kom under  

pres. Nye boligområder skød op i byernes periferi og fra midten af 

1960’erne også i stigende grad i byer og landsbyer i det nærmeste 

opland. Her kunne byvæksten være hele kvarterer med de populære 

typehuse, som kunne rejses på kort tid, og som blev lagt i et grid af 

retvinklede villaveje. En samtidig udbygning af vejnettet forstærkede 

denne udvikling. Etableringen af ringvejssystemer omkring de 

større byer, omfartsveje, motortrafikveje og motorveje har således 

været en konsekvens af den øgede (pendler)trafik og på samme tid 

en katalysator for den. Et blik over Århus og omegn viser med al 

tydelighed, hvordan byerne langs de store indfaldsveje voksede 

markant fra midten af århundredet.

Det øgede energiforbrug både til produktion, opvarmning og transport 

har sat sig markante spor i landskabet i form af store kraftvarmeanlæg, 

store el-master og større og højere vindmøller. 

Frem til 1960’erne havde det typiske landbrug både kvæg og svin 

og en varieret planteavl med korn, roer og græs. Fra 1960’erne satte 

specialiseringen i dansk landbrug ind. Svineavlerne blev udelukkende 

svineavlere og kvægavlerne udelukkende kvægavlere. Også rene 

planteavlsejendomme blev mere almindelige. Specialiseringen gav 
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sig også udtryk i en ny geografisk fordeling. Kvægbrugene flyttede til 

Vestjylland, mens svinebrugene blev i Østdanmark. 

Udviklingen er fortsat og forstærket gennem de seneste to årtier, 

hvor landbrugene desuden er vokset i en grad, så udtrykket 

»industrilandbrug« er kommet på tale. De meget store landbrug og 

de meget store markenheder er ikke længere forbeholdt herregårdene, 

men er i hvert fald på de gode jorder blevet det typiske danske 

landbrug. 

I 1986 og igen i 1989 blev landbrugsloven yderligere liberaliseret og 

skabte mulighed for en ny vækst i landbruget. Det resulterede dog 

ikke i en produktions- eller arealmæsssig vækst, men i en vækst i 

form af nye såkaldt deltids- eller fritidslandbrug på små og urentable 

ejendomme. Udviklingen betød, at antallet af ejendomme holdt op 

med at falde og niveauet ligger nu nogenlunde konstant på omkring 

140.000. Ejendomme under 5 ha og over 50 ha vokser i antal mens 

ejendomme på mellem 5 ha og 50 ha falder i antal. 

En anden type landbrug, som syner betragteligt i flere mindre 

landsbyer, er de nye såkaldte jordbrugsparceller, der som regel 

ligger i »kolonier« og som i deres ensartede forskellighed bringer 

mindelser om husmandskolonierne fra 1920’erne og 1930’erne. 

Jordbrugsparcellerne var tænkt som en mulighed for folk til at kunne 

Moderne jordbrugsparceller 



Nyeste tid   71

holde et par hobbydyr og dyrke en udvidet nyttehave, men de fleste 

steder er de endt som villaer med store plæner.

Sommerhuset vandt så småt udbredelse i mellemkrigtiden, hvor 

f.eks. Grenaa var tidligt ude med de første sommerhuse på Djursland. 

Det er klitsommerhusene syd for byen, der typisk for det tidlige 

sommerhusbyggeri ligger med strandnærhed – i første række og med 

udsigt over havet.

Langt de fleste sommerhuse er imidlertid kommet til efter Anden 

Verdenskrig. Især den første generation af sommerhuse var ret små 

med diminutive grundarealer, som man f.eks. kan se det ved Lystrup 

Strand på Norddjursland.

Det store boom i sommerhusbyggeriet kom dog først fra midten af 

60’erne. Bedre økonomi, mere fritid og egen bil gav forudsætningerne 

for væksten i antallet af sommerhuse. I starten var det mindre huse 

på små grunde, der til forveksling ligner de parcelbebyggelser, der 

også skød op over hele landet i samme periode. De store, nyere 

sommerhusområder havde en høj bebyggelsesgrad og ofte haveagtige 

omgivelser. 

I samme periode som sommerhusområderne bredte sig i 

kystområderne, voksede også campingbevægelsen og antallet af 

campingpladser. De tidligste campister havde en fast tilknytning til en 

campingplads, ofte på foreningsbasis. Senere fulgte en årrække med 

»nomadecampisme« som den foretrukne campingform, men nu breder 

»fastliggercampismen« sig igen. 

I de sidste to årtier er den mest markante vækst i ferielandet sket på 

vandet. Antallet af fritidssejlere er øget og har afstedkommet en kraftig 

vækst i de eksisterende lystbådehavne og igangsat bygningen af nye. 

Den gamle fiskerihavn i Bønnerup er efterhånden vanskelig at kende 

igen med det store kontingent af lystbåde og de maritime, skagensrøde 

feriehuse.

Sommerhus fra mellemkrigstiden.
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Eksempler

På det seneste har golfsportens fremgang givet basis for anlæggelse af 

adskillige golfbaner i det åbne land, og flere er på vej.

Der er kun udpeget ganske få kulturmiljøer fra nyere tid, og 

tematisk samler de sig om sporene fra Anden Verdenskrig og det 

tidlige sommerhusbyggeri. Indirekte er f.eks. parcelhusbyggeriet 

dog repræsenteret i nogle af landsbyudpegningerne, og 

jordbrugsparcellerne i Kejlstrup, men generelt er perioden ikke særlig 

godt repræsenteret i kulturmiljøudpegningerne, hvad angår de store  

linjer i udviklingen. 

Ved Havet, Bønnerup. 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

A B C D
Kommune Lokalitet nummer kulturmiljøtype
Ebeltoft Femmøller (Fisher) 701-12-29 sommerhuse
Ebeltoft Alhage 701-14-34 feriekoloni
Grenaa Grenaa 707-12-13 sommerhuse
Midtdjurs Stabrand 721-13-12 bunkers
Nørhald Hestehaven 723-12-11 sommerhuse
Silkeborg Thorsø 743-12-17 sommerhuse
Silkeborg Silkeborg 743-12-18 kurbad og bunkers
Skanderborg Skanderborg 745-13-16 bunkers
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moræneler, smeltevandssand og grus  hævet havbund  smeltevandsdal  israndslinje

Kulturmiljøer nyeste tid

Hestehaven  (sommerhuse)

Grenaa (sommerhuse)

Stabrand (bunkers)

Femmøller (sommerhuse)

Alhage (feriekoloni)

Skanderborg (bunkers)

Thorsø (sommerhuse)

Silkeborg (bunkers)
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