
Oplev det smukke Djursland gennem arkæologens øjne og tanker. Vi skal i 
denne uge rundt på Djursland i søgen efter oldtidens mennesker. Hvordan 
levede de? Hvad tænkte de? Hvordan så deres verden og deres verdensbil-
lede ud? 

Kurset veksler mellem inspirerende foredrag på 
højskolen og spændende udflugter ud til de mange 
bosteder, der findes på Djursland og i Nationalpark 
Mols Bjerge. Her skal vi høre fortællinger direkte 
på stedet, hvor oldtidens mennesker boede og 
levede deres liv. 

Vi skal arbejde med hele historien på Djursland, lige 
fra stenalder til middelalder - for Djursland er et 
skatkammer, når det kommer til arkæologiske perler.

Kurset samarbejder med lokale arkæologer, som 
følger os hele ugen, og som vil øse ud af deres 
store viden om oldtiden. Vi skal endda i et vist 
omfang selv prøve kræfter med udgravning, 
tydning af landskaber og derved selv skabe en 
direkte forbindelse tilbage i tiden. Og vi skal 
naturligvis også besøge Moesgaard Museum, et 
af Danmarks fineste og mest moderne museer.

Forkæl dig selv med en ny og spændende måde 
at opleve en af Danmarks smukkeste egne på.

Poul Abildgaard, 
kursusleder
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Kurset er arrangeret i 
samarbejde med Museum 
Østjylland.

Kursus: Arkæologi og oldtidsminder på Djursland



Ugeprogram - Uge 26, 26. juni - 2. juli

Lørdag 26. juni

Søndag 27. juni

Mandag 28. juni

Tirsdag 29. juni

Onsdag 30. juni

15.00-16.00: Ankomst

16.00-17.00: Indkvartering og kaffe

17.15: Rundvisning

19.30: Velkomst

20.15: Introduktion til ugen

21.30: Tilbud om aftengåtur

9.45-12.00: Introduktion til tidsperioder-
ne: Oldtidens veje og transportmidler ved 
museumsleder Susanne Benita Clemmen-
sen. I dette foredrag fortælles der om, 
hvordan mennesket i oldtiden tog landet 
i besiddelse og etablerede trafikale net-
værk, som bandt de forhistoriske sam-
fund sammen.

15.00-17.45: Bronzealderen ved muse-
umsleder Susanne Benita Clemmensen. I 
dette foredrag vil museumsinspektør og 
arkæolog Benita Clemmensen øse ud af 
sin viden om bronzealderens samfund. 
Der vil bl.a. blive plads til fortællingen om 
det magiske bronzesværd fra Drammel-
strup, hvor der i håndtaget på det 3300 år 
gamle sværd er indsat et lille stykke rav, 
hvilket gjorde sværdet helt specielt, samt 
historien om bronzealderens blå glasper-
ler, der viser handelsruter mellem Norden 
og fjerne egne som Mesopotamien og 
Egypten. Den generelle danmarkshistorie 
krydres med fortællinger om lokale fund 
fra bronzealderen.

9.45: Heldagsudflugt Moesgård Museum 
og Den Gamle By i Aarhus.

19.30 - 21.00: Peter Jensen: Om menne-
skets udvikling fra det første menneske til 
homo sapiens.

9.45: Foredrag: Kim Krohn, vinder af Alene 
i Vildmarken.

15.00-17.45: Stenalderen ved arkæolog 
Thomas Eggers-Kaas.

9.45: Foredrag: Pauline Asingh Museums-
direktør på Moesgaard Museum fortæller 
om Spor af vikingetiden på Djursland. 
Pauline Asingh er en dygtig formidler og 
fortæller, som gøre fortiden levende for 
os i sin beretning om vikingetidens dra-
beligheder her på Djursland.

15.00 - 17.15: Detektorfund og Danefæ 
ved arkæolog Thomas G. Poulsen. 
Metaldetektorer er populære som aldrig 
før, og hvert år får de danske museer ind-
leveret tusindvis af genstande fra flittige 
amatører, der bruger deres fritid på at 
fravriste den danske muld sin fortids skat-
te. Fundene spænder fra spektakulære 
skatte fra vikingetiden til mere hverdags-
agtige småmønter fra højmiddelalderen. 
Alt har kulturhistorisk værdi og alt er med 
til at gøre os klogere på fortiden. Hør 
museumsinspektør og arkæolog Thomas 
Guntzelnick Poulsen fortælle om de man-
ge spændende fund Museum Østjylland 
igennem årene har fået indleveret.



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 1. juli

Fredag 2. juli

9.45: Jernalderen ved arkæolog Liv Lang-
berg. Med udgangspunkt i arkæologi-
ske fund og udgravninger på Djursland 
vil Liv Langberg fortælle om Danmarks 
Jernalder. I denne periode opstår de 
første landsbysamfund, med indhegnede 
gårdsanlæg og omkringlæggende mark-
systemer. Ikke langt fra landsbyerne lå 
gravpladserne, der med deres forskellige 
gravformer og gaver fortæller meget om 
datidens rangopdelte samfund. Men peri-
oden var også i høj grad præget af magt-
kampe og alliancer mellem høvdinger og 
små konger og ikke mindst mørke ritualer 
i mosen. 

15.00: Introduktion til kort og GIS ved Liv 
Langberg. Liv Langberg vil i dette fore-
drag fortælle om anvendelsen af GIS og 
moderne opmålingsudstyr i arkæologien. 
På en rundtur i lokalområdet vil der blive 
givet forskellige eksempler på, hvordan 
især historiske kort kan hjælpe med at til-
vejebringe ”nye” oplysninger om datidens 
kulturhistoriske landskab.

17.30: Aperitif

17.45: Festmiddag og koncert

9.00: Afrejse - 

Nøgler og navneskilte afleveres 
inden kl 9.

Skolevej 2, 8410 Rønde

Tilmelding

Hjemmeside:  
www.rondehojskole.dk under som-
merkurser

Skolens kontor: tlf. 86371955

E-mail: post@rhe.dk 

Kontoret har åbent mandag til 
torsdag fra fra 8.00 – 15.30 og 
fredag fra 8.00 – 15.00

Faste tidspunkter

07:30: Morgenmad

08:45: Morgensamling

09:45: Undervisning

12:00: Frokostbuffet og kaffe

13:30: Kaffe og undervisning

18.00: Middag

19.30: Aftenarrangement

21:00: Kaffe




