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RESUMÉ

I midten af 1500-tallet anlagde Christian III en over 5 km lang 

kanal fra Nørreåen ind til Randers med det formål at få vand 

i den nyanlagte voldgrav omkring byen. Vandet i voldgraven 

havde ikke kun et fortifikatorisk formål, men fungerede også 

som kraftkilde til kongens nyanlagte vandmølle ved Dronning-

borg Slot. Artiklen beskriver anlægget gennem de bevarede 

skriftlige kilder og gennemgår de mange undersøgelser, mu-

seet igennem tiden har foretaget i kanalen. 

Fig. 1: Resens Atlas fra 1670. Befæstningen ses tydeligt, om end vol-
dene på det tidspunkt var blevet sløjfet. Bemærk, at nord er i bunden.
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Christian III’s kanal

Af Thomas Guntzelnick Poulsen

Spadserer man i dag langs den gamle Randers-Langå 

bane og ud mod Fladbro, vil man to steder bemærke en 

bred sænkning i terrænet umiddelbart nord for den gamle 

jernbanedæmning. Første gang syd for Hornbæk Kirke og 

anden gang ved Golfbanen, der hvor grusvejen drejer op til 

Fladbrovej. I dag er det nok de færreste, der skænker disse 

sænkninger mange tanker, men de repræsenterer de synlige 

rester af et imponerende ingeniørmæssigt anlægsarbejde, 

der blev gennemført for snart 500 år siden. Det drejer sig 

nemlig om de fredede rester af Christian III’s (1535-1559) 

Kanal, der i midten af 1500-tallet blev anlagt for at føre vand 

ind fra Nørreåen til voldgraven omkring Randers’ nyanlagte 

befæstning samt for at levere vandkraft til kongens lige så 

nyanlagte vandmølle ved Dronningborg Slot. 

KANALENS HISTORISKE BAGGRUND

Efter slaget ved Svenstrup i oktober 1534, hvor adelshæren 

blev slået af Skipper Clements bondehær flygtede resterne 

af de kongelige styrker til Randers, hvor de befæstede sig 

i byen. Her fik de snart selskab af de forstærkninger, som 

kongen havde sendt, men som man ikke mente, det havde 

været nødvendigt at vente på inden slaget ved Svenstrup. 

Da Skipper Clement og hans bondehær ankom til Randers, 

prøvede man at belejre og storme byen, men uden held. 

Byen var for stærkt befæstet, man manglede det fornødne 

belejringsartilleri, og belejringen måtte opgives. Succesen fra 

Grevens Fejde gjorde dog ikke, at Randersborgerne hvilede 

på laurbærrene. Allerede året efter bad man den nykronede 

konge, Christian III, om hjælp til at udbedre og forny byens 

middelalderlige fæstningsværker. Kongen bad borgmesteren 

og rådet om at vente med at påbegynde arbejdet, indtil han 

selv kunne være i byen med en kyndig bygmester.1 Præcis 

hvornår, arbejdet kom i gang, vides ikke, men formodentlig 

ikke før 1548, hvor byen blev bedt om at stille med mand-

skab til at hjælpe med gravearbejde. Om den nyanlagte be-

fæstnings udseende vides ikke meget konkret. Dens hove-

delementer har været en vold med tilhørende voldgrav. Disse 

fulgte i det store og hele det tidligere befæstningsforløb og 

kan i dag genfindes på gadenavnene rundt i byen: Øster- og 

Vestergrave, St. Voldgade og Østervold. (Fig. 1) De tre porte 

ind til byen anlagdes ligesom volden oven på de eksiste-

rende, med undtagelse af Vesterport, der blev placeret lidt 

længere mod vest.2 Navnlig Nørreport, der lå i nordenden af 

Nørregade, er veldokumenteret igennem arkæologiske un-

dersøgelser foretaget primært af arkitekt Fritz Uldall i begyn-

delsen af 1900-tallet. Porten lå under det nuværende Nør-

regade og bestod af et kvadratisk tårn på ca. 9,5 x 9,5 m. 

Ydermuren var 2 m bred og var en skalmur med granitkvadre 

yderst. Broen over voldgraven har været 10 m lang og blev 

båret af to murede bropiller. Der var også rester af broens 

forankring på nordsiden af voldgraven. Fundamenternes di-

mensioner antyder, at porten har været i flere stokværk, og 

Fig. 2: Arkitekt Fritz Uldall under undergravningen af Nørreport i 1910.
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fra 1761 angives dens højde til 15 m.3 (Fig. 2) Befæstningen 

skal også have haft et par rundeller, kanontårne meget typi-

ske for første halvdel af 1500-tallet, men der kendes intet til 

deres nærmere udseende.4 Befæstningen omkring Randers 

mistede dog hurtigt sin betydning. I midten af 1600-tallet var 

volden næsten forsvundet, og på det tidpunkt havde den 

længe været forældet. 

EN BEKOSTELIG AFFÆRE

Voldgraven omkring byen tjente to formål. Først og frem-

mest udgjorde den et af de vigtigste, hvis ikke det vigtigste, 

element i byens befæstning. Dens andet formål var at levere 

vand til kongens nyopførte mølle. Møllen lå ved kongens nye 

slot, Dronningborg Slot, der var blevet opført på det tidligere 

Gråbrødre Kloster i 1547-1550. (Fig. 3) I kraft af dette an-

det formål var det af gode grunde nødvendigt, at voldgraven 

blev vandførende. Desværre ligger Gudenåen for lavt i for-

hold til byen, til at den vil kunne levere vand til voldgraven. I 

stedet blev et langt mere ambitiøst byggeprojekt sat i gang. 

Vandet skulle ledes ind til byen helt ude fra Nørreåen. For at 

dette kunne lade sig gøre, måtte der anlægges en 5,5 km 

lang kanal fra Nørreåen ind til byen. Nørreåen blev stem-

met op, ved at man anlagde en dæmning mellem Stevnstrup 

Bakker og Hornbæk Bakker, hvor afstanden kun er ca. 300 

m. Dæmningen skabte en vældig sø på 1200 ha., der strakte 

sig 12 km ind i landet. Herved blev vandstanden hævet til-

strækkeligt til, at det var muligt at føre vandet ind til Randers 

igennem den lange kanal. (Fig. 4) 

Borgerne i Randers bidrog til projektet i form af en beta-

ling på 500 mark til aflønning af arbejdsfolk. Pengene for-

slog dog langt fra, og lensmanden, Hans Stygge, måtte flere 

gange bede kongen om yderligere midler til at bekoste det 

store byggeprojekt.5 For at afhjælpe problemet udkomman-

derede kongen bønder fra store dele af Randers’ opland og 

tilstødende områder. Bønderne blev bedt om at arbejde to 

dage på egen kost på kanalbyggeriet.6 

Kanalen kom ind til Randers ved Vesterport. Herfra er 

der en kraftig stigning op til Nørreport, hvorfor vandet måtte 

stemmes op flere gange, og graven laves meget dyb. Selv-

om den samlede anlægssum for projektet havde været stor, 

skulle det dog hurtig vise sig, at der var flere store udgifter 

forbundet med den nye kanal. Indledningsvis indløb der kla-

ger fra alle dem, der havde fået deres jorder oversvømmet 

som følge af dæmningen ved Fladbro, samt fra alle dem, 

der var blevet afskåret fra deres engarealer af kanalen. Det 

gjaldt både kongens egen fæstebønder, borgerne i Randers 

og Skjern Hovedgård. I 1576 klagedes der over, at voldgra-

ven sandede til, og i 1577 var problemet blevet så stort, at 

kongen måtte betale for at få det ordnet.7 Helt galt gik det, 

da en forårsoversvømmelse i 1587 skyllede dæmningen ved 

Fladbro væk. Lensmanden blev påbudt at genopføre dæm-

ningen, og endnu engang viste omkostningerne forbundet 

med at føre vand ind til Randers sig således at været store. 8 

I 1634 blev lensmanden bedt om at gøre udgifter og indtæg-

ter ved møllen op.9 Vi kender ikke svaret, men forespørgs-

len alene tyder på, at møllen ikke har været nogen god ind-

tægtskilde for kongemagten. Samtidig kendes der også flere 

klager fra begyndelsen af 1600-tallet angående møllens dår-

lige forfatning. Slotsmøllen blev endelig nedlagt i 1649 ved 

kongeligt dekret.10 I stedet kunne byens borgere nu få malet 

deres korn ved Hvidemøllen, der lå ved Vestervold på ho-

Fig. 3: Nærbillede fra Resens Atlas, der viser Dronningborg Slot i østsi-
den af byen. Slottet lå ud til det, der i dag er Slotsgade.

Fig. 5: Nærbillede fra Resens Atlas, der viser Hvidemøllen og hospitalet. 
Syd for ses den nyanlagte kanal, nummer 31, der leder vandet ud i 
Gudenåen. Christian III’s kanal ses forrest i billedet og er nummer 18.
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spitalsengen. Hvidemøllens placering betød, at den ikke var 

afhængig af, at vandet fra kanalen blev ført nord om byen, 

og den var således langt mere effektiv. Vandet ledtes ikke 

længere igennem voldgraven men syd ud i Gudenåen af en 

nyanlagt kanal. (Fig. 5) 

DE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

Dette er i korte træk historien omkring Christian III’s kanal. 

Hovedparten af kanalen er i dag forsvundet som følge af 

byens udvikling, men som nævnt i indledningen, er kana-

len endnu bevaret på to steder mellem Randers og Fladbro. 

Kanalen er således aldrig helt, som så mange andre levn fra 

tidligere tider, forsvundet ud af erindringen, om end den først 

i 1964 blev fredet. Museet i Randers har ved flere lejligheder 

undersøgt kanalen i forbindelsen med anlægsarbejde i og 

omkring den. Disse er alle indtegnet på Fig. 6 ovenfor.

Den første undersøgelse er til dato stadig den langt mest 

omfattende. Undersøgelsen blev indledt i foråret 1948 på 

initiativ af det daværende Randers Museums Historiske Af-

deling og Stadsingeniørens teknikere. Undersøgelsen blev 

gennemført som beskæftigelsesforanstaltning og finansie-

redes af Ministeriet for offentligt arbejde.11 Der blev lagt 18 

tværgående snit igennem kanalen fra Fladbro til ”Flasken”, 

der er betegnelsen for det lavtliggende område mellem 

Randers og Hornbæk. På resten af vejen ind mod byen var 

det ikke muligt at dokumentere kanalen på grund af nyere 

byggeri. Arbejdet blev nøje dokumenteret igennem numme-

rerede profiltegninger af de tværgående snit, der svarer til 

tilsvarende markeringer på et oversigtskort over hele kana-

lens forløb. En løbende profil af kanalen er således blevet 

dokumenteret.12 Det viser et simpelt anlæg på 6-10 meters 

Fig. 6: Nørreåens sammenløb med Gudenåen. Reliefkort viser kanalen og alle de snit, museet i tidens løb har lavet igennem den. Den store under-
søgelse fra 1947 er markeret med røde streger. Herefter er undersøgelserne markeret med sort og nummereret fra vest mod øst. 1: 1997 (KHM 
1189), 2: 1980, to snit (91/80), 3: 2003 (KHM 2096), 4: 1986 (404/86), 5: 2014 (MOE 347), 6: 1987 (7/87), 7: 1983 (82/83), 8: 1984 (71/84).

Fig. 4: Reliefkort, som viser området af Nørreåen mellem Stevnstrup 
Bakker og Hornbæk Bakker, hvor dæmningen anlagdes. Kortet viser ved 
hjælp af farver højdeforskelle i landskabet. Blå er lavest. Rød er højest. 
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bredde og maksimalt 1 meters dybde med skrånende sider 

uden sikring. Kanalens bund befinder sig omkring kote 1,2, 

og det samlede terrænfald over hele det 5,5 km lange forløb 

er kun 0,5 m. Syd for kanalen har ligget en dæmning, der 

formodentlig er opført af materialet fra kanalen. Dette meget 

ensartede billede forstyrres kun ved profil nummer 17, lige 

inden ”Flasken”. Her har man anlagt et stigbord til at kontrol-

lerer vandtilførslen videre ind mod byen. På baggrund af den 

meget omfattende undersøgelse af kanalens dimensioner 

var det muligt at udregne omfanget af kanalen til ca. 100.000 

m3 jord, hvilket med datidens redskaber svarer til, at der har 

været anvendt ca. 20.000 arbejdsdage til jordarbejdet.

Alle de efterfølgende undersøgelser er af betydeligt min-

dre omfang og består for langt størstepartens vedkommende 

af et enkelt snit igennem kanalen.13 Den første undersøgelse 

gennemførtes i 1980 som følge af et kloakeringsarbejde, der 

to steder gennemskar kanalen. Der blev ikke foretaget no-

gen dokumentation af kanalprofilen men blot ledt efter spor, 

der adskilte sig fra det allerede dokumenterede billede fra 

1948. Næste undersøgelse af kanalen kom i 1982 og skyld-

tes igen kloakeringsarbejde. Kloaklinjen skar kanalen skråt 

NV-SØ lige omkring det sted, hvor man i 1948 havde regi-

streret stigbordet, og det var også i 1982 muligt at registrere 

resterne af stigbordet. Undersøgelsen afslørede en faskine-

lignende konstruktion bestående af tre kraftige fyrretræs-

bjælker, tildannet med økse, på ca. 25 x 30 cm. Bjælkerne 

stod forskudt i et ØNØ-VSV gående forløb. Imellem dem var 

placeret 30-40 cm brede fyrretræsplanker, og omkring hele 

konstruktionen registreredes rent gult grus og sand, der ty-

deligvis var påført samtidigt. Der blev ikke observeret spor 

på nordsiden af kanalen, men dette kan eventuelt skyldes 

snittets meget skrå forløb. Det er tydeligt ud fra den kraftige 

konstruktion, at det har været nødvendigt at sikre kanalens 

sider i forbindelse med stigbordet. (Fig.7) 

Kloakeringsarbejdet fortsatte, og det var året efter mu-

ligt at undersøge yderligere to snit igennem kanalen ca. 50 

m fra snittet ved stigbordet. Kanalen var her 11-12 m bred 

og 1,15 m dyb. Der var ingen beviselige forstærkninger af 

siderne, hvilket yderligere bekræfter, at fundet fra året før 

repræsenterer stigbordet og ikke en mere generel forstærk-

ning af kanalens sider. Undersøgelsen fra 1983 dokumen-

terede for første gang en finkornet sedimentering i flere lag. 

Den øverste del af sedimenteringen havde stort set opfyldt 

kanalen. At kanalen ofte er sandet til, kom ikke som nogen 

stor overraskelse, da dens beskedne fald på kun 0,5 m samt 

de mange samtidige klager over tilsanding allerede tidligt 

havde antydet dette problem. Ikke desto mindre kunne om-

fanget af problemet altså her før første gang dokumenteres 

arkæologisk. 

Med etableringen af naturgaskablet i 1986 var det igen 

muligt at komme ned og se til Christian III’s kanal. Snittet 

igennem kanalen lå lige omkring motorvejen. Dimensionerne 

af kanalen er her noget større end tidligere registreret, med 

en bredde på 15 m og en dybde på 1,6 m Som noget helt 

nyt kunne her dokumenteres en mindre kanal på kun 0,5 

m bredde umiddelbart syd for kanalen. Denne mindre kanal 

er ikke blevet erkendt under arbejdet i 1948, selvom snittet 

fra 1986 ligger lige imellem snit 14 og snit 15 fra den gang. 

Denne mindre kanal skulle dog komme til at vise sig igen ved 

senere undersøgelser. 

I 1987 gav en elkabelnedlægning igen grund til en mindre 

undersøgelse, uden at det dog kastede nyt lys over sagen. 

Det gjorde en ny kloakeringssag fra 1997 til gengæld. Her lå 

snittet tæt ved den fredede del af kanalen ved Fladbro. Ka-

nalen var her 10,75 m bred og 1 m dyb. Snittet igennem den 

var her langt nok til at dokumentere dæmningen, der har ud-

gjort en yderligere sikring af kanalen mod syd. Dæmningen 

var 9 m bred og 1,25 m høj. På overgangen mellem kanalen 

og dæmningen observeredes igen den mindre kanal, her 

dog med en bredde på 1,8 m og en dybde på 0,65 m Ud 

fra profilen skønnedes denne mindre kanal at være fra nyere 

tid. Der var tegn på udskridning fra siderne i hovedkanalen 
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og igen kraftige tegn på sedimentering nede i kanalen. Den 

yngre kanal kan derfor muligvis have været en erstatning for 

den ældre, totalt tilsandede kanal. Hvis den stammer fra ti-

den, efter Hvidemøllen ved hospitalsengen havde overtaget 

mølleriet i byen, og slotsmøllen var nedlagt, har behovet for 

vandtilførslen ikke været så stort, da det ikke længere skulle 

hele vejen igennem voldgraven nord om byen. En mindre 

kanal har derfor godt kunnet forsyne Hvidemøllen med til-

strækkeligt vand. 

I forbindelse ned nedlægningen af et elkabel undersøgtes 

kanalen igen i 2003 ikke langt fra det sted, hvor man i 1986 

første gang havde dokumenteret den mindre kanal. Ved un-

dersøgelsen i 2003 blev der dog ikke fundet spor af den 

mindre kanal. Fyldet i kanalen viste her heller ingen tegn på 

sedimentering, og dette synes at underbygge teorien om, at 

den mindre, yngre kanal har skullet afløse den større kanal 

de steder, hvor den var fuldstændig håbløst sandet til. 

Den seneste undersøgelse af Christian III’s kanal blev 

foretaget i marts i år af undertegnede. Umiddelbart øst for 

motorvejen ønskede Vejdirektoratet at anlægge en støjvold, 

og i den forbindelse blev det muligt at føre endnu et snit 

igennem kanalen. Kanalen var her 14,5 m bred og 1,7 m 

dyb målt fra overfladen. Trods den store dybde lå bundkoten 

dog stadig på omkring 1,2 ligesom resten af kanalen. Syd 

for kanalen blev den mindre kanal også her erkendt. Den 

Fig. 7: Tegning og foto af den faskinelignende konstruktion fundet i 
1982. På tegningen ses hele det undersøgte forløb i overfladen, mens 
fotoet viser en enkelt af de kraftige fyrretræsbjælker samt et par af 
plankerne
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var forstyrret af Hornbæk Engvej, men har været omkring 2 

m bred og med en bundkote på 1,6. Altså noget højere end 

den oprindelige kanal.

STATUS

Med denne seneste undersøgelse har museet i alt dokumen-

teret 28 snit igennem Christian III’s kanal fordelt på ni forskel-

lige undersøgelser. Dette må siges at være et endog meget 

højt dokumentationsniveau i forhold til så mange andre 

kendte historiske anlæg. Selvom kanalen allerede tidligt blev 

meget grundigt undersøgt, har de nyere undersøgelser al-

ligevel kunnet kaste nyt lys over kanalens konstruktion og 

i særdeleshed dens forfald og samtidens forsøg på at ud-

bedre dette. De mange profilsnit igennem kanalen har vist, 

at dimensionerne lå ret stabilt på 10-12 meters bredde med 

enkelt udsving på op til 15 meters bredde og omkring stig-

bordet ned til 6 meters bredde. Selvom dybden kan være 

svingende, er det bundkoten, der er interessant, og den er i 

alle snit stabil med en svag hældning ind mod Randers. De 

mange klager over tilsanding kunne flere steder dokumen-

teres, og navnlig i et enkelt tilfælde havde tilsanding næsten 

helt opfyldt kanalen. Det er i den forbindelse, at den min-

dre kanal dukkede op. Kanalen kan næsten kun ses som 

et forsøg på et udbedre gennemstrømningen i kanalen og 

vandtilførslen ind til møllen. Det er dog interessant, at denne 

mindre kanal ikke er anlagt konsekvent. Man fornemmer, at 

der snarere er tale om en slags lappeløsning på tilsandings-

problemet. Muligvis, som foreslået ovenfor, i forbindelse med 

overgangen til Hvidemøllen, hvor vandtilførslen ikke har skul-

let være så stor som til slotsmøllen. 

En svaghed ved vores viden om kanalen er udformningen 

af dens forløb på det sidste stykke fra ”Flasken” ind mod 

Randers. Her er der grundet moderne byggeri aldrig foreta-

get arkæologiske undersøgelser, så vi ved reelt ikke, hvor-

ledes kanalen har været udformet på dette sidste stykke. 

Stigbordet lige inden ”Flasken” kan muligvis være en kon-

struktion, der har skullet afhjælpe tilføringsproblematikken 

inde omkring Randers. Ved periodevist at stemme vandet 

op, har man kunnet sætte mere kraft på gennemstrømnin-

gen. Der findes ingen beskrivelser af stigbordet i de samti-

dige skriftlige kilder, men det kan have været et forsøg på 

en løsning på de mange klager om utilstrækkelig vandkraft. 

Christian III’s Kanal repræsenterer et interessant stykke 

Danmarkshistorie. Udover at være et imponerende ingeni-

ørmæssigt stykke anlægsarbejde fra begyndelsen af re-

næssancen repræsenterer den nemlig også kongemagtens 

forhold til købstaden Randers. Det var som sagt borgerne, 

der efter Skipper Clements belejringsforsøg ønskede en ny 

befæstning, mens kongen ønskede en mølle til sit nye slot. 

Christian III moderniserede flere af rigets borge som følge af 

den udvikling, som ildvåben havde fået for belejringsteknik-

ken. Disse moderniserede borge var dog hovedsagligt pla-

ceret ved rigets grænser eller havde, som Nyborg, særlig 

betydning. Befæstningen omkring Randers levede på ingen 

måde op til de nye militærtekniske standarder, og vandtil-

førslen har primært skullet drive kongens ny mølle. Kombina-

tionen med befæstningen har formodentlig blot været et på-

skud for at kunne udskrive bønder til at hjælpe med arbejdet 

samt for at kræve betaling fra borgerne i Randers. 

Kanalen er dog også et smukt stykke bevaret Danmarks-

historie. Fra 1964 har to strækninger af kanalen været fredet 

til glæde for interesserede og spadserelystne borgere. Den 

første strækning ligger lige neden for Hornbæk Kirke og er 

100 m lang. Længere mod vest lige inden Fladbro Skov kan 

den mest velbarede del af kanalen ses over en strækning 

på henved 300 m. Mens det første forløb fremstår noget 

sammensunket, står kanterne på kanalen ved Fladbro sta-

dig skarpt, og omgivelserne er heller ikke så påvirket af mo-

derne byggeri. Et besøg på dette historiske sted kan på det 

kraftigste anbefales og kan med fordel kombineres med en 

spadseretur i de dejlige omgivelser omkring Fladbro eller på 

stien langs med Gudenåen mod Langå.
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