


ORM OG ØL. #1
Prehistoric Danish Land Art ?
Skabte landskabet myterne eller skabte myterne nogen gange landskabet?  

Dk.3550 SLANGERUP: 
Hvis man ser på den førkristne danske kunst, kunsthåndværk og fortællekunst er der i hvertfald ét 
motiv, der af en eller anden årsag, går igen – gennem flere tusinde år, i både Stenalder, Bronzealder, 
Jernalder og Vikingetid– nemlig Ormen, Slangen og Dragen.

Hvis man leder på nettet, finder man hurtigt ud af at det samme fænomen gælder og gjaldt  i det 
meste af den før kristne verden, på alle kontinenter, helt tilbage til den meget gamle stenalder ved 
Tsodilo Hills, Botswana, Afrika. Stedet består af 4 mindre bjerge: Male- , Female-, Child Hill and 
Males First Wife, omgivet af kilder, ca. 100 km. ude i Khalahari Ørkenen. 
I en afsides grotte på Female Hill stikker en 2m høj, 6 m. lang naturlig klippe, sit slangeagtige 
hoved frem, oversået med skåltegn, dette ældgamle helleristnings tegn, der er et lige så 
verdensomspændende  fænomen som slangen.
Der findes mere end 4500 klippemalerier på Tsodilo Hills og mange skåltegn. Aktivitet på stedet   
siden stenalder.
Aboriginals indvandrede til Australien for ca 60.000 år siden, de mener den store Regnbueslange 
skabte deres verden.
Kineserne og Inkaerne har begge en regnbueslange med hoved i begge ender, præcis som de 
slangefingerringe der findes i Danmark fra jernalderen. For nogen kinesere er dragen stadig et 
lykkevæsen og i Indien er slangen stadig en meget vigtig del af mytologien.
I Nord, Mellem og Syd Amerika skabte den såkaldt primitive oprindelige befolkning både kæmpe 
jordslanger (Ohio), enorme stenpyramider og et helt overvældende antal af små og store skulpturer 
og malerier til ære for bl. andet den fjerdede Slange. 

Alle disse slyngede væsner havde, såvidt jeg forstår, blandt andet med vand, frugtbarhed, forår, 
regnbuen, skyerne, skabelsen, visdom, underverdenen, mælkevejen og den store verdensslange, 
Midgårdsormen, at gøre. 

I starten var naturen og  naturfænomenerne det hellige, hver ting blev repræsenteret af en gud eller 
et væsen der kunne billedliggøres.
Kilderne, der sprang med det livsvigtige vand, blev æret, disen over dem blev æret, alt var besjælet 
og fik navn og en god fortælling. 
Slangen var åbenbart en meget vigtig del af denne fortælling.

Via de nye lidarkort = skyggekort, har jeg opdaget en forbindelse mellem forskellige slyngede 
bakkedrag og istidsåse og slangelignende stednavne: Slange-, Ål-,  Lind- og Orm.
For enden eller i nærheden af visse af åsene,  findes desuden et Øl-stednavn f.eks. Ølby, Ølsted, 
Ølgod og Øllemose. Man kan læse mere her: www.mrolsen.org

I Nordøst Sjælland ligger dk. 3550 Slangerup, lige hvor flere istidsåse og moræner ligesom krydser 
hinanden.  
Mod nordvest en ås der ender i Dk. 3310 Ølsted. 
Inden for en radius af ca. 7 km fra Slangerup. finder vi Øllinge, Ølhøj, Ølstykke og mod øst de 6 
fantastiske Lurer i Brudevælte Mose, der er et lille kildevæld.

SØ for Slangerup, ligger Bure Sø, Bastrup Sø og Keddel Sø.
Alle søer er kildesøer, og altså  hellige ifølge den gamle tro ! 

http://www.mrolsen.org/


Herfra flyder vandet mod øst af Mølle Å til Øresund, mod vest af Græse Å til Roskilde Fjord, og 
mod syd, af flere åer til  Værebro Å og  Roskilde Fjord. 

På skyggekortet ser man, at der imellem søerne ligger en ca. 3 km lang, yderst slangelignende ås. 
Ifølge geologerne: En ”Serpent Kame Asen”, en tunneldal, et velkendt istids fænomen. 

For vores forfædre må  sagen have stillet sig noget anderledes, her lå en mægtig ormelignende ås, 
med den ene ende, Hættingholm, ude i en kilde sø; så i et samfund præget af dyb respekt for natur- 
kræfterne og deres repræsentanter må åsen nærmest have været et bevis på de gamle myter. 

Man har endnu ikke fundet beviser på at de gamle danskere selv byggede store slanger, eller  
tilføjede eller fjernede noget for at få en naturlig formation til at ligne myten, men i Bronzealderen 
har de f.eks. lagt deres gravhøje i bugtende forløb langs toppen af de slyngede åse. 



I den østre ende omslutter ormen noget der ligner en stor kæmpehøj.
Har den måske et æg i gabet, eller er det halen der snor sig rundt om ?
Det minder meget om jordværket: The Great Serpent of Ohio, USA (350f.kr-1000 e.kr), den har  
noget der ligner et æg i gabet og en spiral til hale.
Ved Nælde Sø har Ormen måske et slags ben, ligesom mange af de nordiske ormebilleder har det på
runesten og bronzerageknive.



I den Ægyptiske mytologi, spillede slangen en kæmpe rolle, og de anså  krokodiller for at være 
slanger med 4 ben.
I den vestre ende, lidt ude i Bure Sø, har vi: Hættingholm. 

Hættingholm.: Hætting betyder på oldislandsk: noget farligt. 
I digtet Hausdrapa i Snorres  Edda, beskrives billederne på en husvæg. Et af dem omhandler Thors 
forsøg på at fange Midgårdsormen: ” hætting megindrættir” =  ”den farlige kæmpefangst ”.
I et andet digt: Brage den Gamles om Ragner Lodbrogs malede Skjold, fortælles den samme 
historie, og her findes endnu et tilnavn til Midgårdsormen : Jørmungandr.

Slangerup: Kan efter stednavns forskerne ikke umiddelbart have med en slange at gøre da det er 
indført i middelalderen, og før hed det en orm.  
Måske: en bugtning, et slynget åløb, et slag, en fordybning. 
En Kanon, blev kaldt en slange. ( var det mon fordi den udspyr ild, som man sagde drager gjorde?)
Lige nord for S. ligger Manderup og Kvinderup, og sagnet fortæller at her lå Paradis.
Takket være de nye skyggekort, kan vi nu se, at der et par kilometer syd på, i hvert fald også ligger 
noget der ligner en slange.

Bure Sø:  Bure(i) hed den urjætte, koen Audhumbla - i tidernes morgen - slikkede fri af saltstenen.
Han fik en søn: Borr, der med Bestla, fik tre sønner: Odin, Vile og Ve, som skabte asernes verden og
menneskene. 

Bastrup Sø og Bastbjerg :  Bestla kan evt. betyde ” bastbinderske”.  Bast udvandtes af lindebark der 
skulle ligge i blød i vand, før det kunne bruges til reb og fletværk. 
Hos germanerne var lindetræet helligt- der fandtes lov-lindetræer og danse-lindetræer, og dets 
blomster producerede masser af honning, til blandt andet mjød.
Der er noget der hedder en Lindorm.
I DK er der en forbindelse mellem lind-navnet og begravelses pladser: Lindhom Høje, og i mine 
rapporter har jeg fundet flere sammenhænge mellem slyngede åse, Lind-navne og offerfund.
Bas(se) kan betyder hellig på  samisk. ( fra samisk kollega : Geir Tore Holm ) 

Keddel Sø: Her tænker jeg uvilkårligt på de  store sølv- og kobberkedler og -kar fra fortiden, man 
har fundet ofret i moser.

Nælde Sø:  Brændenælder skulle også ligge i blød i vand, før man kunne udvinde vævematerialer.

Jørlunde:  Jörd eller Fjørgyn hed Jorden, som var Thors moder.
Jörmundgandr:  et andet navnet for Midgårdsormen . 
Jörsala: Jerusalem. Jör: hingst. Ior: vildsvin. 
Lunde - henviser til de gamle hellige lunde. 

Ganløse, Ganløse Eged: Gan: et gab, et svælg, en gane, her gaber ormen jo over et æg (?), vanvittig,
hektiske bevægelser. 
At gante: – kaste gan (samisk),  trylleri, trolddoms og spådomskunst, eller have med elskov at gøre.
Gandalf: Troldmand, magiker. Gandr: Hekseri, magi, slange.
I Ganløse Eged, ligger flere dysser og Myrestenen, en meget stor vandre blok, med flere skåltegn.

Slagslunde: Slags: en fordybning, et slag, en smal (slank) lund, slagte sted, en slagmark, 
Slagbommen på en væv, og den hellige lund.

Uggeløse: Kan henvise til en ugle, til frygt, til frygtløshed, til Odin. Yggdrasil – verdenstræet- 
Odins Hest, en galge kaldtes en hest. Odin hængte sig selv i træet for at samle visdom.



Klokkekilde :  Lige ved siden af Ormen, ligger Klokkekilde. 
Kilderne er jo meget ældre end kristendommen, så her i dette hedenske landskab var det vigtigt for 
kirken at sætte sit tydelige mærke ! 

Sjæl Sø: Ca. 15 km øst for Slangerup ligger Sjæl Sø, Sjælland hedder vores ø.
Det kan stamme fra ordet Sæl, men lidt mere mytologisk med vores Sjæl. 

Øl: Der hersker uenighed blandt navneforskerne: ulv, tempel, vandhul, svagt alkoholisk drik, 
mandsnavn, hus hvor et bydelaug holdt gilder, gødningsvand.
Mit forslag: et mødested for at feste, drikke og ofre øl til forfædrene og Ormen. 
Ved dk4700 Ølskov, er der både et stort begravelsesområde, en meget smuk skålsten og kæmpehøje 
langs en bakkeside.

Her er et sted, hvor et istidsfænomen: Åsen, mødes med noget af det vi ved om fortidens tro:
Hellige kilder, Vølvens fortælling om verdens og menneskets skabelse og undergang.
Ormen, Slangen og Dragens forunderligt vigtige plads i fortidens kunst.

Kilder lige her og nu :
Forskellige ældre og yngre  opslagsværker på Heimskringla.no.
The Serpent as  Divinity . R.T.Mason, Phd. 1998.
Chasing the Shamans Steed. Kristen Pearson.2017 (sino-platonic papers) 
Dansk Stednavns Register.
Skyggekort:  Kortviseren.dk, Miljøgis.dk, Septimalabs.dk 
Tak til Peter Højsted fra Kortviseren,dk, og de andre der har gjort lidar kortene nemt tilgængelige!
Til Hans Ole Hansen, Sagnlandet Lejre: For at udnævne mig til Gådegænger, som han blev af sin 
far Martin A. Hansen der skrev Orm og Tyr. Som jeg er inspireret af og har planket titlen fra. 
Til  Prof. Gerhard Milstreu. Billeder af slanger der mødes ved en krukke (?) og opbakning.
Til de forskellige arkæologiske Facebook grupper jeg er medlem af og deres medlemmer .
Til forskellige arkæologer på Nat. Museet, der på R. Willerslevs opfordring, har givet seriøs kritik 
af mine rapporter.
Til andre arkæologer rundt om der har hjulpet.
Tak til Galleri NU, for at invitere mig.

m.r.olsen 2020, kunstarkæolog


