
 

 

På Moesgaard Museum holder man 
øje med auktionskatalogerne, for en-
gang imellem kommer der effekter og 
malerier på auktion, som kan være af 
interesse – ikke mindst, hvis de har 
haft med Moesgaards tid som herre-
gård at gøre. 

I december 2020 blev man gjort op-
mærksom på en ældre og sjælden 
dansk herregårdsbrandsprøjte af del-
vis bemalet smedejern og egetræ – og 
som bar Gyldenkronernes våben-
skjold. Det viste sig at den havde stå-
et på Moesgaard og kunne ses på 
gamle fotografier.   

 

 

 

Både Moesgaard og Vilhelmsborg 
har været i baronslægten Gyldenkro-
nes besiddelse igennem århundreder.  

Vilhelmsborg var et baroni, og her 
boede baronen indtil 1779, hvor Chr. 
Fr. Gyldenkrone (1741-88) lod den 
nuværende hovedbygning på Moes-
gaard bygge. Den gamle hovedbyg-
ning på Vilhelmsborg blev nedrevet 
og nogle byggematerialer blev genan-
vendt på Moesgaard. En del inventar 
er naturligvis også blevet flyttet med 
til den nye præsentable bolig mod 
øst. Heriblandt brandsprøjten som 
bærer årstallet 1700. På det tidspunkt 
var Christian Gyldenkrone (1676-
1746) baron og bosat på Vilhelms-
borg. Det er også hans spejlmono-
gram, som ses på brandsprøjten med 
bogstaverne C og G, der slynger sig 
rundt.  

Gyldenkrone-slægten ejede Moes-
gaard indtil 1822 hvor staten købte 
Moesgaard på tvangsauktion. I 1838 
overtog Thorkild Dahl herregården. 

Baronens brandsprøjte 

Gyldenkronernes våbenskjold på brand-
sprøjten fra år 1700.  
Foto: Bruun-Rasmussen. 

Det ikoniske billede fra 1916 af Hanne 
Levin Hansen fotograferet i den lange 
kældergang under hovedfløjen som er 
gengivet i flere bøger udgivet af Moes-
gaard Museum. Mange erindrer billedet 
pga. pigen, men færre har lagt mærke til, 
hvad der står under trappen: Brand-
sprøjten. Foto: Moesgaard Museum. 

Moesgaards sidste godsejer, Thorkil 
Dahl (1887-1964) i den lange kælder-
gang i 1960. Brandsprøjten skimtes under 
trappen. Foto: Moesgaard Museum. 

Brandsprøjten som har tilhørt baron Christian Gyldenkrone. Det er hans spejlmono-
gram, som ses på siden af brandsprøjten med bogstaverne C og G, der slynger sig 
rundt. Foto: Bruun-Rasmussen. 



 

 

Den næste baron Ove Gyldenkrone 
måtte derfor indskrænke sig på selve 
Vilhelmsborg, som var baroniets ho-
vedsæde, men hvor den nuværende 
hovedbygning først blev opført 1843.  

Alt inventar kom dog ikke med tilba-
ge til Vilhelmsborg, og den gamle 
brandsprøjte er altså blevet stående på 
Moesgaard. 

Det senest kendte billede er fra aukti-
onen på Moesgaard 1960, hvor 
brandsprøjten er kørt ud i gården. Her 
er den blevet solgt for formentligt et 
mindre beløb til familien Lerche-
Lerchenborg, Lerchenborg Slot på 
Sjælland, hvor den har stået indtil for 
nylig.  Langt tilbage i ejerrækken på 
Lerchenborg står opført Gabriel Mar-
selis, den hollandske storkøbmand, 
som er stamfader til slægten Gylden-
krone, så et lille sammentræf er der i 
brandsprøjtens ejerrække. Familien 
på Lerchenborg ønskede imidlertid 
nu at sælge den gamle brandsprøjte. 

Den kommer derfor frem i dagens lys 
ved Bruun Rasmussens auktion i de-
cember 2020. Moesgaard Museum 
bød på den, men blev overbudt og 
brandsprøjten blev solgt til anden 
side for 46.000 kr. plus salær.  

 
Heldigvis har vi nu nogle fine bille-
der af dette adelige køretøj og har fået 
stykket historien sammen ved hjælp 
af billedmaterialet. 

 
Mårslet Egnsarkiv i samarbejde med 

Moesgaard Museum 
Thorkil Dahl ved brandsprøjten foran det telt i gårdspladsen på Moesgaard, hvor ind-
boauktionen fandt sted 1960. Foto: Moesgaard Museum. 

Brand for 100 år siden 

Måske har sprøjten været i brug ved 
branden på Moesgård for 100 år siden. 
Hovedparten af Moesgaards avlsbygnin-
ger brændte natten til onsdag den 7. sep-
tember 1921. Laden, hestestalden og ko-
stalden syd for indkørslen brændte.  

Foto fra Mårslet Frimærke- og Møntklub. 


