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≤OPLEVELSER
UDENFOR
{Udenfor i Randers Amtsavis
hver uge er skrevet af
kommunikations-afdelingen i
Randers Kommune, som giver
gode råd om oplevelser i naturen i
Randers by og opland.
{Du kan finde flere forslag til
traveture i Randers Kommune på
www.natur.randers.dk

Randers Kommune arbejder sammen med private dyreholdere om
at bevare det stærkt truede fattigkær i Gallemosen, som sine steder
også er ved at gro godt til i pil og birk. Foto: Randers Kommune.

Gallemosen ligger ved Tingvej
mellem Gimming og Lindbjerg
- nordvest for Harridslev.

≤FAKTA
FATTIGKÆRET
SOM NATURTYPE
{Fattigkæret er en sur mose
med få arter, da næringsstofferne
er begrænsede. Typisk ser man
fattigkær i sandede moræne- eller
smeltevandsaflejringer.
{Fattigkær er blevet sjældne som
følge af tilførsel af næringsstoffer,
vandstandssænkning, dræning,
omlægning eller ophør af
afgræsning.
{I modsætning til højmoser er
fattigkær karakteriseret ved
at være domineret af græsser,
siv og halvgræsser. De planter,
man oftest ser i fattigkæret,
er almindelig star, smalbladet
kæruld, vandnavle, kærsnerre,
gråris, hundehvene og blåtop.
{I de fugtige områder af
Gallemosen er der tørvemosser i
bunden og urter, halvgræsser og
græsser på toppen. Blandt urterne
springer den røde kragefod i
øjnene med sine karakteristiske
blade, der ligner en krages fod.
Vandnavle klarer sig også fint, og
kær-snerre danner med sine fine,
hvide blomster et fint net.
{Resten af vegetationen er
hovedsageligt græsser som
engrørhvene, hundehvene, blåtop
og karakteristiske halvgræsser
som almindelig star, trådstar,
næbstar og dyndstar, som trives i
de meget våde partier. I den tørre
del af mosen dominerer lysesiv.
.

Dengang bronzesagerne blev lagt ned, var Gallemosen en sø med åbent vand. Ofringen skete mindst et halvt hundrede meter fra søbredden. Foto: Randers Kommune.

Gallemosen er hegnet ind. Naturplejen klares nemlig af
dyr - fortrinsvis geder, som ikke træder for hårdt i den sårbare bund af tørvemossen. Foto: Randers Kommune.

Gallemosen og dens
fantastiske fund

”Natur & Kulturture i Randers 2015” er på gaden med
masser af gode tilbud om arrangementer inden for natur, kulturhistorie og fritidsliv i Randers Kommune.

Årets udgave af natur- og
kultur-folderen er på gaden

21 bronzegenstande på ialt næsten 12 kg blev gravet op af mosen i 1887.
UDENFOR
Af Kim Brandt Thomsen
Randers Kommune

HARRIDSLEV: I 1887 blev der gjort
et fantastisk fund, da 21 bronzegenstande fra den allertidligste bronzealder omkring år 2000 f. Kr. blev gravet op af Gallemosen nord for Harridslev. Fundet med en totalvægt på
næsten 12 kg er ikke bare Danmarks
vægtigste fund fra den tidlige bronzealder. Det indeholder også vigtige
eksempler på tidligt dansk metalhåndværk og giver bevis for, at danerne også for 4000 år siden havde
udstrakte handelsforbindelser.
Gallemosen - stedet for det største
offerfund af metalsager fra tiden omkring bondestenalderens slutning finder du ved Tingvej mellem Gimming og Lindbjerg.
Det store fund i Gallemosen viste

sig at rumme en blanding af både
fremmede og hjemligt fremstillede
metalgenstande. Først og fremmest
var det økser, men der viste sig også
at være tre tunge, mærkeligt formede stænger, der muligvis havde været beslag til åget fra et forspand til
en vogn.
Vogndelene var unikke. Produktionsstedet ukendt. Nærmeste paralleller fandtes i Tut Ankh Amons grav
i Egypten og på afbildninger af hestetrukne køretøjer på græske vaser.

Hesten og vognen
Kendskabet til den tohjulede vogn
med fire eger er kommet til Norden
fra Middelhavsområdet. På gravsten
over konger i Mykene i Grækenland
køres der med den tohjulede vogn.
Fundet i Gallemosen stammer fra
en tid, da tamhesten har været en nyhed på disse kanter. Den kom først til
Danmark i starten af bronzealderen.

Hesten blev ikke brugt som trækdyr
foran ploven som okserne. Det ædle dyr var derimod forbeholdt vognkørsel og religiøse ritualer. På helleristninger fra Sverige og Norge ses
den lette tohjulede vogn afbildet formentlig brugt i processioner.

Engang en åben sø
Genstandene fra Gallemose blev
fundet i, hvad der i dag er en tilgroet
mose. Dengang bronzesagerne blev
lagt ned, var her en sø med åbent
vand. Ofringen skete mindst et halvt
hundrede meter fra søbredden, så
ejerne af bronzeskatten er formentlig roet derud i en båd for at give deres
værdier til de højere magter - måske
som led i en ceremoniel fest? Denne
form for ofre i forbindelse med vådområder, søer og moser var udbredt
i bronzealderen.
En stor del af offerfundet fra Gallemose består af bronzeøkser. I alt

Masser af forslag til ture ud i det fri

blev ni såkaldte randlisteøkser fundet. Æggen på en af økserne er skeformet, hvilket tyder på, at den er
fremstillet i det centraleuropæiske
område. En anden økse er dekoreret
med et ”regn-mønster”, der henfører
den til de britiske øer. Bestemmelsen
af øksernes produktionssted understøttes desuden af kemiske analyser
af metallets sammensætning.

UDENFOR
Af Kim Brandt Thomsen
Randers Kommune

Tidlig metalproduktion
De resterende økser er formentlig produceret af sydskandinaviske
håndværkere og afspejler dermed
den allertidligste metalproduktion
herhjemme.
Økserne stammer altså forskellige
steder fra og er sammen med vogndelene gode eksempler på, hvor omfattende kontakter man allerede for
4000 år siden havde til områder uden
for Danmark.

Søndag den 12. april er naturvejleder Lars
Maagaard turleder og går med interesserede i pramdragernes fodspor de 16
km ad Trækstien fra den gamle kåghavn ved Tørvebryggen og til Langå.

Fra samlingen Danmarks Oldtid på Nationalmuseet: Gallemosefundet
- kroge, økser og armringe fra Gallemose, Lindbjerg, Harridslev sogn.

RANDERS: Folderen ”Natur & kulturture i Randers 2015” kan nu
hentes på biblioteket eller i bogbussen, hos Visit Randers eller på
Randers Naturcenter. I alt 52 sider
er der - spækket med muligheder
for at deltage i ture og arrangementer, der alle omhandler natur, kulturhistorie eller friluftsliv i Randers
Kommune.
Alle kan få optaget deres ture
i folderen, hvis turen indeholder
formidling af friluftslivet, naturen
og/eller kulturhistorien. Det er dog
en forudsætning, at turen ledes af
en turleder eller formidler, der har

ansvaret for arrangementet.
»I 2015 er nogle af arrangementerne i folderen del af projektet ”Levende Kulturarvsspor”. Det er et
samarbejde under Østjysk Vækstbånd, hvor museer og naturcentre
og naturskoler i de fire kommuner
Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens samarbejder om at formidle
kulturspor i landskabet. I perioden
2013-2015 arrangeres ca. 200 arrangementer med udgangspunkt
i glemte spor i områderne. Desuden opsættes et antal QR-koder
med oplysninger rundt omkring
i landskabet. De ture og arrangementer, der indgår i ”Levende Kulturarvsspor”, er i folderen mærket
med små fodspor«, fortæller Randers Kommunes naturvejleder
Lars Maagaard, som har været re-

daktør på folderen.
”Natur & kulturture i Randers
2015” byder på mange gode muligheder for at komme ud i det fri.
Der er vandreture med fokus på
flora og fauna, historiske byvandringer, kajaktur på Randers Fjord
og masser af aktiviteter på Randers
Naturcenter - bare for at nævne et
par stykker.
”Natur & Kulturture i Randers
2015” kan også ses eller downloades som pdf på www.natur.randers.dk

