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        Ku l turarvens  forva l tn ing
„Danmarks kulturarv er de spor, som
mennesker har efterladt sig – såvel de
åndelige som de materielle – fra i dag
og til for 15.000 år siden“. Sådan lyder
det i forordet til en ny publikation fra
Kulturministeriet med titlen ”Rapport
fra det tværministerielle udvalg om den
statslige politik for den faste kulturarv”
(September 2002). Den faste kulturarv
er stedbunden – i modsætning til den
del af kulturarven, som er flytbar, og som
derfor kan bevares og udstilles på mu-
seer, biblioteker og arkiver.

Den faste kulturarv i form af bl.a. for-
tidsminder, ruiner, kirker, fredede huse
og særligt bevaringsværdige kultur-
miljøer reguleres af bestemmelser i:

• naturbeskyttelsesloven

• museumsloven

• lov om fredede bygninger og bevar-
ingsværdige bymiljøer

• lov om folkekirkens kirkebygninger
og kirkegårde

• lov om faglige, regionale kulturmiljø-
råd

Vi har fået en ny museumslov og med
den er der skabt nye institutioner og nye
arbejdsvilkår. De største forandringer
tænker den almindelige offentlighed
nok ikke så meget på, med mindre man
har en særlig berøringsflade i en kon-
kret sag. Ikke mindst museerne med ar-
kæologisk ansvarsområde oplevede,

hvordan 2002 var et år med mange
afklaringsmøder og med nogen usikker-
hed omkring den fremtidige finansie-
ring. Det fik særlig betydning i forbin-
delse med samarbejdet omkring arkæo-
logiske undersøgelser i forbindelse med
bygge- og anlægsarbejder.

Det er først og fremmest museums-
lovens §24 til §27, som gør rede for sik-
ringen af arkæologiske anlæg.

KKKKKulturulturulturulturulturarararararvsstyrvsstyrvsstyrvsstyrvsstyrelsenelsenelsenelsenelsen
Der er også oprettet en helt ny institu-
tion, som hedder Kulturarvsstyrelsen
(www.kuas.dk). Den er placeret på
Slotsholmen i bygninger, som tidligere
husede bl.a. Boligministeriet. Kulturarvs-
styrelsen er underlagt Kulturministeriet
og har det overordnede ansvar for lan-
dets kulturarv i tæt samarbejde med de
statslige og de statsanerkendte museer.

Kulturarvsstyrelsen er blevet oprettet
efter flere års planlægning og er sam-
mensat af en række flytninger og ned-
læggelser af forskellige nævn, råd og af-
delinger i andre institutioner.

For museerne har  dette betydet store
forandringer efter bl.a. nedlæggelsen af
Statens Museumsnævn, stillingen som
Rigsantikvar, Rigsantikvarens Arkæologi-
ske Sekretariat, Fortidsmindekontoret i
Skov- og Naturstyrelsen og Bygnings-
fredningsafdelingen samme sted. Opga-
verne er der jo stadig, så alle disse om-
råder indgår nu i den nye styrelse, hvor
hovedparten af museernes gamle sam-
arbejdspartnere nu er ansat med gamle
eller nye ansvarsområder. Den tidligere
rigsantikvar og direktør for Nationalmu-
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seet Steen Hvass er  den ny direktør for
Kulturarvsstyrelsen. Styrelsens primære
opgaver består bl.a. i:

• At rådgive landets museer inden
for kunstområdet og det kulturhistori-
ske og naturhistoriske arbejdsfelt,  af-
hængig af museumstype.

• At behandle sager vedrørende for-
tidsminder efter naturbeskyttelsesloven,
herunder sager vedrørende historiske
skibsvrag samt restaurering og vedlige-
holdelse af ruiner og større fredede for-
tidsminder.

• At varetage Kulturministeriets
myndighedsopgaver på det arkæologi-
ske område i tæt samarbejde med de ar-
kæologiske statsanerkendte museer
rundt om i landet – Museet på Sønder-
skov inklusiv.

• At forestå arbejdet inden for
bygningsfrednings- og bygnings-
restaureringsområdet.

• At drive og udvikle et doku-
mentationscenter,  som vil omfatte Det
kulturhistoriske Centralregister
(www.dkconline.dk) og Kunst Indeks
Danmark  (www.kid.dk).

Det ligger næsten i sagens natur, at sam-
menlægningen af alle disse aktiviteter i
2002 gav lidt småknubs og hovedbrud,
både fagligt og økonomisk. Nu kan vi
mærke og se, at hverdagen begynder at
vende tilbage.

Fremtiden er ikke helt afklaret. Det er i
år, at museumslovens nye finan-
sieringsgrundlag på det arkæologiske
område skal stå prøven. Fortidsmind-

erne - både de synlige og usynlige - er
beskyttede enten ved at være fredede i
henholdt til naturbeskyttelsesloven §12
eller ved at være omfattet af museums-
loven.  En række arbejdsgange er ændret,
og finansieringen af de arkæologiske
undersøgelser har skiftet vilkår. I samar-
bejde med Kulturavsstyrelsen og de lo-
kale kommuner skal vi i år finde frem
til en forvaltning, som både myndighe-
der og private bygherrer kan forholde
sig til. Tiden vil vise, hvordan det vil gå.

KKKKKulturulturulturulturulturarararararvsarvsarvsarvsarvsarealerealerealerealerealer
Sammen med 47 andre museer skal
Museet på Sønderskov medvirke til en
landsdækkende kortlægning af arkæolo-
giske kulturarvsarealer af national betyd-
ning. Dokumentation og kortlægningen
vil ske i de kommende 2 år og koordi-
neres af Kulturarvsstyrelsen.

Der vil herefter blive udarbejdet en over-
sigt (database), som vil blive offentlig
tilgængelig for planmyndigheder, bygge-
og anlægsvirksomheder m.m. Formålet
er at advisere brugerne om, at en række
arealer i Danmark er arkæologisk me-
get værdifulde og dermed særligt
omkostningskrævende at foretage ar-
kæologiske udgravninger på forud for
anlægsarbejder. Man kan læse mere om
projektet på Kulturarvsstyrelsens hjem-
meside: www.kuas.dk/kulturarvsarealer.

Når registreringen er afsluttet vil det
sammen med andre arkæologiske regi-
streringer blive et nyttigt kildemateriale
i forbindelse med den fysiske planlæg-
ning – både ved offentligt og privat byg-
geri.

 Svend  Aage Knudsen
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Den blotlagte gravbund med sten-
omkransning samt den omgivende
ringgrøft set fra vest. Jacob Brønd fugter
den udtørrede jord. Foto: Ejvind Hertz

Graven med ringgrøft set fra øst mod vest.
De mange mørke aftegninger i jorden er
stolpehuller fra jernalderns huse ca. 2600
år efter gravens anlæggelsestidspunkt.
Foto: Ejvind Hertz

 En grav fra Enkeltgravskultur ved Holsted
 – med eller uden gravhøj?

I foråret 2002 undersøgte museet en
større del af en jernalderlandsby fra ti-
den lige efter år 0 ved den nye børne-
have ”Tumlehøj” ved Holsted Rådhus.
Omkring 3000 m2 blev muldafrømmet,
og iblandt de mange stolpehuller og
gruber fra jernalderen fremkom et an-
læg, som kun ved et nærmere studium
blev erkendt som en grav fra Enkelt-
gravskultur, ca. 2600 år ældre end
jernalderbebyggelsen.

Enkeltgravskulturen er en af de sidste
perioder i bondestenalderen og er me-
get velkendt på egnen ved sine mange
mindre gravhøje, der især er beliggende
på lavtliggende terrasser og i tilknytning
til gamle vejforløb ofte i større eller min-
dre højgrupper.

Tidsmæssigt kan ”Tumlehøjgraven”
dateres til den ældre del af Enkeltgravs-
kultur, i tidsrummet ca. 2800 til 2400
f.Kr. Da graven blev fundet i den
muldafrømmede undergrundsgule

flade, stod det klart, at der var tale om
en stor grav omgivet af en ringgrøft. En
gravtype som arkæologien er blevet
mere opmærksom på.

Gravens konstruktion var ganske tra-
ditionel. Et hul på ca. 370 x 230 cm blev
gravet ned til en dybde af ca. 75 cm un-
der muldoverf laden. En bund-
brolægning blev lagt af mindre flade
sten og udgjorde en aflang firkant på
ca. 224 x 70 cm. Selv om der ikke er
konstateret konkrete spor af en trækiste,
har man sandsynligvis placeret en træ-
kiste med afdøde på stenbrolægningen.
Herefter har man opbygget en ca. 80 cm
bred stenpakning omkring kisten.

Den gravlagtes udstyr afslører, at der
var tale om en mand. Et typisk udstyr
bestående af en skafthulsøkse i bjerg-
art, en kniv lavet på en flintflække og to
store ravskiver med gennemboring
fremkom i den centrale del af graven.
Dette viser, at den gravlagte er placeret
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Vestenden af graven set
fra vest med skaft-
hulsøksen liggende
insitu. Den anlagte
bundbrolægning ses
her tydeligt. De mang-
lende sten skyldes
forstyrrelse foretaget i
jernalderen.
 Forstyrrelsen til højre
skyldes et moderne
maskingravet hul i
2001.
Foto: Ejvind Hertz

Graven set fra
nord mod syd
med øksen
frilagt i den
vestlige del. De
mange sten i
selve graven
viser at selve
kisten har
været dækket
af et lag sten.
Foto: Ejvind
Hertz

traditionelt på siden med benene let
optrukne, med hovedet i vest og med
ansigtet orienteret mod syd.

Ringgrøften er herefter anlagt omkring
graven i ca. 520 cm diameter, 60 cm
bredde og 50 cm dybde.

Fyldjorden i ringgrøften er helt ensar-
tet, og der er ikke spor af en evt. stolpe-
sætning i grøften. Vi har kendskab til
ganske få grave i museumsområdet med
ringgrøft, og museet har siden 1990

undersøgt et par enkelte af disse. Det
vides fra andre gravanlæg, at der kan
have været stolpesætninger i ring-
grøfterne.

Ved flere af de grave som museet i de
senere år har gravet, kan der stilles
spørgsmålstegn ved, om der i det hele
taget har været kastet en jordhøj op over
graven. Sædvanligvis kan der iagttages
randsten eller spor af randsten ved en
jordopkastet højs afgrænsning. I hen-
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Skafthuløksen
liggende in
situ i graven.
Foto: Ejvind
Hertz

„Tumlehøjgraven“, lokalitet Sdr. Holsted III,
j.nr. HBV 1117

holdsvis 1993 og 1998 har museet un-
dersøgt tre grave, hvor den nye
Grindstedvej krydser motorvejen ved
Holsted. Ved ingen af disse tre grave
fandtes der spor af randsten. Gravene
gav sig heller ikke til kende ved mindre
forhøjninger eller blot svage cirkulære
lyse aftegninger på luftfotografier. Ingen
af gravhøjene er afsat på ældre kort-
materialer. Konklusionen er derfor, at der
slet ikke har været opkastet nogen jord-
høj, eller at der kun har været opkastet
en beskeden jordhøj evt. med jord fra
en opgravet ringgrøft, som det kan være
tilfældet ved ”Tumlehøjgraven”.

Resultaterne fra ”Tumlehøj” viser, at
denne grav ikke kan have været høj-
dækket. Ser man på billedet af grav-
anlægget i afrenset flade, er der større
og mindre mørke partier i det ellers gule
fyldjord fra enkeltgravstid, og på bille-
det af det blotlagte gravanlæg er der
store forstyrelser i gravens omkringlig-
gende stentæppe. Disse forstyrrelser er
forårsaget af nedgravninger efter stolper
til jernalderens huse godt 2600 år se-

nere end graven.
Man kender til flere forhistoriske be-

byggelser, hvor der er taget hensyn til
eksisterende gravhøje, der er respekte-
ret og står som friholdte gravanlæg midt
i bebyggelserne. Dette er ikke tilfældet
ved ”Tumlehøjgraven”, hvor
bebyggelsessporene i form af stolpe-
huller helt perforerer gravens omgi-
vende stenlægning. Dette viser, at grav-
anlægget ikke har været synligt på over-
fladen, da jernalderbebyggelsen blev
etableret, og at der sandsynligvis ikke
har været opkastet en jordhøj over grav-
anlægget.

Iagtagelserne kan føre til, at der nu er
grundlag for en større analyse af tidli-
gere gravede gravanlæg fra Enkeltgravs-
kultur for at udskille grave uden høj.

        Ejvind Hertz
Udgravningsleder
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   Naturvejleder på efteruddannelse
Natur- og Kulturskolens nye natur-
vejleder Mette Bækgaard Johnsen, som
blev ansat i sommeren 2002, er blevet
optaget på efteruddannelsen som natur-
vejleder. Det er rent faktisk sådan, at man
først kan blive optaget på denne uddan-
nelse, når man er fastansat som natur-
vejleder. Der er flere forskellige uddan-
nelser, som kan give kompetence som
naturvejleder. Det kan f.eks. være uddan-
nelsen som biolog eller Skovskolens
uddannelse som skov- og landskabs-
ingeniør,  som er Mette Bækgaaard
Johnsens  grunduddannelse.

Efteruddannelse er gratis for Sønder-
skovs Natur- og Kulturskole.  Den finan-
sieres af naturforvaltningsmidler for-
valtet af Skov- og Naturstyrelsen og Tips-
og Lottomidler administreret af Frilufts-
rådet. Der optages årligt 24 natur-
vejledere på uddannelsen. Kravet til
optagelse er, at man er ansat som natur-
vejleder eller arbejder med natur-
vejledning som en væsentlig del af sin
arbejdstid. Deltagerne kan således have
vidt forskellig faglig baggrund og have
arbejdsplads på et museum, en teknisk
forvaltning, Jægerforbundet, et kyst-
center, Statsskovene, Det danske Spej-
derkorps eller noget helt andet.

I øjeblikket findes der på landsplan
280 naturvejledere, der har påbegyndt
eller gennemført denne specielle efter-
uddannelse. Uglen er naturvejleder-
ordningens logo, og kun institutioner
med medarbejdere, der har uddan-
nelsen, har ret til at benytte uglelogoet.

Uddannelsesforløbet strækker sig over
et 20 ugers forløb, og er en kombina-
tion af kurser og studieperioder.

Hovedformålene med uddannelsen er

at styrke handlemuligheder og at
fremme reflektioner over egen praksis
og pædagogisk selvforståelse“.

Der vil således være perioder inden for
de næste 20 uger, hvor Mette Bækgaard
Johnsen ikke vil være at træffe på
Sønderskov. Tilgengæld forventer vi at
få en dygtigere medarbejder, museet kan
fastholde opkoblingen på Natur-
vejlederordningen, naturvejlederen hol-
des ajour med  udviklingen af sit arbejds-
felt, naturvejlederen får opbygget et
personligt netværk, og museets Natur-
og Kulturskole forbliver optaget i kata-
loget ”Her er din naturvejleder”. Første
kursusperiode på naturvejleder-
uddannelsen er uge 13 og 14 i slutnin-
gen af marts.

TTTTTa´ på a´ på a´ på a´ på a´ på TTTTTururururur
Amtets eftertragtede turfolder ”Ta´på
Tur 2003” er snart på trapperne. Den
udkommer i ugen op til påske. I folde-
ren findes masser af turtilbud i hele
amtet. Udbyderne af turene er amtets
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naturvejledere og lokale grupper eller
foreninger. Alle arrangementerne hand-
ler om natur- eller kulturhistorie i Ribe
Amts landskaber. Sønderskovs natur-
vejleder Mette Bækgaard Johnsen udby-

der i folderen 24 arrangementer og ture.
Der er kort sagt rig mulighed for at
komme med ud på oplevelser i
landskabet.

 Naturvejleder Mette Bæksgaard Johnsen

KVIKSANDKVIKSANDKVIKSANDKVIKSANDKVIKSAND

-holder kunstudstilling-holder kunstudstilling-holder kunstudstilling-holder kunstudstilling-holder kunstudstilling

Den lokale kunstnergruppe KVIKSAND udstiller:

Tekstilkunst    Keramik   Oliemalerier

Billedkunst  Akrylmalerier

Både Moderne og Naturalistisk kunst

Udstillerne består af fem kvinder fra lokalområdet der dannede gruppen
KVIKSAND  i marts 2002.

Særudstilling i museets baroksalSærudstilling i museets baroksalSærudstilling i museets baroksalSærudstilling i museets baroksalSærudstilling i museets baroksal
Fra. 12. april – 4. maj 2003 inden for museets åbningstid

Museumsbutikken  har nu

 Stort udvalg i HØR-varer

God kvalitet og formstabilitet
Blød og behagelig mod huden

Duge, servietter, viskestykker, mm.

KOM OG SE !
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Tematisk kort over et område af Andst sogn i Ribe amt.  Vandløb, søer og vådområder er
rekonstrueret på grundlag af  Videnskabernes Selskabs Originale Bordmålinger fra 1801.
Fundstedet er markeret med rød punkt. Kort: Svend Aage Knudsen

Sensationelt fund af stenalderboplads
  -fra sen istiden ved Nørregård, nord for Glibstrup (Store Andst)

Bopladsen fra Nørregård1 blev fundet al-
lerede i 1994 og udgravet i forbindelse
med de arkæologiske undersøgelser af
motorvejsstrækningen mellem Kolding
og Esbjerg. Museet på Sønderskov fore-
stod udgravningerne på den 30 km
lange strækning gennem Vejen, Brørup
og Holsted kommuner, hvilket er formid-
let i ældre numre af Museumsavisen. Lo-
kaliteten er beliggende umiddelbart vest
for hovedvandskellet og øst for bebyg-
gelsen Glibstrup på et strøg med mange
afløbsløse dødishuller og småsøer med
afløb til Gamst Å (se kortskitse), som lø-
ber ud i Vejen Å og videre til Kongeåen.
Øst for vådområdet er der et tørt strøg,
og herfra løber vandet mod Kolding
fjord.

I forbindelse med den finere bearbejd-
ning og datering af  fundmaterialet, som

har foregået i det seneste år, har vi i ma-
terialet fundet et par meget store flæk-
ker (se tegningen), hvor vi opdagede, at
de har afspaltninger på kanten. Det er
afspaltninger, som stammer fra brugen.
Sådanne flækker har været brugt som
håndholdte økser til at hugge knogler
og gevirmateriale over med. Flækkerne
kendetegner en gruppe jægere, som le-
vede omkring 9500 f.kr (altså for om-
kring 11.500 år siden) i det sene istids-
landskab i det nordvestlige Europa (det
nuværende Sydengland, Vestfrankrig og
Nord-tyskland). Arkæologer beskriver
denne periode som en sidste fase af
Ahrensburg kulturen.

Det er første gang, at sådanne stor-
flækker som redskabstype erkendes i
Danmark og Skandinavien. Flækkerne
og bopladsen fra Nørregård fortæller os
dermed, at én, i Danmark og Skandina-
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Den 19 cm lange
flintflække med kraf-
tige afsprængninger
midt på kanten. Flæk-
ken er typisk for en
jægergruppe, som lev-
ede i den sidste periode
af Ahrensburg kulturen
ca. 9500 f. Kr.
Afsprængningerne er
fore-kommet ved at
flækken er blevet brugt
som en håndholdt økse.
Typen af afspræng-
ningerne på denne
flække viser, at den
sandsynligvis har været
brugt til at hugge i tak-
og knoglemat-erialer
med.
Tegning af Mikkel
Sørensen gengives i
størrelsesforholdet 1:2.

vien hidtil ukendt gruppe af senistidens
jægere har bevæget sig længere mod
nord, end man hidtil har vidst.

Stenalderbopladsen Nørregård VI blev
fundet på den nordøstlige side af et bak-
kedrag godt 48 meter over havet. I dag
går motorvejen henover bopladsen og
landskabet i området er dækket af korn-
marker. Man kan rimeligt realistisk re-
konstruere landskabet på grundlag af
blandt andet geologiske kort og ældre
topografiske kort fra slutningen af 1700-
tallet før nyere tids dræninger. Da bo-
pladsen Nørregård VI var i brug, har den
ligget ved kanten af et lille søområde tæt
ved det store hovedvandskel.  Der har
været nogle større og mindre sammen-

hæng-ende søer og afløbsløse dødis-
huller, som  strakte sig øst-vest ca. 30
meter neden for bopladsen. Fra boplad-
sen har man haft en fin udsigt over et
stort landskabsplateau og med
søområdet mod nord og sydøst.
Det eneste bevarede materiale fra bo-
pladsen er flint. Af dette materiale er der
tilgengæld fundet over 3000 stykker,
som med sikkerhed kan siges at være
fremstillet af mennesket. Ca. 300 af styk-
kerne er flintredskaber, resten er afslag
fra fremstillingen af redskaberne og til-
hugning af flintblokke.

Ud over de store ”hugflækker” fand-
tes der følgende redskaber på pladsen:
pilespidser af såkaldt lancet type, stik-
ler (brugt som høvl og graveredskab i
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ben og tak), skrabere (til skrabning i
skind og eventuelt træ, tak og knogle),
økser (til hugning i træ), nogle få bor
samt mange flintknive fremstillet af flæk-
ker.

Der blev ved udgravningen foretaget
en meget god registrering af, hvor de en-
kelte flintstykker blev fundet. Ved den
aktuelle detailanalyse har det for hver
1/4 m2 været muligt at rekonstruere for-
delingen af alle de fundne flintgenstande
på bopladsen. Fordelingen viser, at der
på bopladsen har været et ildsted (på-
vist ved fordeling af ildskørnet og
brændt flint). Og flintspredningen afteg-
ner også, at der omkring ildstedet anta-
gelig har været en boligstruktur (mulig-
vis i form af et telt). Vi når frem til denne
tolkning, fordi der rundt om ildstedet
findes mange stikler og pile, som viser,
at man her fortrinsvis har arbejdet med
fremstillingen af de finere redskaber.
Ude foran bålet og teltpladsen har man
lavet det grove flintarbejde og tilhugget
de større flintblokke. Flintspredningen
viser her en ophobning af afslag og flint-
blokke.

Analysen af bopladsen fra Nørregård
er stadig i gang, og der er flere spørgs-

mål, som endnu ikke er belyst færdig.
Men det vigtigste af spørgsmålene kan
vi dog umuligt selv svare på og derfor
beder vi om hjælp. Spørgsmålet lyder:
Findes der flere sådanne stor-flækker
med afspaltninger på kanten i lokalt
materiale? Det kan både være i  private
samlinger eller i andre museums-
magasiner. Her er læsere meget velkom-
men til at kontakte undertegnede gen-
nem Museet på Sønderskov.

 Sensationerne kan godt ligge upåag-
tet i museumsmagasiner eller i private
samlinger.

Storflækkerne er som  anført en me-
get vigtig ledetråd til at få identificeret
eventuelle bopladser fra senistidens
periode. Dermed kan vi få bedre mulig-
hed for at forklare, hvordan jægere ved
istidens slutning levede.

Mikkel Sørensen
Phd. Studerende

MikkMikkMikkMikkMikkel Sørel Sørel Sørel Sørel Sørensenensenensenensenensen er uddannet cand mag. arkæolog ved Institutut for Arkæo-
logi, Københavns Universitet, med speciale i jægerstenalderens flinthåndværk.
I øjeblikket arbejder han som Phd.-studerende på Nationalmuseets Grønlands-
afdeling i et projekt om de arktiske stenalderkulturer og den tidligste befolk-
ning af Grønland.

PPPPPer Ole Rindeler Ole Rindeler Ole Rindeler Ole Rindeler Ole Rindel er forhistorisk arkæolog. Efter flere år med opgaver for bl.a.
Museet på Sønderskov blev Per Ole ansat ved Københavns Universitet som
Phd.-studerende . Han har siden 2001 været adjunkt ved Instituttet for arkæo-
logi & etnologi,  Vandkunsten,  København K

Note:
1.  Nørregård VI, HBV j.nr. 602 udgravet af mag.art.
Per Ole Rindel og fundmaterialet opbevares på
Sønderskov
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Historisk-kulinariske temaaftner
I år 2003 vil museet som noget nyt af-
holde tre kulinariske temaaftner i sam-
arbejde med Restaurant Herregårds-
kælderen. Ved temaaftnerne vil der blive
serveret et antal historiske retter for
gæsterne, medens det museumsfaglige
personale holder mindre historiske fore-
drag og fremviser billeder og genstande
vedrørende aftenens tema. Under mid-
dagen vil der blive spillet musik fra den
tidsperiode, den enkelte ret stammer fra.
Temaaftnerne foregår nede i restauran

ten, hvor der bliver dækket op til nogle
spændende kulinariske tidsrejser i det
store overhvælvede rum.
Der bliver plads til ca. 60 personer.
Deltagelse forudsætter forudbestilling
på Restaurant Herregårdskælderens te-
lefonnummer  75 383845, senest tors-
dag, 8 dage før arrangementet. Såfremt
antallet af tilmeldte ikke kommer over
30 personer, forbeholder vi os ret til at
aflyse det enkelte arrangement.  Yderli-
gere information vil blive lagt ud på
museets hjemmeside.

FFFFFrrrrredaedaedaedaedag 2.g 2.g 2.g 2.g 2. maj maj maj maj maj
Tema:
Fisk og skaldyr
Pris: 398 kr,
drikkevarer
inkluderet.

FFFFFrrrrredaedaedaedaedag 29.g 29.g 29.g 29.g 29. august august august august august
Tema:
Herregårdens husdyr
og køkkenhave
Pris: ikke endelig
fastlagt – annonceres
i lokalpressen

FFFFFrrrrredaedaedaedaedag 31.g 31.g 31.g 31.g 31. oktober oktober oktober oktober oktober
Tema:
Vildt
Pris: ikke endelig
fastlagt – annonceres
i lokalpressen
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   Skelhøj ved Tobøl
I 2002 begyndte forskningsudgrav-
ningen af gravhøjen Skelhøj i Tobøl,
Føvling sogn. Udgravningen kommer til
at fortsætte over de kommende to år, og
det er de foreløbige resultater af det før-
ste års udgravning, der kort skal præsen-
teres her.

Skelhøj er en 30 m i diameter og 5 m
høj gravhøj beliggende i Kongeådalen
mellem Ribe og Holsted i en markant
højgruppe. Områdets talrige gravhøje
har her oprindeligt dannet lange linjer i
landskabet, og det har længe været en
teori, at disse linjer afspejlede oldtidens
vejsystemer. Netop i egnen omkring
Tobøl-Foldingbro mødes flere linjer i for-
bindelse med overgangen over Konge-
åen, og fund fra Bronzealderen har i
dette område et særligt markant udtryk
med usædvanligt store gravhøje og me-
get rige fund, bl.a. det kendte bronze-
hjul fra Storehøj (nabohøjen til Skelhøj).

Forud for udgravningen lå Skelhøj træ-
bevokset. Det kunne ses, at der var ble-
vet fjernet en stor del af højens østside,

toppen var afgravet, og der var spor ef-
ter en central forstyrrelse. På trods af
dette antydede boringer i højen, at den
rummede nogle særlige muligheder: Der
var i højen dannet en jernlags-
indkapsling af højkernen, ligesom det
kendes fra nogle af de berømte egekiste-
fund som Egtved og Skrydstrup.

Fra  Tobøl-området kendes desuden en
del bronzealderbopladser, der må være
samtidige med gravhøjsbyggeriet. Der er
dermed en ret sjælden mulighed for at
få et indblik i både de levendes og de
”dødes samfund”.

På den baggrund blev der startet et
projekt op omkring Tobøl-området og
Skelhøj. Projektet er et samarbejde mel-
lem flere institutioner:  Nationalmuseet,
Museet på Sønderskov, Forhistorisk  Ar-
kæologi på Århus Universitet, Geogra-
fisk Institut på Københavns Universitet,
Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i
Lejre og Kulturarvsstyrelsen. Skelhøj-
udgravningen finansieres af Statens Hu-
manistiske Forskningsråd, og undersø-

Omvisning af gæster
ved den nordøstlige
højfod, hvor der er
bevaret enkelte randsten
samt påvist standspor
efter opgravede store
randsten.
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gelserne i nærområdet omkring Tobøl
finansieres af bl.a. Ribe Amts Museums-
råd.

MarMarMarMarMarkvkvkvkvkvandrandrandrandrandringinginginginger i er i er i er i er i TTTTTobøl-områdetobøl-områdetobøl-områdetobøl-områdetobøl-området
Siden 2000 er der blevet foretaget mark-
vandringer i Tobøl-området for at prøve
at finde flere bronzealder-bopladser i
området. Sammenholdt med tidligere
fund og udgravninger tyder markvand-
ringerne på, at man i bronzealderen
havde et landskab, hvor bebyggelse og
gravhøje lå adskilt fra hinanden med
bosættelsen koncentreret på sydsiden
af Kongeåen og gravhøjene på nordsi-
den. Man havde dermed en form for ad-
skillelse af de levendes og de dødes land-
skab.

UdgUdgUdgUdgUdgrrrrraaaaavningvningvningvningvningen af Sken af Sken af Sken af Sken af Skelhøjelhøjelhøjelhøjelhøj
Hovedformålet for det første års under-
søgelser i 2002 har været:
• Rent praktisk at nå ned til et stykke
over højkernen.
• At få klarhed over hovedprincip-
perne i højens konstruktion.

Dermed har det været centralt i 2002 at
få afdækket de forskellige snit i jorden.
Aftegninger af højens opbygning, kan
iagttages i de mange udgravningssnit
gennem højen.

Udgravningen startede med en fjer-
nelse af vegetationen på højen,  og her-
efter blev der gravet en række grøfter i
højen for at få et billede af højens op-
bygning og de aktiviteter, der var sket i
og omkring højen, efter at den var fær-
digbygget.

I og omkring højen fandtes flere mo-
derne nedgravninger: Skyttegrave fra hi-
storisk tid,  skelgrøfte, kartoffelkuler, en
legehule i højens midte samt et
plyndringsforsøg.

Iagttagelsesforholdene i højen er
usædvanligt gode. Man kan stadig se
hver enkelt græstørv, højen er opbyg-
get af. Samtidig er der stor variation i
græstørvsmaterialet, hvilket tillader et
detaljeret indblik i højens konstruktion.
De udgravede dele af højen er tilsynela-
dende bygget i et stort set sammenhæn-
gende konstruktionsforløb, måske inden
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for kun et enkelt år. Men tilsyneladende
har byggeriet været opdelt i flere min-
dre sektioner.  Byggematerialet er for-
skelligt for hver sektion. Det tyder på,
at man har hentet græstørvene forskel-
lige steder til hver sektion. Der er der-
med sandsynligvis tale om,  at forskel-
lige byggehold har stået for hver sin sek-
tion, og vi får dermed et indblik i høj-
byggeriets organisation. Samtidig har
sektionerne nok udgjort en byggetek-
nisk måde at styre højens form og op-
bygning på. Inden for hver sektion blev
tørvene lagt helt systematisk, og hele
byggeriet ser ud til at have været meget
stramt struktureret – igen et udtryk for
hvordan højbyggeriet var organiseret.

Højen har oprindeligt været helt om-
kranset af en randstenskæde, der imid-
lertid næsten var totalt fjernet. Bag rand-
stenskæden fandtes en 1,5 m høj vold
af gulbrunt,  gruset materiale lagt op ad
højens tørveopbygning og tilsynela-
dende opbygget i flere omgange. Oprin-
deligt har materialet dannet en flad ter-
rasse foran tørvehøjen. Med 4-5 m mel-
lemrum fremkom i den grusede
afgrænsningsfyld nogle 1,5 m lange,
vandrette stenrækker, der udgik fra

tørvehøjens kant og ud til yderkanten
af afgrænsningsfylden som egerne i et
hjul. Hver stenrække fandtes i flere ni-
veauer, der ikke har været synlige sam-
tidig. Det, at man har fornyet eller vedli-
geholdt de forskellige stenstrenge på fa-
ste placeringer, er interessant. Det tyder
på, at der har været en bestemt mening
med stenstrengene,  de har haft en be-
tydning. Måske er der en forbindelse til
hjulkorsmotivet, bronzealderens sol-
symbol, som ofte optræder på helle-
ristninger og i bronzegenstande fra pe-
rioden.

Både oplysningerne om højkon-
struktionen og de særlige randstens-
arrangementer er nye, og de leverer et
nyt grundlag for fortolkningen af
gravhøjsskikken i bronzealderen. At hø-
jen er opført i et sammenhængende for-
løb tyder på et meget stort antal delta-
gere i højbyggeriet. Sammen med det
meget velorganiserede byggeri under-
streger det, at der skete noget særligt i
Tobøl-området i bronzealderen.

Udgravningerne på Skelhøj starter igen
i juli måned 2003.

      Mads Kähler Holst
               Arkæolog. Phd.

Fotografierne er taget af
Agner Frandsen ved en af de
mange omvisninger i som-
meren 2002.
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Fire af portrætterne fra Røde Stue lokaliseret

De nuværende ejere Christian og Else Rahr foran to af portrætterne fra Røde Stue, por-
trætterne af storkøbmand Jens Rasmussen Rahr og hustruen Sophie Caroline Goldt.

I sidste nummer af Museumsavisen ef-
terlystes informationer, der kunne føre
museet på sporet af de aneportrætter
fra 1700-tallet, der i sin tid hang i Sønder-
skovs ”røde stue”.

Det drejede sig bl.a. om portrætter af
forældre og bedsteforældre til Maren
Momsen, frue på Sønderskov i be-
gyndelsen af 1800-tallet.

Kort tid efter fik museet en telefonop-
ringning fra Søren Mulvad i Ribe, der
selv var på jagt efter portrætterne med
henblik på  en påtænkt artikel om Jens
Rasmussen Rahr og hans liv som
storkøbmand og skibsreder i Ribe. Efter
et spændende detektivarbejde havde

han nu lokaliseret fire af portrætterne
(hvor Peder Rahrs portræt er henne, er
endnu ukendt).

Vejen til fundet gik over kirkegårds-
myndighederne i Odense, der gav op-
lysninger om den nøjagtige dødsdato for
Hack Rahr, den sidste ejer af portræt-
terne, vi havde haft kendskab til. Hack
Rahr var død i 1988 (og ikke, som vi tid-
ligere havde fået oplyst fra anden side, i
1990’erne) og blev begravet fra et kom-
munalt plejehjem i de ukendtes grav-
sted, da han ingen direkte efterkommere
efterlod sig. Ud fra dødsdatoen kunne
Skifteretten i Odense oplyse, at boet i
sin tid var udlagt for begravelsen af en
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Det var Maren Momsens bror Rasmus
Rahr, der i sin tid bragte portrætterne til
Sønderskov

søstersøn til Hack Rahr - en læge i Ål-
borg.

Ved at henvende sig til lægen fik Sø-
ren Mulvad at vide, at denne godt nok
havde afviklet boet i Odense efter mor-
broderen, men netop de pågældende
portrætter, som oprindelig havde været
bestemt som testamentarisk gave til
Ribe Stiftsmuseum, var ved en ændret
bestemmelse gået til en noget yngre
fætter i København.

Ved telefonisk henvendelse til fætte-
ren, grosserer Christian Rahr, blev det
bekræftet, at denne havde arvet maleri-
erne, og Christian Rahr kunne oplyse,
at portrætterne nu hang på væggen i
hans hjem. Langt om længe var bille-
derne altså fundet.

Ejeren ville gerne stille malerierne til
rådighed for fotografering. Ved først-
kommende lejlighed pakkede Peter
Munch Jensen museets fotoudstyr og
tog over til København for at foto-
grafere malerierne.

Christian Rahr og hans kone Else tog
venligt imod ved ankomsten til deres
hus i Valby.  De fire aneportrætter af Jens
Rasmussen Rahr og Sophie Caroline
Goldt samt førstnævntes forældre Ras-
mus Hansen Roager og Maren Sevel
hang parvis i deres dagligstue.

Under affotograferingen af portræt-
terne foregik der en livlig samtale  om
deres lange ejerhistorie. Historien er i
store træk: Maren Momsen var som æg-
tefælle til Peter Momsen frue på Sønder-
skov i perioden 1805-1812. En ældre
bror, Rasmus Rahr, der i Kincks og
Blochs efterladte skrifter beskrives som
en ”særling men godlidende” tog op-
hold hos søsteren Maren og senere hos
søstersønnerne på Sønderskov.

Efter moderens død i 1828 arvede han
portrætterne, men ville have destrueret

dem for at de ikke  skulle ”falde i urette
hænder”, som han udtrykte det. Heldig-
vis besindede han sig og bragte portræt-
terne til Sønderskov.

For at skaffe penge til en yngre bror,
der var kommet i pengenød efter stats-
bankerotten, solgte Rasmus  Rahr por-
trætterne til svogeren Peter Momsen.
Portrætterne gik derefter i arv til sidst-
nævntes ældste søn Jens og derefter til
barnebarnet Peter Momsen.

I 1920’erne var det Peter Momsens tur
at komme i økonomiske vanskeligheder.
Portrætterne kom da igen i Rahr’ernes
eje, idet han solgte dem til en halvfæt-
ter ved navn Hach Rahr (en anden end
ovennævnte Hack Rahr). Efter et par
ejerskift indenfor denne familie kom
portrætterne, som beskrevet ovenfor,
endelig i den nuværende ejers be-
siddelse.

Museet har nu kunnet udvide sin bil-
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De nye affotograferinger af portrætterne. Fra venstre: Rasmus Hansen Roager, Maren Jens-
datter Sevel,  Jens Rasmussen Rahr samt Sophie Caroline Goldt.

Jens Rasmussens Rahrs og Henrik Lautrups (til hø.) dragter  har mange lighedspunkter.
Deres kjol’e (frakker) er i snit og farve stort set identiske.

ledsamling med detaljerede farvefotos
af fire store aneportrætter, der i næsten
et helt århundrede prydede herregården
Sønderskovs vægge.

Billederne er af stor værdi for museet
af flere grunde. De styrker  dokumenta-
tionen  af herregårdens indretnings-
historie og åbner mulighed for at gøre
formidlingen af familien Momsens histo-
rie på Sønderskov mere levende.

Endvidere er portrætterne af stor
værdi som kildemateriale til, hvordan
man i 1700-tallet klædte sig i Sydjyllands
velbjergede kredse. Som en detalje kan

nævnes, at Jens Rasmussen Rahrs dragt
minder overordentlig meget om den,
som Henrik Lautrup, herremand på
Sønderskovs naboherregård Estrup-
gaard, bærer på museets originale por-
træt. Kun farven på vesten samt
kalvekrøsets længde skiller dem ad.

Studier af de portrætteredes klæde-
dragt og frisurer kan blive af overordent-
lig stor værdi ved fremtidige dragt-
rekonstruktioner på museet.

   Lærer Søren Mulvad og
   museumsinspektør Peter Munch Jensen
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   Dørlås og kl inkefald

Smedegruppen har istandssat en gammel kasselås og fremstillet nye håndtag til hoved-
døren. Dertil er der lavet dækbeslag. Til højre ses to sæt af dørhåndtag med dækbeslag og
klinkefald.

Ved juletid kom der en mand og spurgte
om vi, Smedene, havde lyst til at smede
nogle “stalddørsgreb” til hans restaure-
rede herregård ude vestpå (red.
Søviggaard - se side 21)

”Selvfølgelig ! -  hvis vore evner rakte
så langt”. Han havde en ide om at efter-
ligne dørgrebet på hoveddøren på
Sønderskov. De skulle anvendes på ho-
veddøren og 2 bagdøre. Alle i facaden
på hovedbygningen. Efter at have snak-
ket en del frem og tilbage om det, blev
vi enige om at tage ud at se på lokalite-
ten.

Svend Aage Knudsen blev spurgt om det
var i orden, og han hentede en kørsels-
vejledning på Internettet. Svend Arne,
Jens og undertegnede tog en tur ud på
“landet” og blev modtaget med åbne
arme af Arne Nielsen, der viste os rundt

på herregården. Nu havde vi ligesom en
fornemmelse af størrelsesforholdet på
de ønskede håndtag. Som en venlig ge-
stus fra ejerens side blev vi trakteret med
rundstykker og kaffe i det restaurerede
herregårdskøkken. Vi sad ved et meget
gammelt og meget flot spisebord med
tilhørende stole. Det var lækkert og hyg-
geligt. Nu kunne vi så arbejde videre
med opgaven.

Efter måneders arbejde kunne vi i be-
gyndelsen af marts måned meddele, at
smedearbejdet var færdigt. Om anstren-
gelserne falder ud til alles tilfredshed,
er i skrivende stund et stående spørgs-
mål, men sjovt og spændende har det
været.

På Smedenes vegne
Arne Jensen, Foldingbro



Museumsavisen nr. 36, april 2003, 23. årgang 21

SøviggaarSøviggaarSøviggaarSøviggaarSøviggaarddddd er beliggende ved den østlige ende af den udtørrede Filsø i  Ovtrup
sogn nordvest for Varde. Søviggaard oprettedes som hovedgård i 1639 af
Christoffer Hvas, som ejede og boede på den nærliggende herregård Hennegård.
Søviggaard har haft mange forskellige ejere, indtil herregården i 1907 blev delt
i Gl. Søviggård og Ny Søviggård. Gammel Søviggaard blev længe ejet af Jens
Lyhne, og den bliver senere købt af fabrikant Arne Nielsen fra Esbjerg, som
med bistand fra fredningsfolk og restaureringsarkitekt Steffen M. Søndergaard
har  istandssat bygningerne. Museets smedegruppe har nu bidraget med den
istandsatte kasselås og 2 nysmedede dørgreb til de udvendige revledøre i
hovedbygningen.
Hovedbygningen ligger frit på en lille forhøjning over en tørlagt vig af den
tidligere Filsø. Gården omgives af sænkninger, der er rester af de voldgrave, der
i sin tid omsluttede både  borggården og ladegården. Den trelængede ladegård
menes opført omkring 1654 af amtsforvalter Rasmus Bundesen. Ifølge
Pontoppidans Danske Atlas opførte han en trefløjet bindingsværksgård.
Hovedbygningen gennemgik omkring 1940 en hensynsløs og voldsom
ombygning, hvor mange af de oprindelige stiltræk blev fjernet. De tidligere
sidefløje blev antagelig nedrevet og ombygget i forbindelse med gårdens
udskiftning i 1798, og voldgravene blev med tiden tilkastet. (litteratur: Trap
Danmark, Ovtrup sogn i Ribe Amt).

UDSALG!
Vi rydder op i Museumsbutikken
for at gøre plads til nye varer

Derfor sælges mange varer til udsalgspriser:

Bl.a. mundblæste glas fra Gudhjem Glasrøgeri, Bornholm

og flotte strikvarer fra Estland
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     Kustodeudflugt til Århus

Kragelund byder velkommen på bagtrap-
pen i gården til Juelsgaard

Det er blevet en tradition, at museet in-
viterer de frivillige kustoder, omvisere
og Smedegruppen på en udflugt til en
historisk eller museal lokalitet. Lørdag
den 12. oktober 2002 gik turen til År-
hus, hvor vores primære mål var at be-
søge tømrermester Helge Kragelund og
hans istandsatte fredede byhuse. Vejret
var med os hele dagen, og vi havde en
rigtig dejlig udflugt med bus. Vi var i alt
46 deltagere inklusiv flere af de faste
medarbejdere.

Første stop var et besøg på Naturhi-
storisk Museum beliggende i
Universitetsparken. Museet har indi-
rekte et samarbejde med biologer fra
museet, som deltager i undersøgelserne
af jordprøver fra bronzealderhøjen Skel-
høj. Vi blev modtaget på museet af mu-
seumsinspektør Frank Jensen og fik ser-
veret kaffe og wienerbrød i museets
kantine. Her blev der fortalt lidt om
museets historie og arbejdsopgaverne
ud over formidling og udstillingerne.

Herefter var der en samlet introduktion
til den aktuelle særudstilling, og efter-
følgende havde vi tid til at gå rundt på
egen hånd i den permanente udstilling.

Så var det blevet frokosttid, og den ind-
tog vi i restaurant ”Bryggeriet” tæt ved
domkirken. Alle blev mætte, og vi fik
også lige set lidt på det spændende sted
med de store brygkar og de fungerende
øltapningsanlæg i kælderen. Herfra gik
vi den korte tur over til Juelsgaard i
Mejlgade 19, som er tømrermester Helge
Kragelunds domicil i Aarhus. Juelsgaard
er en meget smuk rødkalket
bindingsværksgård beliggende på hjør-
net af Mejlgade og Graven. Kragelund
købte bygningen inklusiv den gamle
klassiske farvehandel, som i sig selv er
et besøg værd, og hvor der sælges både
traditionel maling, farvepulver, klassisk
linoliemaling og kunstnerartikler.

Vi blev modtaget af Helge Kragelund og
Svend Kastbjerg, som mange husker fra
restaureringen af Sønderskov. Dengang
var Svend murer og altmuligmand. Nu
er han farvehandler og daglig formidler
af det pragtfulde hus.

Vi startede samlet i baggården ved
Graven 2, hvor Kragelund bød selska-
bet velkommen. Vi besigtigede de gamle
lagerkældre og fik fortalt om husets
spændende bygningshistorie. Juelsgaard
er bygget i 1629, som traditionelt gavl-
hus. Omkring 1750 ombygges det ud
mod Mejlgade til det nuværende så-
kaldte længehus. Ud over farvehandlen
har Helge Kragelund kontorer i bygnin-
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Juelsgaard beliggende på hjørnet af
Mejlgade og Graven

Fiskergade 88 – et smukt længehus byg-
get i 1810.

gen mod Mejlgade. I sidebygningen og
baghuset i Graven 2 er det indrettet 3
lejeboliger, og der er 2 erhvervslejemål.

Vi blev herefter delt i to hold; Svend
Kastbjerg viste rundt i Juelsgaard, og
Kragelund tog os med på byvandring til
sine to andre restaurerede ejendomme.
Først besøgte vi ejendommen
Guldsmedegade 4-6. Det er også en ejen-
dom med en lang historie. Århus Bymu-
seum har fundet spor af bygningsrester,
som går tilbage til 1500-tallet. Det restau-
rerede hus er bygget i 1750, og det er
nu indrettet til beboelse og erhverv. Kra-
gelund fik i 1998 Århus kommunes
Bevaringspris for den gedigne restaure-
ring.

Herefter gik vi gennem Århus bymidte
til Fiskergade 88, som er et smukt byhus
bygget i dets nuværende skikkelse i
1810-11. Da Kragelund overtog ejen-
dommen, havde den været i samme
slægts eje siden 1880’erne, senest en
grossistslagter, som dog ikke kunne leve
op til nutidens skrappe krav fra Levneds-
middelkontrollen. Efter restaureringen
er huset nu indrettet til lejebolig, og der
er lidt erhverv i baggården. Også her har

Helge Kragelund modtaget hæder i form
af Århus kommunes Bevaringspris i
2002.

Turen gik retur til Juelsgaard, hvor
omvisningsholdene byttede om. Nu var
det selve farvehandlen ”Juels Efterføl-
ger”, lagerområdet og Kragelunds kon-
torer, hvor Svend Kastbjerg, viste rundt.
Hele arrangementet sluttede med hyg-
gelig eftermiddagskaffe og kage rundt i
Kragelunds kontorer, i lagerrum, og hvor
vi i øvrigt fandt plads. Vi takkede på be-
hørig vis, og alle tog hjem med helt ny
viden om nogle af de ældste og bedst
bevarede huse i Århus. Det er et fanta-
stisk stykke arbejde, Helge Kragelund
har gjort i Århus, Tønder og på Sønder-
skov. Han nyder naturligvis stor respekt
i fredningskredse og blandt fagfolk, som
medvirker til at bevare vores gamle
bygningskultur.  Dette er også understre-
get af Europa Nostra prisen for Drøhses
Hus i Tønder og for Sønderskov samt
Realkredit Danmarks særlige By-
fornyelsespris 2000 for istandsættelsen
af de tre ejendomme i Århus.

  Svend Aage Knudsen
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Lokalarkiv for Holsted Kommune

Aastrup sognearkiv

Hovborg lokalhistoriske arkiv

Historisk arkiv for Brørup og omegn

Lokalhistorisk arkiv Vejen Kommune

Sognearkivet i Bække

Vestergade 17, 6670 Holsted.
Tlf. 75 39 20 10 Leder: Chr. Carstensen.
Åbningstid: onsdag 14-18 eller efter aftale.

tirsdag 19-21 (1/10-31/3).

Borgergade 121, 6752 Glejbjerg.
Tlf. 75 19 85 69 Leder: Olga Pedersen.
Åbningstid: 1. og 3. torsdag hver måned 15-19

eller efter aftale.

Hovborg Skole, Lindevej 1-5, 6682 Hovborg.
Tlf. 75 39 62 57 Leder: Henry Pedersen.
Åbningstid: tirsdag 15-17.

Brørup Bibliotek, Stadionvej 6, 6650 Brørup.
Tlf. 75 38 16 70 Leder: Kaj Larsen.
Åbningstid: torsdag 15-17 eller efter aftale.
www.broerup-lokalhistorie.dk

Østergade 2, 6600 Vejen.
Tlf. 79 96 52 75 Leder: Linda Klitmøller.
Åbningstid: tirsdag 10-16 og onsdag 10-17.
Arrangementer, skoler og grupper - efter aftale.

Bække Skole, Skolegade 3, 6682 Bække.
Tlf. 75 38 97 06 Kontakt pers.: Søren Frederiksen.
Åbningstid: tirsdage 19-20. (lukket 1/5-1/9)

Restaurant Herregårdskælderen
Åbningstider: onsdag-lørdag fra kl. 18.00
For frokost og selskaber venligst forudbestilling på:
Tlf. 75 38 38 45

Information: www.herregaardskaelderen.dk
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