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Stig F. Johansson 

Moler, Rejseberetninger, og Bronzealderlur 

 

Skamols oprindelige logo 

Skarrehage Molerværk på Mors havde og har måske endnu et lille internt 

informationsblad kaldet ’Skamoletten’. Her får man mange oplysninger, der i 

dag må være af stor lokalhistorisk værdi. Stig optrådte tit og ofte i bladet, 

med bl.a. rejseberetninger, men også altså med en - skønt satirisk anlagt  - 

dog uhyre oplysende lille klamamse om hvad moler er. Den ene af de 

følgende beretninger (om luren) har jeg selv skrevet på grundlag af Stigs 

mundtlige fortælling. Den har været trykt andre steder og findes også som 

selvstændig fil på nettet – men jeg synes den hører hjemme i sammenhængen 

– med hans tilføjelser og dens redaktionelle bemærkning. 

 

2 Nr. 15, nov 1971 LER – digt af per-olof johansson 

3 Nr, 134, sep. 1982 Hvad er moler?  
5 Nr, 269, dec. 1994 Er moler porøst? 
7 Nr. 191, nov. 1987 Enestående bog om Moleret og dets fossiler. (Stig anmelder bog) 
9 Nr. 156, sep. 1984 I focus (Interview ved 25. års jub.) 
10 Nr. 292, jan. 1998 Han kan sin kemi – og fem fremmedsprog (Interview ved 40 års jub.) 
13 Nr. 126, dec. 1981 SKAMOLs laboratorium 
16 Nr. 130, apr. 1982 Rapport fra en week-end i Dallas                   
18 Nr. 171, dec. 1985 Rapport fra en rejse til Indien 
21 Nr. 196, apr. 1988 SKAMOL i det vilde vesten 
23 Nr. 203, dec. 1988 Lurmærket: Lokalhistorien møder glasnost  
27 Nr. 279, nov. 1995 Landet i Midten / På strøgtur i Kina 
30 Nr. 287, okt. 1996 En sviptur til Indonesien 
32 1964 Forstenet træ – digt af per-olof johansson 
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Da Stig og Vally blev gift i 1963 havde jeg skrevet en sang på melodien til ’Molak, molak mak mak’. 

Hvorfor omkvædet naturligt nok begyndte ’Moler, moler nok nok nok’. Men det blev aldrig nok for 

Stig, og det var os andre som måtte sætte os ind i, hvad det var for et materiale, som vi aldrig havde 

hørt om i skolen. Knud Sørensen er blandt meget andet kendt for at digte om moleret på Mors. Jeg ved 

ikke om jeg kom før ham, med mit digt ’Ler’ – men jeg er helt sikker på, at jeg ikke havde hørt om ham 

på det tidspunkt i 1971, da Stig sendte det til Skamoletten. Når Stig kunne godkende det, kunne det 

måtte det skyldes, at jeg havde fat i de væsentligste kendsgerninger… 

LER 
 

Skamoletten nr. 15, november 1971 
 

Jeg har aldrig selvoplevet det  

men jeg erindrer Pliniusses beskrivelse af Vesuvs udbrud 79 e. Kr.  

om rystelsen og derefter det tiltagende mørke som skyldtes asken,  

men da eksplosionerne her skete i Skagerak  

var der kun dyr og planter til at bevidne det.  
 

Man har målt askelagenes tykkelse på Mors og Helgenæs  

Røsnæs og langt ned i Tyskland.  

Derfor ved man vulkanerne lå i Skagerak  

og deres eksplosioner overgås i historisk tid kun af Krakatau  

med dens enorme flodbølger og titusinder af døde  

og alle de ødelagte huse langs kysterne  

og den røde sky som aftener efter  

også sås over Danmark. 
  

Landet så ikke ud som nu.  

Klimaet var tropisk med laguner langs kysten  

og inde i land voksede der kæmpefyrrer og bambus  

og fra engene drev insekter ud over havet  

og sank tilbunds sammen med moleret.  

I havet levede der mægtige skildpadder  

og de mest ejendommelige fisk  

inden de blev mast ned i leret.  
 

Når man går langs Skærbæk Klint  

ser man endnu røg i det fjerne over Thisted.  

I klinten ses moler og askelag krumme sig efter isens tryk  

og i strandkanten finder man forkislet træ  

med knaster og årer som rigtigt træ  

lige knækket af stormen.  
 

Jeg har også set askelagene på Helgenæs.  

De er ikke så tydelige og sammen med plastisk ler.  

Jeg kommer fra Ørby og drejer til højre langs kysten  

og det første jeg gør er  

kdjf kjg kj liuw kjdfodklæen kjh k I ssd miu kdl  
 

                                                              Per-Olof Johansson 
  

(Når sidste linie måske er lidt uklar, skyldes det, at forfatteren gled i 

leret og faldt ned ad skrænten) . 
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Det trøster, at det åbenbart også kunne opleves som nødvendigt i det interne informationsorgan 

Skamoletten at give en forklaringpå moleret! 

 

Hvad er Moler? 
 

Skamoletten 13. årgang nr. 134, September 1982 

 

Skamol fremstiller efterhånden så mange 

produkter, i hvilke Moler ikke indgår, men vi 

må ikke glemme, at moleret var det råmateriale, 

som vi byggede firmaet på, og moler er stadig 

det råmateriale, som vi bruger mest af.  

Mon alle egentlig ved, hvad moler er?  

Stig Johansson har skrevet en meget letfor-

ståelig artikel om, hvad moler er, og vi bringer 

den her i sin helhed.  

I Danmark - bortset fra Grønland - findes kun 

een geologisk aflejring af enestående art, og det 

er Moleret. Selv Danskekalken, skønt den er 

opkaldt efter Danmark, findes også andetsteds, 

f.eks. i Skåne. Hvad særligt er der da ved 

Moleret, og hvorfor findes det kun her, i et 

begrænset område af den vestlige Limfjord?  

Moleret er en lerblandet kiselgur, hvilket 

imidlertid (selvom det ikke gerne må siges) 

også findes andre steder (Østrig, Rusland, 

Nevada o.m.a.) - dog efter molerindustriens 

mening af mindre god kvalitet, hvad der så 

egentlig menes med det. Men det særprægede 

ved moleret er, at aflejringen er gennemtrukket 

med ca. 200 stk. vulkanske askelag, hvilket ved 

deres respektive varierende tykkelse og 

mineralogiske sammensætning og deres 

indbyrdes afstand helt ligesom et fingeraftryk 

karakteriserer formationen. Vulkanerne. menes 

nu ved geofysiske undersøgelser at være fundet 

i den norske rende, og udbruddene fandt sted i 

tertiærtiden, nærmere bestemt i nedre eocæn, 

eller sagt på en anden måde: for 55 millioner år 

siden. Det bliver heraf forståeligt, at moleret 

kun kan findes i nærheden af disse vulkaner. 

Men hvorfor dog kun lige her på stedet?  

En forklaring er, at kiselalgerne, hvis rigelige 

tilstedeværelse udover askeserien er den anden 

nødvendige betingelse for at kalde en aflejring 

for moler, kræver megen næring, og dette fås 

kun nær en kyst. Den eneste kyst i nærheden af 

pågældende vulkaner, da de var aktive, var den 

norsk-svenske, der lå sydligere end nu og 

måske kun lidt nord for Molerområdet, nærmest 

i retning VNV-ØSØ. Når der så ikke er fundet 

Moler nordvest for de kendte steder, vil dette da 

helt enkelt kunne forklares ved, at der her er 

hav i dag. Men hvorfor så ikke mod sydøst? 

Forklaringen kan her gives i istidens 

voldsomme begivenheder, idet den fra nordøst 

kommende is gravede aflejringerne væk under 

sig, så kun de nordvestligste dele af moleret 

endnu er tilbage. I øvrigt er der fundet moler 

eller rettere molerlignende lag SØ til SSØ for 

molerområdet, nærmere bestemt ved Mariager 

Fjord, Ølst, Helgenæs, Æbelø, Juelsminde, 

Strib, Røsnæs og endog et par steder i 

Nordtyskland.  

Molerets tekniske udnyttelse er af forholdsvis 

ny dato. Så sent som år 1900 skrev professor 

Ussing i "Mineralproduktionen i Danmark ved 

Aaret 1900": "Den største Aflejring (af 

Diatomekisel i Danmark) er Moleret paa Mors 

og omliggende Egne; men hverken dette eller 

de talrige smaa Aflejringer af Mosekisel have 

nogen økonomisk Betydning, idet de ere mere 

eller mindre urene, d.v.s. blandede med 

almindeligt Ler o.a., hvorved de Fordele, der 

betinge den rene Diatomekisels Anvendelse, så 

godt som ophæves." Imidlertid skulle det få år 

efter vise sig, at netop indholdet af ler 

muliggjorde en af de største anvendelser af 

diatomekisel overhovedet. Der kunne på et 

almindeligt teglværk af moler uden videre laves 

lette, porøse mursten, der kunne flyde på vand, 

men alligevel var stærke nok til at bære en ele-

fant. Den første regelmæssige produktion fandt 

sted fra 1909 på Teglholmen i København, 

hvilken fabrik nogle år senere blev flyttet til 

Ejerslev på Nordmors og først for nylig er 
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blevet nedrevet. Stenene fra Teglholmen var 

gulvblokke - ikke almindelige molersten.  

Fabrikationen af disse måtte åbenbart læres. 

(Til gengæld er man i dag ude af stand til at 

lave gulvblokke). Betingende for molerstenens 

styrke og sammenhæng er indholdet af plastisk 

ler - opstået ved forvitring af den vulkanske 

aske i havvand. Porøsiteten skyldes 

diatomeindholdet, men mærkværdigvis er den 

ikke opklaret i detaljer, idet man ikke ved, hvor 

meget af porøsiteten, der direkte skyldes huller 

i diatomeskallerne, eller hvor meget der skyldes 

diatomeernes facon. Visse tekniske forhold ved 

molerets anvendelse tyder på, at sidstnævnte er 

stærkt medvirkende til porøsiteten, idet 

fabrikationsprocesser, der parallellægger 

diatomeskallerne, er fundet at give en med 

stigende grad af bearbejdning aftagende 

porøsitet; nævnte er vigtigt at tage i betragtning 

ved forsøg på overførsel af generel keramisk 

teknik på moler.  

Netop den omstændighed, at diatomeerne 

pakker sig tættere sammen ved mekanisk 

påvirkning, er årsagen til, at naturens intime 

blanding af diatomeer og plastisk ler hidtil ikke 

på tilfredsstillende vis har kunnet efterlignes i 

teknikken. Og det modsatte har heller ikke 

kunnet lade sig gøre; dvs., alle forsøg på at 

skille moler i diatomeer og plastisk ler er slået 

fejl: årmillionerne har bundet de to bestanddele 

så fast til hinanden, at de ikke kan separeres 

uden at ødelægge diatomeerne. Men hvorfor 

også skille, hvad Vorherre så smukt har 

sammenføjet? Ren diatomejord og rent plastisk 

ler fås nu engang væsentligt billigere ved 

simpel gravning på de steder, hvor de findes 

hver for sig; og heraf kan drages følgende 

konklusion - vigtig ved overvejelser vedrørende 

udviklingen af nye produkter baseret på moler: 

Den, som ikke har brug for kombinationen af 

diatomeer og plastisk ler, har ikke brug for 

moler overhovedet - lad vedkommende blot 

køre sit løb og molerindustrien så i stedet fuldt 

udnytte de muligheder, som råmaterialets 

ejendommelighed indebærer. Praksis har stort 

set bevist tesens rigtighed:  

Anvendelsen af moler er blevet en succes, hvor 

begge komponenter har kunnet yde et 

værdifuldt bidrag - oftest i form af porøsitet fra 

diatomeerne og styrke fra det plastiske ler; men 

hvor kun een af komponenterne har ydet noget 

ønsket, er brugen af moler tit blevet mindre 

vellykket og derfor gået af brug, aftagende eller 

lidet givende.  

Molerets egenart stiller i det hele taget særlige 

krav, når der skal laves produkter af det. 

Molerindustriens procestekniske forbindelse 

med tegl- og cementindustrien er ganske vist 

ubestridelig, og molerværkerne har da også i 

tidernes løb hentet mange fremragende 

medarbejdere fra nævnte to områder. Men et 

helt specielt know-how med hensyntagen til 

diatomeer, plastisk ler og vulkansk aske har 

måttet erfares - sommetider dyrt og sommetider 

ekstra dyrt, fordi ellers accepterede 

læresætninger er blevet brugt. Moleret er noget 

særligt, og om end Janteloven skulle gælde for 

dele af Mors, så er den dog ikke gyldig for øens 

mest bemærkelsesværdige - det enestående 

moler.  

 

Stig Johansson
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Skamoletten Nr, 269, dec. 1994 
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Stig og Vallys grav på kirkegården i Nykøbing Mors, april 2010 
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Skamoletten Nr. 191, nov. 1987 
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Skamoletten Nr. 156, sep. 1984 
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Skamoletten Nr. 292, jan. 1998 
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Skamoletten Nr. 126, dec. 1981 
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Rejserne…….. 
 

 

 

Skamoletten Nr 127 jan. 1982
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Skamoletten Nr. 130, apr. 1982 
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__________________________________________________________________ 

 

Vore bedsteforældre havde inden de fra Sverige bosatte sig 

i Danmark haft en mellemlanding i en ti-års periode 1890- 

1900 i Wolgast i dette hus. Vi havde før murens fald kun 

haft en mytisk forestilling om stedet. To af brødrene havde 

været der et par år før, og da Stig i 2008 var på en bustur i 

Nordtyskland til Rügen og Stettin med Ældresagen, 

lykkedes det ham at få selskabet med på en kursændring, 

så han kunne få stedet at se! 

 Wolgast, postkort 1908 
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Skamoletten Nr. 171, dec. 1985 
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Skamoletten Nr. 196, apr. 1988 
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Skamoletten Nr. 203 dec. 1988 
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Som arvinger havde vi naturligvis ikke mange chance for at vurdere den samling af fund fra stranden og 

mineralsouvenirs fra rejserne, som fandtes i Stigs eje. Følgelig har vi skænket det hele til Molermuseet, blandt 

andet denne store sag, som Stig også har afbildet på sin hjemmeside og som stod  opmarcheret  lige ved 

indgangsdøren. Teksten lyder :” Krystaldruse af til Calcit omdannet Ikait i Molercementsten fra Lynghøj 

Molergrav skænket Stig Johansson af gravemester Jørgen Aggerholm den 22. juni 2005” 

I en telefonsamtale fortalte Stig, at han skulle til Leningrad og hvad jeg opfattede 

som en afvisning af opgaven med at se den sjette lur forvandledes på en eller 

anden måde til engagement, og i haven på Birkevej gav han efter hjemkomsten 

en livfuld beretning, som jeg efterfølgende lavede til en artikel, som dels i fuld 

længde kom i Flensborg Avis, dels i ovenstående forkortede udgave i 

Frederiksborg Amts Avis og siden i mit hefte om Allerød ”Drømmen om 

Allerød”. I ændret form indgik beretningen så i en af mine artikler i bogen 

”Brudevæltelurerne – verdens første og største lurfund”. 

Den afsluttende note henviser til et par breve jeg fik, dels fra nu afdøde Jørgen 

Jensen og dels fra Piet van Deurs. Med udgangspunkt i historien tog Jørgen 

Jensen stafetten op, hvilket resulterede dels i et afsnit i hans bog Thomsens 

Museum, dels i en artikel i Nationalmuseets Arbejdsmark 1998 ’De forsvundne 

bronzealderlurer’. Og som vel bidrog til at den sjette lur kom til at indgå i 

Nationalmuseets særudstilling ’Guder  og Helte i Bronzealderen’ i 1998  

per-olof 

_____________________________________________________________ 
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Skamoletten Nr. 287, okt. 1996 
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I januar 1964 tilbragte jeg en måned hos Stig og Vally, mens Universitet holdt pause. Jeg skulle 

forestille at læse og gjorde det vel også nu og da. Men lavede meget andet, gik blandt andet på 

stranden med Stig på jagt efter forstenet træ. Vi diskutere også digtning og Stig gik dengang ind 

for det digt, som levede op til de klassiske normer, og jeg prøvede at udtrykke mit syn på sagen 

med disse vers – at regelbrud kunne være meningsfulde! 

 

Stig med Sickan på jagt efter fossiler, januar 1964. foto: poj 

Forstenet træ 
 
På Mors jeg kender en ingeniør,  

der går og samler sten.  

Han finder en sten, som ingen før  

forstod, var en underlig een. 

  

Mens røgen fra Thisted står ud over fjorden 

 ser ingeniøren et træ,  

som for årtusinder siden gav jorden 

 ved lagunens bredder lidt læ.  

 

Schæferen gør mod en puddel på gærdet,  

og ingeniøren fortsætter jagten.  

Ingen betaler ham for besværet,  

han er ene mand om kontrakten.  

 

Når stenene ligger derhjemme på bordet,  

forsøger han at forklare,  

hvorfra de kom, hvorfor han tror det,  

- men alt kan han ikke besvare.  

 

Så sidder han stille og siger: Måske  

er svaret ikke så enkelt.  

Jeg siger intet. Men ingen maske  

kan her skjule  

                           at noget er dunkelt. –  

 

Per-Olof Johansson 

Nogle billeder jeg lavede den vinter, hang stadig i Stigs soveværelse, da vi skulle rydde huset i Fjordgade 2010.. 

      

 


