
 

  

 

 

Fattiggården og 

Frederiksdalmanden 
 

Blev det første fotograferede moselig. 

Og en af de sidste vikinger. 
 

Fundet om morgenen den 25. maj 1898 

I Fattiggårdens mose 

6b Neder Frederiksmose 

Frederiksdal 

Kragelund Sogn 

Viborg Amt  
 

Fundet blev gjort af 2 naboer der arbejdede i mosen 

Peder Christian Pedersen kaldet Daglejer 

Pederstrupvej 35 

Og 

Carl Christian Jensen kaldet Knækkeborg 

Pederstrupvej 33 
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Indledning 

Dette hæfte er udgivet i anledning af 100 året for fundet af Frederiks-

dalmanden i Fattiggårdens mose. Frederiksdalmanden var det første 

moselig der er blevet fotograferet. 

I anledning af "jubilæet" havde Kragelund Sogns Lokalhistoriske 

Forening lavet en udflugt til findestedet og den tidligere Fattiggård. 

Hæftet indeholder alt det materiale der er kendt på nuværende tids-

punkt, avisudklip og rapporter fra nationalmuseet m. m. 

Klædedragten findes på Nationalmuseet, moseliget er forsvundet ind-

til videre. Og han kom ikke til jubilæet, men måske kommer han 

frem et anden sted. 

Da der var en stor udstilling af moselig på Silkeborg Museum var der 

et af moseligene fra samme tid der lige var kommet frem fra en kæl-

der under en læreanstalt i København, men ikke Frederiksdalmanden. 

Billedet af Frederiksdalmanden var vist i stor størrelse ved indgangen 

til udstillingen, så på en måde var han med og ikke glemt. 
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Silkeborg Avis den 26.maj 1898 side 2 spalte 5.  

 

Interessant mosefund i Kragelund Fattiggaards Mose.  
Ved tørvegravning i Kragelund Fattiggaards Mose, fandt i dag nogle 

arbejdere 1 ½ alen nede i tørvejorden, et velkonserveret lig af en 

mandsperson, med langt haar og fuldskæg, liggende udstrakt på ryggen. 

Huden var som sædvanlig ved mosefundne lig, brun og mumieagtig. 

Om klædedragten kan der endnu ikke oplyses andet, end at der på ligets 

fødder fandtes skindstøvler, som var snørede om ankelen og uden sær-

lig saal. Da arbejdet ved udgravningen straks standsedes, for at den en-

delige udgravning kan ske under sagkyndig ledelse. Denne fornuftige 

adfærd fra arbejdernes side kan ikke nok roses.  

Efter arbejdernes skjøn var den omliggende mosejord urørt, og må såle-

des have dannet sig efter manden er kommet i mosen. Og liget stammer 

efter al sandsynlighed fra en fjern oldtid.  

Fundet er meldt til autoriteterne, og vi skal holde vore læsere ajour med 

oplysninger, der senere maatte fremkomme.  

 

Silkeborg Avis den 28.maj 1898 side 2 spalte 5 nederst og spalte 6 

øverst.  

 

Fundet i Kragelund Fattiggaards Mose.  

I gaar ankom assistent Sarow, ved oldnordisk museum, hertil efter at 

være hidkaldet pr. telegram, og tog staks ud til Kragelud Fattiggaards 

Mose for at undersøge det fundne lig.  

Det fremgik af undersøgelsen, at liget var velbevaret, ørerne og øjenæb-

lerne var fuldstændig hele, medens næsen og den ene kind var bleven 

noget beskadiget af tørvespaden.  

Liget var iført en kappe af uld, der nåede fra skulderne ned til midt på 

lårene, kappen var vævet paa samme maade, som man vævede i Bron-

zealderen. Paa fødderne havde manden som meddelt, en slags skind-

støvler, disse var snørede sammen over vristen med skindremme, bene-

ne var nøgne, hvilket er et bevis for, at liget stammer fra længst svund-

ne dage.  

Manden målte 170 cm. (65 danske tommer) og ved hans side fandtes en 

stok staaende i lodret stilling. I dag fortsættes undersøgelsen, og liget 

vil sandsynligvis blive transporteret til Oldnordisk Museum i Kjøben-

havn, for der at blive omhyggelig præpareret og undersøgt.  
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Silkeborg Avis den 1. 6. 1898, s.2 sp. 5 og 6: Den 1500 år gamle mand.  

 

Den 1500 Aar gamle Mand. Et Interview.  

Nord for Kragelund Fattiggaard ligger en Mose, der har lagt der i mange Hund-

rede Aar.  

Gang efter Gang har Solen sendt sine Foraarsstraaler ned til Birken og Egen og 

lokket Løvet frem; Gang efter Gang har Efteraarsstormen revet de visne Blade 

af Grenene og hvirvlet dem sammen i Bunker. Træerne har vokset sig store og 

stærke og trosset Vestenvinden derude på Bakkerne; men Tiden har bragt dem 

til Fald. De er faldne om og sunket med den ene Stamme oven på den anden - de 

er presset sammen, Vandet har sivet ned, og lidt efter lidt har Tørvene dannet 

sig lag på lag; der groede Græs og Kjæruld mellem Lyngen, og aarene randt, 

indtil der blev knap tid på brændet, saa kom Tørveskærene og skar Mosen op.  

2-300.000 Tßrv om Aaret skÞres der nu p¬ Fattiggaardens Jord; det er de gamle 

Solstraalers Varme, der bringes rundt til Urne stederne og varmer Stuerne op. 

Saaledes skete nu i Onsdags, at Arbejderne, der ude i Mosen stod og skar Tørv, 

med et stødte Spaden mod et lig. Det rygtedes snart i Egnen og mange var de 

gisninger, der kom frem om, hvem det var, der havde endt sit Liv på dette afsi-

des Sted.  

Efterretningen om Fundet nåede ogsaa til Silkeborg, rundt om i byen begyndte 

man at diskutere Sagen. Man troede vel nærmest, det var en eller anden, der var 

faret vild og saa styrtet i Mosen.  

Da Sagen syntes at være temmelig mystisk, og det blev paastaaet af Assistent 

Garauw fra oldnordisk Museum, at liget hidhørte fra en fjern Tidsalder, kjørte 

en af "Silkeborg Avis" Medarbejdere ud til Mosen for at tage Stedet nærmere i 

øjesyn. Bakke op og Bakke ned, ad krogede Veje og gjennem dybe Hjulspor 

gaar vejen til Kragelund Fattiggaard, der ligger en halvanden Fjerdingvej fra 

Byen af samme Navn. Efter at være bleven overordentlig venligt og gjæstfrit 

modtaget af Bestyreren paa Gaarden, gik Turen ud til Mosen.  

Nogle faa Hundrede Alen fra Gaarden ligger den, og mange og mange Tusind 

Tørv er bleven kjørt bort herfra i Aarenes Løb, men der er aldrig før fundet no-

get, som tyder paa, at Mennesker har haft deres Gang og Færden der i længst 

forsvundne Tider.  

Det syntes derfor lidt mærkeligt, at man pludselig skulde gjøre et saa værdifuldt 

Fund som et vel konserveret Lig fra Oldtiden.  

Et Interview af en saa gammel Person kan jo i Sagens Natur ikke blive meget 

oplysende, men noget læres der dog altid.  

F ørst om Manden selv, for det var en Mand og endda en velvoksen kraftig 

Mand. Skindet var skrumpet ind og blevet helt læderagtigt. Paa Hovedet havde 

han langt mørkt Haar og Hageskæget havde et rødligt Anstrøg.  

Tænderne var ikke fordærvede af alle Slags moderne Retter, de var stærke og 
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hele og tilstede i fuldt Antal. Ørene var fuldstændig hele og havde bevaret deres  

oprindelig Facon. Det ene øje var noget medtaget, i den anden Øjenhule saa's 

Øjeæblet derimod tydeligt. Klædedragten var yderst primitiv. En Skorte eller 

Kofte af groft vævet Tøj naaede fra Skuldrene ned til midt paa laarene. Benene 

var nøgne, medens Fødderne var beskyttet af Skind, der var snøret sammen om 

Anklerne med skindremme.  

Liget laa c. 7 Kvarter under Mosens Overflade, noget paa den ene Side og fuldt 

udstrakt med Benene sammen -en Stilling, der ikke tyder paa, at Manden er død 

paa Stedet, idet han i saa Tilfælde under Dødskampen vilde have indtaget en 

fordrejet Stilling.  

Det ser saaledes ud, som om Liget er blevet begraven der, og herpaa tyder ogsaa 

nogle Uregelmæssigheder i Tørvelaget, der vanskelig kan tænkes fremkomme 

paa anden Maade end ved Gravning.  

Hundrede af Mennesker har valfartet til Mosen for at se det sjældne Fund. Og 

det vil sikkert imødeses med Spænding, hvad Resultat Videnskabsmændene 

kommer til. Liget er jo som tidligere meddelt, bleven sendt til Kjøbenhavn, og 

der vil blive gjort alt mulig for at faa oplyst, hvor gammelt det er.  

Foreløbig maa man imidlertid helde til den Anskuelse, at manden er 1,500 aar 

gammel; herpaa tyder særligt Klædedragten. 1,500 Aar -c. 500 Aar før Dan-

marks Riges Historie begynder i Sagnen.  
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Fra tørvemosen hvor mosemanden blev fundet med Fattiggården i baggrunden 

Silkeborg Avis den 17. Februar 1967.  

Ny oplysning om det rigtige findested.  

MOSELIGET fra FREDERIKSDAL   
Det er ret godt, næsten almindelig kendt, at der den 8. Maj 1950 fandtes et moselig 

i Tollund i Funder Kommune. Det var, mente man, fra jernalderen, og det fik nav-

net Tollundmanden. Det er ligeledes kendt, at der den 26. April 1952 fandtes et 

moselig i Nebel mose ved Grauballe i Svostrup kommune. Det blev kaldt Graubal-

lemanden og er opbevaret i Aarhus Museum.  

Hvad der ikke er saa godt kendt, næsten helt glemt, er, at der den 25. Maj 1898 

under tørvegravning paa matr. Nr. 6b, Neder Frederiksmose, Frederiksdal i Krage-

lund Sogn, fandtes et moselig, som vel saa herefter kan kaldes 

"Frederiksdalmanden". Finderne var to arbejdere -Kristian Pedersen (kaldet dagle-

jer) og Carl Chr. Jensen (kaldet Knækkeborg) -begge boende i hver sin ejendom 

paa Mausing Mark. Deres jord grænsede op til fattiggaardens marker, i hvis mose 

liget blev fundet. Med riskniv eller tørvespade stødte de mod noget haardt i en dyb-

de af 1½ alen. Arbejdet blev straks standset, og fundet blev anmeldt til 

"autoriteterne", hvilket i dette tilfÞlde var assistent Sarauw ved Oldnordisk Muse-

um i København. Han ankom til mosen dagen efter, tilkaldt pr. telegram, og gik 

straks i gang med undersøgelsen, hvoraf fremgik, at liget var meget vel bevaret. 

Det var en mandsperson med langt haar og fuldskæg. Han laa paa ryggen. Ørene 

og øjeæbleme var hele, medens næsen og den ene kind var noget beskadiget af 

tørveredskabet. Liget var iført en kappe af uld, der naaede fra Skulderen til ned 

midt paa laarene (laarkort). Kappen var vævet paa samme maade, som man vævede 

i bronzealderen. Paa fødderne havde han en slags skindstøvler, der var snøret sam-

men over vristene med skindremme, og benene var nøgne. Manden maalte 170 cm. 

(65 danske tommer), og ved hans side fandtes en stok staaende i lodret stilling.  

Liget blev transporteret til Oldnordisk Museum, hvor det blev registreret og præpa-

reret, saa godt det dengang var gørligt, men Nationalmuseet oplyser nu, at liget 

desværre er bortsmuldret, men der findes xeroxkopier af kjortlen og et fotografi af 

liget i mosen.  

I en turistbrochure med omtale af den gamle hærvej, hvori der gives en kort beskri-

velse af vejen mod Kragelund, er fejlagtigt anført at fundet er gjort i Stenrøgel eller 

Christianshøj moser, men det er ikke rigtigt. Ved hjælp af fhv. uddeler Laurits Jen-

sen, Frederiksdal, der er 83 aar, er det lykkedes at udpege det rigtige findested. 

Som dreng har han set liget i mosen den dag, det blev fundet. Stedet hører ind un-

der gaarden "Lykkeholm", der fra 1881 til 1946 var fælles fattiggaard for Funder, 

Engesvang og Kragelund kommuner. (Indtil 1915 var de en kommune).  

De fremførte oplysninger er samlet af sogneraadsformand Jens Jørgensen, Frede-

riksdal, efter samtale med fhv. uddeleler Laurits Jensen, Ane Jensen, Charlotten-

lund Savværk og Søren Vindum, Mausing mark samt oplysninger fra Nationalmu-

seet og en kort omtale i Silkeborg Avis, da fundet blev gjort.  
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Laurits Jensen (uddeler) og Jens Jørgensen på findestedet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste sider beretning af  Garauw, Oldnordisk Museum i Kjøbenhavn. 
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