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Notat vedr. kulturværdier og deres bevaring på og omkring Vi-

borg Golfbane.  

 
Viborg Golfbane er placeret i et område med mange væsentlige kulturværdier, 
hvoraf nogle er umiddelbart synlige for enhver golfspiller eller gæst på banerne, 
mens andre ligger godt gemt under golfbanen. 
 
Kulturværdierne på selve golfbanen omfatter primært fortidsminder, mens kultur-
værdierne i lokalområdet omkring golfbanen både omfatter fortidsminder og nyere 
tids kulturlevn. Se bilag 1. 
 
Praktisk taget hele golfbanen er placeret i den sydlige del af et område, der af Kul-
turarvsstyrelsen er udpeget som et ”Kulturarvsareal”. Det skyldes, at Kulturministe-
riet har vurderet, at området rummer mange velbevarede kulturværdier med et 
usædvanligt potentiale for viden om forhistorien. Det indebærer, at man ved an-
lægsarbejder bør udvise særligt hensyn for ikke at ødelægge både ukendte og 
kendte kulturværdier.  
 
 
De kendte forhistoriske kulturværdier på Viborg Golfbane. 
Viborg Golfbane dækker i 2009 ca. 0,9 km2.  
Inden for og tæt på dette areal, er det væsentligt at pege på tre områder, hvor der 
er gjort væsentlige fund og hvor der i vidt omfang stadig er bevaret mange spor ef-
ter fortidsminder (bilag 1). 
 
Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhu-
set.  
I Broddenbjerg Mose lige nordvest for klubhuset er fundet den internationalt kendte 
Broddenbjergmand samt nogle mindre kendte, flotte bronzegenstande (bilag 2 og 
3). Broddenbjergmanden har stået oprejst ude i mosen og man kan forestille sig, at 
der er foretaget en række offerhandlinger og andre ritualer ved foden af ’guden’.  
Rundt om Mosegården er der fundet adskillige stenlægninger fra samme tid. De 
knytter sig givetvis til aktiviteterne i og ved moserne omkring klubhuset.  
Vigtigt er det også, at der på højdedraget mod sydøst – Sønderhede Nord - er fun-
det spor efter et mindst 180m langt bælte med såkaldte ’jordovne’, dvs. gruber, 
hvori der formodentlig har været lavet mad. Der kan meget vel have ligget betyde-
ligt flere end 500 af disse jordovne på stedet. Der er sandsynligt, at de også er fra 
bronzealderen og at de vidner om, at her har mange mennesker mødtes på en 
’samlingsplads’, måske bl.a. i forbindelse med offerhandlingerne i Broddenbjerg 
Mose. Enkelte gravfund fra yngre bronzealder forstærker indtrykket af områdets 
rigdom og betydning.  
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Samlet kan man nu hævde, at Broddenbjergområdet givetvis har haft meget høj 
status i datidens samfund. Broddenbjerg Mose har været et centralt offersted, og i 
områderne omkring mosen er omfattende spor efter grave, samlingsplads og andre 
anlæg, der i hvert fald har været brugt i yngre bronzealder og tidlig jernalder (ca. 
800-400 f. Kr.). Man kan samlet set tale om et område, der har spillet en væsentlig 
rolle i datidens religiøse og rituelle begivenheder og at det er placeret her er måske 
ikke en tilfældighed. For på højdedraget lige sydøst for klubhuset er også registre-
ret 4-5 gravhøje, hvoraf resterne af to eller tre stadig kan ses bevaret i de skov-
dækkede arealer. Resterne af yderligere en gravhøj ligger under en green. I denne 
høj er fundet en stridsøkse og det vidner om, at disse høje formodentlig er opført i 
yngre stenalder (ca. 2500-2300 f. Kr.). Allerede dengang har området måske fået 
den ’hellige’ status, som de senere fund så udpræget vidner om.  
 
Det andet område er beliggende ved Sønderhedegård i eller rettere sagt under den 
nordøstlige del af Viborg Golfbane. 
I forbindelse med anlæggelsen af denne del af golfbanen blev der i 2003 fundet 
omfattende bebyggelsesspor bl.a. i form af mindst 25 hustomter samt dertil knytte-
de anlæg samt spor efter agre. Der har formodentlig været kontinuerlig bebyggelse 
i området fra midten af ældre bronzealder og hvert fald indtil ældre romersk jernal-
der (ca. 1500 f. Kr. til 100 e. Kr.). Til at begynde med har der formodentlig kun lig-
get én gård i området, men til sidst er tale om en hel landsby med omkring 6-8 
gårde. Enkelte gravhøje med gravfund fra ældre bronzealder knytter sig til bebyg-
gelsen.  
Disse fortidsminder blev efter et godt samarbejde med Viborg Golfklub bevaret un-
der banerne. De er derfor bevaret for eftertiden i modsætning til fortidsminder på 
mange andre golfbaner rundt omkring i Danmark.    
 
Det tredje område er beliggende på Gammeljord lige syd for golfbanen. Dette om-
råde rækker formodentlig ind på selve banerne, men da der ikke er foretaget ar-
kæologiske undersøgelser, kan en præcis afgrænsning ikke angives.  
Ved Gammeljord er der også fundet omfattende bebyggelsesspor med hustomter 
fra bronzealder og den tidligste jernalder (ca. 1500 – 400 f. Kr.). Der er formodent-
lig tale om en flyttende enkeltgård og denne gård antages at være flyttet til den tid-
ligste landsby ved Sønderhedegård, hvorfor bosættelsesperioden ophører i den 
tidlige jernalder. I tilknytning til bebyggelsen på Gammeljord er der registreret 10 
gravhøje, hvoraf 4 er fredede. Fra golfbanen kan man se disse fredede gravhøje 
og de giver et godt indtryk af bronzealderens kulturlandskab med høje liggende 
markant og synlige i er overdrevslandskab.  
 
Samlet giver de væsentlige fortidsminder i de tre ovennævnte områder et i dansk 
sammenhæng ganske usædvanligt godt billede af især bronzealderens kulturland-
skab. Næsten ingen andre steder i Danmark kan man i den grad se relationen med 
et ’helligt’ område med spor efter ofringer, samlingsplads, begravelser mv. på den 
ene side og bebyggelserne med dertil knyttede gravhøje på den anden side.  
I den forstand er golfbanerne ved Viborg Golfklub placeret i og oven på et også i 
national sammenhæng usædvanligt rigt kulturlandskab fra bronzealderen og den 
tidligste jernalder. Dele af dette kulturlandskab kan stadig ses i form af de fredede 
og til dels også nogle af de overpløjede eller skovdækkede gravhøje, men største-
delen ligger velbevarede under banerne. 
 
 
Kulturværdier omkring Viborg Golfbane 
I områderne uden om golfbanen er der også en lang række fortidsminder, herunder 
en stor boplads fra yngre jernalder/vikingetid/tidlig middelalder ved Spangsbjerg li-
ge nord for golfbanen (bilag 1).  
 



Landskabet gemmer som nævnt også væsentlige kulturværdier fra nyere tid. Lidt 
syd for golfbanerne slynger Søndermølle Å sig gennem et malerisk dalstrøg, og i 
det korte stræk på et par kilometer fra dens afløb ved Søndersø og til udløbet i 
Nørreåen har åen et fald på næsten syv meter. Det forstod mennesker at udnytte 
allerede i tidlig middelalder, idet vandet senest i begyndelsen af 1300-tallet blev 
opstemmet for at drive kornmølle både ved Søndermølle og ved Aale Mølle i 
Bruunshaab.  
Fra begyndelsen af 1800-årene blev de store vandhjul trækkraft for egnens første 
industri. Skibsreder og storkøbmand Bertel Bruun opførte i Bruunshaab en af sam-
tidens største klædefabrikker, og indrettede samtidig Søndermølle med valkeri. 
Bruunshaab Klædefabrik producerede uldent klæde i knap hundrede år, hvorefter 
en papfabrikant overtog industrikomplekset. Søndermølle blev en tid gødningsfa-
brik og senere igen uldspinderi. I dag kan publikum i Bruunshaab besøge 
Bruunshaab Gl. Papfabrik, der er landets eneste arbejdende fabriksmuseum. Søn-
dermølle er indrettet til natur- og kulturcenter.  
Endnu to tidligere vandmøller ligger i gåafstand øst for golfbanen. Subæk Mølle er 
en gammel kornmølle, som også har en kort historie som papirfabrik. Vibæk Mølle 
blev bygget som tekstilfabrik i 1830. Tyve år senere overtog mekanikus Søren Vis-
toft stedet for her at grundlægge landets første fabrik for landbrugsmaskiner.  
Området syd for golfbanen gemmer også fine spor af tre vitale samfærdselsveje i 
Midtjylland. Ved Pramhuset anes i landskabet rester af ladepladsen for pramfarten 
på Nørreåen. Via Nørreåen og Gudenåen sejlede pramme herfra og til Randers 
havn. I skovbæltet lige nord for Pramhuset findes dybe hulveje, som er rester af 
landevejen, som gik fra ladepladsen og op over den nuværende golffælled og vide-
re til Viborg. Endelig løber parallelt med Nørreåen banelegemet fra den nu nedlag-
te jernbaneforbindelse mellem Viborg og Mariager havn.  
 
 
Generelt om kulturværdierne på og omkring Viborg Golfbane. 
Viborg Golfbane er placeret i et ganske usædvanligt rigt kulturlandskab.  
For fortidsmindernes vedkommende er dette landskab så enestående, at det af 
Kulturministeriet er udpeget til at være et kulturarvsareal af national betydning. Det 
skyldes bl.a. den forbilledlige bevaring af fortidsminder under den østlige del af 
golfbanearealet, som Viborg Golfklub var med til at sikre i forbindelse med udvidel-
sen af golfbanen i 2004-2005. 
For historisk tid er landskabet omkring golfbanerne præget af et usædvanligt stort 
antal vandmøller, der har været med til at danne grundlag for Viborgegnens første 
industri. 
 
Der er væsentlige perspektiver i at formidle dette kulturlandskab langt bedre end 
det hidtil har været tilfældet. Her kan Viborg Golfklub være med til at spille en cen-
tral rolle og Viborg Stiftsmuseum indgår meget gerne i et samarbejde omkring for-
midlingen af kulturværdier på og omkring Viborg Golfbaner. 
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Bilag 1. 
 
Arealer med fortidsminder på og lige omkring Viborg Golfbane 
 
 

 
 



 
Bilag 2: Broddenbjergmanden. Feddersen, A: 1881: To Mosefund. Aarbøger for 
Nordisk Oldkyndighed og Historie 1881. København 



 

 
Bilag 3. Halssmykke. Feddersen, A: 1881: To Mosefund. Aarbøger for Nordisk 
Oldkyndighed og Historie 1881. København 


