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Udsnit af Sundets kulturhistorie

Kolindsund som farvand gennem tiden
Igennem den sene istid og frem til nestsidste fase afjeger-
stenalder efter 6000 fsr Kristus var Kolindsund et lawandet
ferskvandsbassin. I starten af ertebsllekultur hen mod 5000 f.
Kr. trenger saltvand ind i Sundet bg fra den sene jegerstenalder
og til begyndelsen af aldre bronzealder er Norddjursland en o,
der var adskilt fia resten afJylland ved et lawandet b@lt eller
sund. Igennem bronzealder og eldre jemalder skifter Sundet fra
salt til brak. I overgangen jemalder/vikingetid i 700- 800 tallet
afsnsres Sundet mod Kattegat og frem til udtorringen i 1870'er-
ne var det en ferskvandsss.
7 eger eller stammebride, der er fundet pi bunden af Kolindsrmd,
var i brug, mens den var fenkvandsso. Sunkne stenalderbide af
lindetre blev nedbrudt afpeleorm og er derfor ikke bevarede.

Kokkenmoddinger fra ertebsllekulturens fi skerjegere
I atlantisk tid omkring 4000 f.. Kr. var det danske kystklima et
par grader varmere end i dag. De jagerstammer, der i de forrige
efusinder havde bredt sig over fastlandstidens store landstrak-
ninger fra England til Skene, var nu tr@ngt sammen pl Jylland
og oeme. Dele afnordjylland var overskyllet aflavt, friskt
hawand. Det gav ideelle livsbetingelser for osters, sel, fisk og
fugleliv. Befolkningspresset bevirkede udnyftelse af de nytil-
komne marine ressourcer. Affaldsdyngeme hobede sig op pi
kysteme ud for de bedste vakstbanker for ssters. Dyngeme
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bestod af de sasonmessigt indsamlede skaller, dyre- og
fugleknogler, tabte, udslidte eller odelagte redskaber af
sten og ben. I de yngre skaldynger er der dele af
spidsbundede lerkar. Der er registreret mere end 30
skaldynger ved Sundet. De nu sterkt odelagte
kokkenmoddinger fra Nederst, Fannerup og Hoed var de
tre sts$te, l-2 m tykke og 50-80 m lange. Nar ved de
fie skaldynger fra sen jcgerstenalder lA der enkle grave,
bestroet med rodgul okker. Med i graven havde de dsde
filet smykker af dyretander samt jagtudstyr som pile-
spidser, flekkekniv og skiveokse, trindskse, benkniv
med flintagge eller okse afhjortetak.

De befestede kultsnlEg frr trrgtbagerkulturens
jcgerbonder
Sme kskkenmsddinger findes indlejret som affaldslag i
opfrldte voldgravssektioner, der omgiver n€s og
smibakker langs Sundets kanter. De kaldes
systemgrave, fordi voldgravene er anlagt i et system af
normalt to tatliggende, parallelle rakker af 4-18 m
lange voldgravssektioner adskilt afet par meter gangbro
eller passage. De enkelte sektioner kan vere indtil 8 m
brede og 4 m dybe. Der kan vere stolpehuller efter
svcre stolpehegn ved systemgravene. AnlEggene tolkes
som befastede eller indhegnede kult- og samlings-
pladser, da der er fundet offerguber med lerkar og
okser m.m. I tre anlag pA Djunland er der pi bunden af
systemgravene fundet menneskeknogler. Der er
undersog dele af 5 bef€stede kultpladser pd nordsiden
af Sundet fra Blakbjerg ved Marie Magdalene til
Grenaa. Et anlag ligger midt i Sundet pi Ballebakken
og et ved Galgebakken pl sydsiden. Anlegget pi
Blakbjerg er med sine ca. 15 ha det megtigste, svarende
til grundarealet pd to afde 800 ir yngre, egyptiske
pyramider.

Grubekergmlske
fiskerbonder
Lerkar med tmgtformet
munding har givet navn
til tragtbegerfolket, som
anlagde de befestede
kultanlag fra yngre
stenalder. De samme folk
byggede dysser og
jattestuer, der specielt
klumper sig i et center
nord og syd for Sundet i
Tostrup og Nsdager
sogne. Kort efter 3000 f.
Kr. aflsses de afen
sarlig erhvervskultur af grubekeramiske frskerbonder.
Deres lerkar er typisk omamenterede med gmber-, prik-
og stikmonstre. Nert knyttet til kyshegionemc i det
nordlige Danmark udvikles gennem 2-300 ir en speciel
og dynamisk kystkultur med n@re kontaktet til
Vestsverige og Sydnorge. Nordens storste bosettelse fia
den tid findes pl et afde b€fastede anleg Kainsbakke
ved en lille fiordarm pl nordsiden af Sundet.

Systemgrave pA de befastede anlag ved Ginnerup og
Fannerup er som pi Kainsbakke blevet oprensede og
anvendt til dumpning afaffald i lighed med
kokkenmoddingeme. I det svre lag afden sene
jegerstenalders godt tusinde ir aldre kskkenmoddinger
findes ligeledes affald fra de gmbekeramiske
fiskerbsnder. Sammensetningen af de gmbekeramiske
affaldslag afslorer, at man levede ligelig afdyr fra vand
og land. Jagtudstyret bestod afbenharpuner med
fangstlinehul og velformede pilespidser med skafttunge,
der var fiemstillet pa flintflakker sliet afregelmessigt
cylinderformede fl :ekkeblokke.

Kcmpehoje som monumenter over bronzerlderens
storb6nd€r
I slutningen afyngre stenalder og i al&e bronzealder
2000 - 1000 t Kr. udnyttes toppen afde smukke og
stejle bakker langs Sundet til spektakulare
gravmonumenter over velstillede bondefamilier. Deres
store enlangede gArdsanlzeg var ohgivet af sma
fon6dshuse eller staklader. I perioden ekspanderer
agerbruget med hovedvegt pA komavl, der her danner
grundlag for en af rigeste bronzealderkulturer i
Nordeuropa specielt hvad mengden af bronze ang6r
Desvarre er fire ud affem hoje under plov. Et filtal afde
overplojede/fiedede gravhoje langs Sundet er underssgt
afarkaologer. Vi har derfor begransede oplysninger om
fundmateriale fra dem, men kan dog beundre de enorme
dynger af dansk bronzealdermuld, der er blevet hobet op
over de dsde. Ca. l/2 tdl. god agerjord pr. gravhoj, der
kan rumrne en primer egekistegnv omgivet i periferien
afyngre stenkister og umer med kemerede lig. Det
fomemme depot af de otte sverd fra Dystrup n,er Orum
vidner om en stormands fo$tg pe at satte sig pA
vardieme masko for dewed at bevare kontrollen og
magten i lokalomrAdet nord for Sundet.

Landsbyer og gravpledser i jernalder
I aldre jemalder omkring Kr. f. blev der anlagt smA
landsbyer nar Sundet. Ved Marie Magdalene,
Ryomglrd, Kainsbakke, Alboge og Astrup er der fiurdet
dele afj emalderbebyggelser med indhegncde
gArdsanlag og nerliggende gravpladser. Der er lssfund
fra et tilsvarende antal fundlokaliteter ner Sundet. En af
de senest undersogte landsbyer fra eldre jernalder ved
Marie Magdalene var anlagt midt pa det stejle sydhald,
hvor stenalderbsnder lidt nordligere havde anlagt det
store befastede kultanleg. Jemalderens bsnder havde
nedgravet 16 huse pA langs ad skenten. Der ses
lergulve og ameplader i husenes vestlige beboelsesende.
De fleste huse var omgivet afet solidt nedgravet hegn.
Kun godt 100 m sydost for.landsbyen l[ gravpladsen.
Som pl de fleste gravpladser var de eldste grave
umebrandgrave, mens bide jordfestegrave og
brandgrave optrader side om side i tiden efter Kr. f.
Gravenes udstyr afspejler tydelig social lagdeling.
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Sammenlignet med andre omrAder i Danmark er der ved
Sundet meget fil rige grave og krigergrave med
vabenudstyr i form afskjold, sverd og spyd.
Ved Dolmer, under Grenaa by og pi Kumlhoj ved S6by
er der undersogt gravpladser fra senjernalder og
vikingetid. Pladsemes jordf€stegrave eller brandgrave
er ikke specielt rige. Den hidtil rigeste var en
jordfcstegrav pa Kumlhoj. En kvinde var udstyret med
to skAlspender og et trefliget &agtspande afbronze, en
halskade med tre store glasperlel enjemkniv, et stk.

ildstil og en tenvegt afbrandt ler.
Sundets storhedstid er yngre stenalder med de
imponerende kultanleg og storstensgrave. Skont
fundmaterialet fra de seneste 1500 er endnu er sparsomt
registreret kan vi konkludere, at det vandSldte sund var
en rig neringskilde og et livgivende samlingssted for
befolkningen i forhistorisk tid og frem til udtorringen. I
sofartsnationen Danmark har man fra gammel tid og
med god grund sagt: "Vand binder, land skiller".

BAGGRUND
af Bent Nielsen, projektleder

For et Ars tid siden blev der pe et borgermode
indkaldt af gruppen "Djursland pe kryds og tvers"
samt Midtdjws Kommune givet gront lys til, at der
blev arbejdet videre med at fi etableret en egentlig
so pl et vidomride nord for Kolind station og op
mod Sundvejen. De berorte lodsejere, politikere og
byens borgere var velvilligt indstillede, og der blev
nedsat en arbejdsgnrppe, der skulle undersoge
sagen n@rmere. Arbejdsgruppen skulle ligeledes
fremkomme med forskellige scenarier pa, hvordan
en sedan so kunne falde ind i omgivelseme og
blive et rekreativt omrede for forst og fremmest
naturen selv, eventuelle oplevelses- og indlarings-
muligheder for skolebom og andre naturinteres-
serede, samt byens og omegnens beboere. Hertil
vil et naturomr6de pe cirka l0 ha. selvfolgelig ogsi
tiltrekke turister

Gruppen blev sammensat af representanter fra
Midtdjurs Kommune, Danmarks Natur&ednings-
forening, Kolindsunds Veruter, Kolind Borger-
forening, Kolind Handelsstandsforening og ikke
mindst lodsejerene. Hertil kommer et par deltagere,
som har stor interesse i naturen og deltager i denne
sammenh@ng.
Arbejdsgruppen har holdt en del moder og
diskuteret flere muligheder for at etablere en
egentlig so pe ca. 5 ha. i omridet og an&e 5 ha.

Fotogtafen er Bo Hansen fra arbejdsgruppen for en lille so ved Kolind

udlegges til engsoer. Der skal tages hensyn til
forlobet af Ryom A, som passerer midt igennem
omridet, ligesom der skal undersoges ejerforhold
og praktiske detaljer.
Dette er et langvarigt projekt, men for at komme i
gang med noget konket, og for at vise omver-
denen at der sker noget i sagen, er arbejdsgruppen
gaet i gang med ai undersoge mulighederne for at
rejse et fugletrim/udsigtsplatform pe diget, hvor
Sydkanalen og Nordkanalen deles. Det er si
meningen, at der etableres en vandresti fra Kolind
Station over mod Sydkanalen og pi diget til
fugletimet og tilbage ad Sundvejen til stationen.
Der er etableret arbejdstegningertil fugletirnet og
sagen har veret pi msdet i Teknisk Udvalg i
Midtdjurs Kommune i april mtned. Zonean-
sogningen er ogsi sendt til fuhus Amt som
desverre forventer at bruge op til otte meneder i
sagsbehandlingen til ansogningen.

Gruppen planlagger ligeledes at tage pA en
inspirationstur til f.eks. Arslev Engso, Tange Ss
eller Skjem Enge, for det endelige projekt er
beskrevet. Det er ogsa planlagt at invitere
offentligheden pA en nahrtur i Kolindsund for at
redegore for projektets status.



FISK OG
VANDKYALITET
I NYE SOER

*

Den 350 hektar store Bollingso ved Engesvang i Midtjylland. Ssen
blev dannet i lobet af2004 og 2005.

AF MARTIN SONDERGAARD, BIOLOG

Hvor rent bliver vandet og hvordan
bliver fiskesammensetningen i den
nye so. Det afhenger i hoj grad af,
hvor neringsrig den bliver,

Inden for de sidste l0 Ar er gendannet mange nye
soer i Danmark. De fleste er sme, men der er ogsi
kommet flere store sser til. For eksemoel Arslev
Engso pi ca. 100 hektar ved fuhus og Bolling So
pi ca. 350 hektar ved Engesvang i Midtylland (se
foto). Begge soer er dannet indenfor seneste to ar.

Gennem mange 6r gik udviklingen ellers giet den
modsatte vej. En sammenligning mellem antal soer
i Arhus kommune i 1900 og 1980 viste, at 72%o af
vandhulleme (mindre end 1000 nr?) og 650/o af
sseme over l0 hektar var forsvundet som folge af
landbrugets og byemes udvikling.

Nu er turen s6 mAske kommet til Kolindsund.
Sporgsmilet er hvilken ss man kan forvente sis ?

Ud over at stonelse og dybde selvfolgelig spiller
en vigtig rolle for fx. udbredelsen afplanter er
svaret, at det i hoj grad vil alhenge af, hvor mange
neringsstoffer soen tilfsres. Hvis der tilfsres for
meget fosfor og kvalstof, vil man fii en uklar ss
med ringe vandkvalitet, mange alger i vandet og f!
eller ingen planter pi bunden.

Hvad fiskene angiir si afgores mangde og
sammensetning ogsi i hoj grad af
neringsrigdommen. Ved fosforindhold under ca.
50- 100 mikrogram per liter vil der vare en
nogenlunde ligevegtig fordeling mellem rovfi sk
som aborre og fredfisk som skalle. Ved hojere
neringsstofindhold derimod oges andelen af
fredfisk markant og skaller og brasen bliver typisk
totalt dominerende pi bekostning af isar aborren.

Ogsi storrelsen af de enkelte fiskearter endres
med oget fosforindhold. Middelvagten af gedder
oges, mens vagten afbade aborre, skalle og brasen
mindskes. De neringsrige soer har altsi bide flere
og mindre fisk end de neringsfattige soer.
Sostorrelse betyder ikke sA meget i den sammen-
hzeng, men storre soer vil generelt have flere



forskellige arter af fisk end mindre sser, fordi der
er flere levemuligheder Danske soer over 100
hektar har normalt omkring l0-15 forskellige
fiskearter.

Nir nye soer etableres, er der ofte en indsving-
ningsperiode, hvor bide den kemiske og biologiske
tilstand langsomt tilpasses de nye forhold. Dette
galder ogsa fiskene, hvor man mA regne med, at
det tager nogle ar for den naturlige fiskebestand
har etableret sig. For eksempel vil fiskenes
aldersstruktur i en periode efler etableringen vrere
skev, fordi der vil vere dominans afmange smi
fisk, som er efterkommere afde forholdsvis fl
store fisk, som kommer til at danne startniveauet.

Et eksempel pi endringer i de forsre ar efter
dannelsen er beskevet i den 37 ha store Oldenor
pi Als, der blev gendannet i 1994. Her s6 man de
fsrste 6r efter dannelsen en voldsom opv€ekst og
total dominans afhundestejler. Senere tog skal-

leme over. Udviklingcn i fiskebestanden blev sogt
styret ved udsetning af gedde og aborrc.

En ny fiskestruktur kan til en vis grad styres ved at
udsretninger, men med mindre der lsbende udset-
tes fisk, vil der pd langere sigt udvikles cn
fiskebestand, der svarer til den pigaldende sotype
og naringsstofindhold. Nogle fiskearter vil havc cn
mere positiv indflydelse pA vandkvaliteten end
andre. Udsatning afkarper er for eksempel ikke
nogen god losning. Karper har en negativ ind-
virkning pi vandkvaliteten og forer ofte til uklart
vand. Det sidste hanger blandt andet sammen med
deres oprodning af ssbunden.

Figur nedenfor:. Middelvegten affisk og
mrzngden affsk, derfanges ved anvendelsen af
standardgarn i soer med forskelligt fosforindhold.
Der indgdr data Jra ca. 70 lanandede danske soer
Bemerk Jbrs ke Il ig s kala.
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Korup so lever!
Af soren Ryge Petersen

Da hedder Soen, selv om det er lenge siden. Den lille
blindtarm pi Kolindsund ved Roswed og Kolind. Cirka
100 hektarjord, som engang var en lille lagune med
brakvand, der som sA meget andet - bl.a. Kolindsund -
blev tsrlagt for godt 100 lr siden, fordi landet tsrstede
efter landbrugsjord. PA landkorret hedder det Korupss.
Men det kaldes stadig soen, og jeg har boet pi
sobredden i 22 Ar nu. Pi den eneste ejendom, der ligger
inden for landkanalen - godt nok kun l0 meter fra den -
men nok til, at havejorden er sort og kold og aldrig
tsrrer ud. Mine 20 tonder land gres gor heller ikke. Og
da vi havde et sygt bam dengang for 22 Ar siden og
ringede til lagen i Ronde og han hsrte adressen, sagde
han spontant, at det erjo sundhedsfarligt at bo denrde!
Ren tuberkulose !
Jeg synes, at det er €t vidund€rligt sted. Fra mit
skrivebord kan jeg kigge ud over det gronne paradis
med starene og vibeme og alt det andet gode. Jeg kan
se Prebens Lisbjergs jerseykvier og Niels Ebbes
limousiner. Jeg kan folge med, nfu der plojes og sls,
laves ho og ensilage, og nlr mejetrerskeme brummer i
august. Jeg er ikle plaget af ryllestan! for der spredis
nasten ingen gylle i sgen. Der er heller ikke ret mange
kvier pl gras. Og de fleste lr er der bovl med at hoste,
fordi det bliver for sent, og mejetErskeren ikke kan
ksre.

Desuden er det en kendsgeming, at dele afssen er sd
vandlidende, at det er umuligt at dyrke jorden.
Allerhojest et enkelt slet afgres, hvis vejret vil.
Derfor rumler det. Der er mange, der ejer jord i soen, og
nogle afdern drommer om at erstatte den besvarlige
jord med vand. Stoppe d€n dyr€ pumpe. Lade vandet
stromme og hvile, som det giorde indtil for 100 Ar siden.
F[ fisk i stedet for fer. Andejagl i stederfor bukkeja6.
Snakken er i fuld gang, mand og mand imellem. M har
kontakt til amtet, som er meget interesseret. Lige nu er
alting uformelt og orienterende: Hvor kommer vandet til
gl, hvis det kommer? Er der penge i det? Som i alle
lignende situationer er det en kompliceret proces, der
m6ske vil vare adskillige ir.
Indtil da vil jeg blive ved med at elske min lille plet i
Korup So. Hvis jeg er heldig, nlr jeg at opleve en so
uden for mine vinduer i stedet for gronne marker Hvis
jeg er meget uheldig, blivcr mit hus sat under vand. Og
midt imellem ligger det, som jeg tror pA: At Korupso o!
Kolindsund og mange lignende steder i Danrnark gives
tilbage til den natur, der var engang.
For det er lamge siden, at man snakkede or& at, hvad
udaf tabes, skal indad vindes. Nu kan vi jo bare ksbe
god jord i Polen, holde styr pl alle ststteordningerne og
lade verd mcd at dyrke den jorrd" dcr er besvarlig.
Korupso ER besvarlig, med eller uden pumpe. Men er
perle pA Djunland. Den lenge leve!!!
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Kolindsunds venner
Thorsagervei 40
Skarress Mark
8410 Rsnde



Fundraising t i l  Kolindsund-
konferencen igang...

Kolindsund-konfcrencen, som tEnkcs afholdt sa snan.
der er pcngc til det, vil koste ca. 100.000 kr. at
genncmfore. Vi har nu 30.000!
Pi nuvrrcndc tidspunkt soges dcr fondc for fuldt
tryk. Og intcrcsscn ior projekt "vand i Kolindsund"
stiger. For nylig holdtes der borgermodc iAuning i
den nye Norddjurs kommune, hvor emrct var pi
dagsordenen. Man oplevede at borgemc var mcget
optaget af sporgsmdlet. Og storrc og storrc grupper
begynder at sluttc op om tanken. Erhvervslivet
(mAske lige minus sundbsndeme) har en klar inter-
esse i sagcn. Og hindvarkere pi Djursland vil blive
siket merc arbejde, hvis vi fir vand i sundet. Endelig
er der dem, dcr fAr nye udsigter og dejligc grunde
med vand. Og os, dcr kan tage ud og hske 6l en
sommeraften... Vi oplcvcr en kempe interesse for
projcktct blandt Djurslands borgere - se vi tbrtsetter...

Mdrten Brewn.sehetcr i Kolindsunds Venner

Sidcn sidst har vi alholdt dcn irligc generalforsamling i
Kolindsunds Yenner (2212-2005), hvor delc afden
siddendc bestyrelse blev genvalgt og cndda udvidct mcd I
mcdlem. Bestyrelsen best6r nu afJcsper Niclsen
(formand), Mirten Breum (seketer), Thoger Pauli
(kasscrer) og Herdis Nielsen (bcst.medlcm). Desudcn blev
vedtagtemc taget under karlig behandhng og rcvidcret
enstemmigt - dissc kan studeres pi vores hjemmeside
www.kolindsund.dk. Regnskabet og budgettet blev ,
godkcndt omend Kolindsund Avis har taret noget pe
kasscbcholdningen. Der blev droftet mulighedcn lbr via
stotteannoncer at holde avrsen udgrftsneutral, og dct blcv
beregnet, at hvis vi tcgner l2 stotteannoncer. som
sammenlagt fylder I sidc iavisen, kan avisen hvile i sig
sclv. Dctte er vi tat pa allerede mcd dcttc nummcr at have
opnact, og vi bcnyttcr lejligheden til at takkc vorc
stotteannoncorer for hie lnen.

KOLINDSUND AYIS rrvk: Huset
Udgives af foreningen Kolindsunds Venner, som er en partipolitisk uafhan
interesseforening for gendannelse af Kolindsund som.ss.
Kolindsunds Venner har adressen: Thorsagervej 40, Skarress mark, 8410
Ronde. Formand og ansvarshavende for dette blad: Jesper Nielsen tlf: 86:
4318, E-mail: jni@tdcadsl.dk, Besog hjemmesidgtsw.kolindsund.dk
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Ja, jeg er tilhanger af gendannelse af Kolindsund som so, og vil gerne vare medlem
af foreningen "Kolindsunds Venner".
Det koster 100 kr. om eret. Belsbet kan ogsA indbetales direkte p6 giro: 1682 5867
- husk navn og adresse!

ADRESSE:

POSTNUMMERYBY

E-MAILffELEFON:

UNDERSKRIFT OG DATO:


