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Oldtiden i Lim� ordslandet 
- en udstilling bliver til
A E B C, B F 
 P T H 

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

Her ses skelettet til den store 
cementklods, der illustre-
rer gravpladsen ved Sdr. 
Tranders. I midten ses den 
ansvarlige entreprenør 
Jan Karstenskov med sine 
medarbejdere.
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 Selve udstillingen er temaopbygget og derved ikke tænkt som 
en kronologisk gennemgang af oldtiden i det nordjyske område. De 
11 temaer repræsenterer forskellige scenarier, og sammen skal de 
skildre oldtidsmenneskets handlinger, behov og ønsker i den østlige 
del af Lim� ordslandet. Flere af temaerne har som udgangspunkt en 
væsentlig arkæologisk udgravning, der har bragt ny viden om vores 
forfædre. Det gælder blandt andet lokaliteterne Bejsebakken, Over-
bygård, Nr. Tranders, Sejlfl od og Sebbersund. Andre temaer er blevet 
stykket sammen af genstande fra mange forskellige fundsteder. Et 
eksempel på dette er temaet om mosen, hvor vi udstiller, hvad men-
nesker har ofret i mosen gennem oldtiden som for eksempel træ-
fi guren Frøya fra Rebild. Skrinet er et andet eksempel på et tema, 
der ikke har en gennemgående fortælling, men i stedet er bygget op 
omkring genstande og fund, som umiddelbart fremviser en skønhed 
eller sætter tankerne i gang.

Tidsplan og forløb
Da arbejdet begyndte i januar 2008, havde Haastrup Arkitekterne 
lagt en tidsplan, som allerede på det tidspunkt så bekymrende stram 
ud, men holdet bag udstillingen var meget fortrøstningsfulde. Foran 
gruppen lå der et stort arbejde med at fi nde genstande frem, vur-
dere deres tilstand og vurdere, om de var egnede til udstilling og til 

Tørvevæggen til rekon-
struktionen af et jern-

alderhus blev bygget op 
i udstillingen af blandt 

andre Torben Trier Chri-
stiansen og Morten Wulf 

Pedersen.
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formidling af den ønskede fortælling. Der var mange aftaler, som 
skulle træff es med fl ere forskellige museer eller enkeltpersoner. Før-
ste lånte museumsgenstand kom i begyndelsen af februar måned og 
var en rekonstrueret stammebåd, venligst udlånt af Sydvestsjællands 
Museum. Foråret blev brugt til at få aftaler med andre museer i hus 
og indsamle genstandene. Samtidig blev der ledt dybt og grundigt i 
alle hjørner af Nordjyllands Historiske Museums egne magasiner og 
sendt efterlysninger i en lind strøm ud til folk, som kunne ligge inde 
med genstande, som de eksempelvis havde anvendt i forbindelse med 
forskningsprojekter.
 Nationalmuseet blev tidligt præsenteret for en lang ønskeliste 
over egnede fund fra Aalborg Historiske Museums arkæologiske an-
svarsområde. Det var fund, som var kommet til København, fordi de 
var blevet klassifi ceret som danefæ, eller fordi de var fundet, før Aal-
borg Historiske Museum opstod i 1863. Denne ønskeliste blev des-
værre reduceret i omfang ad fl ere omgange. Årsagen hertil var bl.a., 
at opfyldelsen af Nationalmuseets mange sikkerhedsforanstaltninger, 
både tog længere tid og kostede fl ere penge end budgetteret. Listen 
skrumpede, men selvom også Nationalmuseet var midt i en hektisk 
udstillingsperiode, så fi k vi alligevel de vigtigste ønsker opfyldt. 
 De mest værdifulde genstande som for eksempel smykker af guld, 
blev hurtigt sorteret fra på ønskelisten, hvorimod genstande, som 
kunne fortælle en historie om hverdagslivet i oldtiden, blev fastholdt. 
Fundene fra Pot Anders´ mose ved Hobro er dagligdags genstande. 
Her var det forarbejdede kohorn, tøjrepæle, trækar og krukker, som 
blev hentet hjem fra København. Nogle af de smukkeste fund, vi 
har lånt fra Nationalmuseet, er de imponerende smykker fra bron-
zealderen. Store og skønt dekorerede bæltedåser, unikke halsringe og 
snoede armringe viser, at der i det himmerlandske område for over 
2500 år siden har været en rigdom og et håndværk, som man kun kan 
glædes over. 
 Nogle genstande i udstillingen havde været udlånt gennem læn-
gere tid som for eksempel gudefi guren Frøya fra Rebild. Hun havde 
været en vigtig del af Kvindemuseets blivende udstilling om kvinden 
gennem tiderne. Vi syntes dog, at det var på tide, at hun kom hjem til 
landsdelen og fandt sin naturlige plads i off ermosen.
 Når genstandene var endeligt udvalgt, skulle de over konservato-
rens bord, inden det blev besluttet, om de kunne udstilles. En af de 
større konserveringsopgaver var Sejlfl odgravpladsen med sine over 
300 grave. Hertil blev der ansat en ekstra konservator, der havde som 
hovedopgave at klargøre de mange gravgaver. Fundene fra gravplad-
sen, der er kendt som en af de største lokaliteter, museet har udgra-
vet, var meget omfattende at udstille. Her havde arkitekten valgt at 
specialtegne en meget stor – måske Danmarks største - montre og 
deri sætte så mange af gravgaverne som muligt. Montren kom til at 
indeholde 87 repræsentative grave, og giver den fornemmelse af den 
variation og rigdom, som denne gravplads fra årerne 250 - 450 e.Kr. 
besidder.
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 I slutningen af april var der licitation på udstillingen, og valget 
faldt på tømrer og snedkerfi rmaet Karstenskov, som også har lavet 
udstillingen i Gråbrødrekloster Museet. I slutningen af juni var så 
godt som alle temaer med fund udvalgt. Genstandene blev pakket 
ned fra hylderne og gjort klar til fl ytning til Lindholm Høje. I som-
merferiemåneden juli blev de mange udstillingstekster skrevet fær-
dige, sendt videre til korrektur og dernæst oversættelse. Næsten sam-
tidig blev de bearbejdet af grafi keren Tabita Nielsen på tegnestuen og 
sendt i trykken. 
 Håndværkerne, der var gået i gang i juni, havde en kort som-
merferie, inden de fortsatte i slutningen af juli. Der var mange spe-
cialopgaver for håndværkerne, og de blev forsinket i forhold til den 
oprindelige tidsplan, hvilket bl.a. betød, at udstillingsgruppen ikke 
kunne bruge hele august til at sætte fundene på plads, som oprindelig 
planlagt. Fra midten af august kunne man så småt begynde at fylde 
udstillingen med genstande, mens håndværkerne stadig arbejde. 
Normalt foretrækker begge parter at udføre deres arbejder hver for 
sig, men det blev ofte til nogle lange dage og travle weekender i den 
sidste hektiske del af processen.
 Tidsplanen var meget stram, og alle gav alt, hvad de kunne, for 
at det skulle lykkes, og det var en hjælp i den pressede hverdag at ar-
bejde som et hold. Nogle gange føltes det, som om alle ulykker ramte 
projektet på én gang, men set i bakspejlet var det nok mere fordi, 
alting skulle sættes i værk og udføres oven i hinanden, så antallet af 
uheld var nok almindeligt for en sådan proces.

Formidlingstiltag
Oldtiden i Lim� ordslandet er formidlet med fl ere forskellige tiltag, så 
den besøgende har mulighed for gennem sanserne at komme tæt på 
fortidens menneske. Der er de traditionelle montrer med autentiske 
genstande, hvor der er tekst og i de fl este tilfælde en medfølgende il-
lustration. Syv steder undervejs fortæller en oltidsdreng via et lydspor, 
hvad han laver netop nu. Vi kalder ham Svinkasven, da dette navn 
er kendt fra en runeindskrift på et knivskaft fundet på gravpladsen 
Lindholm Høje. Hans oplevelser kan høres, når man står under en 
ophængt lydboble. Stemningen af nærvær med fortiden understreges 
af baggrundslyde i mosen, i landsbyen og på handelspladsen.
 På store anskuelighedstegninger af illustratoren Erik Sørensen 
ses genskabte øjeblikke fra blandt andet Bejsebakken og Sebbers-
und. Ved jernalderlandsbyen og i mosen er der store skærme med 
en løbende diasserie, hvor billederne viser årstiderne og døgnets for-
skellige lysindtryk. Man kan føle på en rekonstrueret fl intøkse og 
et enægget jernsværd samt fornemme tidens håndværk. Smagen af 
oldtiden kan vi ikke genskabe, men mens man på plancherne og via 
små skærme sætter sig ind i oldtidens måde at fremstille glasperler 
på, kan man nyde et bolche, som er fremstillet på samme vis som 
perlerne – om end i et andet materiale - sukker.
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 På touch screenes vises frembringelsen af en stammebåd og en 
fl intdolk. En anden skærm viser udgravningen af jernaldergravene 
i Sdr. Tranders. Her følger man processen helt fra gravene opdages, 
til de er gravet frem og undersøgt af specialister. I beretningen om 
branden i en jernaldergård fra Nr. Tranders har vi valgt at sætte re-
konstruktionen i ”brand”, mens man hører Svinkasven som den for-
tvivlede tilskuer kalde på sin ven inde i fl ammerne.
 En stor del af formidlingen i udstillingen bygger på rekonstruk-
tioner, og de er ikke kun en del af stemningen og miljøet, men også 
en nøje illustration af teknikken bag for eksempelvis en kam i tak, en 
tørvevæg til et jernalderhus. Rekonstruktionerne er bygget på grund-
lag af undersøgelser og udsagn fra mange specialister og forskere, 
hvis viden har gjort rekonstruktionerne mere troværdige for den be-
søgende. 
 Kælderen fra Overbygård rummer særlig mange rekonstruk-
tioner og replika af fundne oldsager. Fundene fra den nedbrændte 
kælder kom til museet i efteråret 2007 efter mange års ophold på 
Moesgård Museum ved Århus. De forkullede rester blev nøje gen-
nemgået, og det blev livligt diskuteret af snedkeren Bent Bisgaard 
Pedersen og konservatoren, hvad dette eller hint kunne være. Flere af 
stykkerne var tolket og tegnet af arkæologen, der var den ansvarlige 
udgraver, men efter en praktisk afprøvning af disse rekonstruktions-
forslag måtte fl ere af træsagerne omtolkes. Den rekonstruerede kæl-

Et kig mod den store 
montre, som indeholder 
gravgaverne fra grav-
pladsen ved Sejlfl od.
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der i udstillingen indeholder derfor nye tolkninger af fundene, men 
der er endnu ubesvarede spørgsmål. 

Afslutning
Det var en stor fornøjelse den 3. september 2008 at kunne liste rundt 
på strømpefødder i den rengjorte udstilling, før Hendes Majestæt 
Dronningen og de øvrige gæster ankom, og se at rigtigt mange af 
de ting, som vi havde forestillet os, var lykkedes. Mangler og udbed-
ringer er vi gået i gang med at ordne i foråret 2009. Publikum har 
taget godt imod udstillingen, og vi får ofte meget rosende ord med 
på vejen. En fornem kritik af udstillingen kom i det arkæologfaglige 
tidsskrift Kuml 2008. Her bliver opsætningen og formidlingen be-
skrevet som nytænkende. Anmelderen skriver, at det ordinære bliver 
exceptionelt og det lokale relevant for verdenen omkring. 
 Vi håber, at museumsgæsterne vil bruge udstillingen fl ittigt og 
føle oldtiden i Lim� ordslandet nærværende. 


