
Føde
Hans føde har været de dyr, der var omkring 
ham, og de ting han kunne samle i naturen 
f.eks. hasselnødder og bær.

For pelsens skyld har han jaget ulve, ræve, 
bævere og oddere. Han har også skudt bjørne, 
urokser, kronhjort, rådyr, elge og vildsvin, og 
han har fanget fugle som vadefugle og ænder, 
og fisket gedder og aborrer i søen. Man an-
tager - idet man mangler knogler fra den tid, 
man kan undersøge - at han også for fjerenes 
skyld har skudt glenter og hav- og fiskeørne. 

Der er nogle enkelte velbevarede tænder i kraniet, som bærer 
præg af det liv, han levede. (© Odense Bys Museer)

Der er mulighed for en dejlig rundtur forbi findestedet. Parkér 
bilen ved legepladsen på hjørnet af Andebøllevej/ Gadsbøl-
levej i Andebølle. Der er parkeringspladser på Andebøllevej 
ved Infostanderen. (© Google Maps)

• Gå ad Gadsbøllevej under motorvejen til Gammellundvej.

• Drej til venstre nedad Gammellundvej og følg den til 
Grøftebjergvej.

• Drej til venstre ad Grøftebjergvej – og forbi den lille skov 
med findestedet (Se X på kort).

• Fortsæt ad Grøftebjergvej over motorvejen til Andebøl-
levej.

• Gå til venstre ad Andebøllevej og tilbage til legepladsen 
og P-pladsen.

KoelbjergManden
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Findestedet
Findestedet ligger i dag i en lille privat skov på 
Grøftebjergvej i et idyllisk bakket terræn midt 
mellem landsbyen Andebølle og Vissenbjerg 
på Fyn.

Gadsbøllevej

Gadsbøllevej

Gammellundvej

Gammellundvej

Gammellundvej

Grøftebjergvej

Grøftebjergvej

Findestedet
X

Andebøllevej

P-plads

Grøftebjergvej

En hilsen fra fortiden,
der sætter nutiden i relief

Forsidebilledet, der viser KoelbjergMandens kranie, er venligst stillet 
til rådighed af Odense Bys Museer, der har copyright.

www.koelbjergmanden.dk

Bosted
Landskabet var præget af åbent skovland 
med gode muligheder for jagt og fiskeri, og 
klimaet var lidt varmere end i vore dage. Den-
gang bestod skoven fortrinsvis af træer som 
birk, hassel, bævreasp, pil, røn og fyr.

Der er fundet mange bopladser fra Magle-
mosekulturen i et stort område vest for Vis-
senbjerg. Måske har han boet på en af disse 
bopladser, som kun ligger nogle få kilome-
ter fra Skeletmosen, som Grøftebjergmosen 
også kaldes. 



Historien
Koelbjergmanden blev fundet i 1941 af Svend 
Andersen, som var ude at grave tørv i en mose 
tilhørende Grøftebjerggård  i Koelbjerg.

Svend Andersen lagde fundet på kanten af 
tørvegraven og gravede videre. Der lå det, ind-
til en lærer kom i besiddelse af kraniet og de 
dele af skelettet, der endnu var tilbage. Nogle 
lokale drenge havde nemlig opdaget fundet og 
solgt nogle af knoglerne til benmanden for 2 kr 
kiloet. Men kraniet og flere af knoglerne er hel-
digvis bevaret og er i dag udstillet på Odense 
Bys Museer. 

Om KoelbjergManden
Fundet af Koelbjergmanden er exceptionelt. 
Det er det ældste skeletfund i Norden, og der 
har været nogen usikkerhed om kønnet, men 
man har i lang tid ment, at det stammede fra 
en kvinde. I april 2017 offentliggjorde man så 
resultatet af en DNA-undersøgelse. Undersø-
gelser viste, at skelettet stammede fra en spin-
kel mand.

Mosen med søen, hvor KoelbjergManden blev fundet, som den 
ser ud en forårsdag i vor tid.

Han har ligget i tørvelag og den manglende 
iltning er grunden til, at han er bevaret.

Koelbjergmanden er fra ca. 8.000 f. Kr., og er 
dermed ca. 10.000 år gammel. Han levede 
under Maglemosekulturen, som er en del af 
jægerstenalderen efter den sidste istid.

Her ses alt, hvad der i dag er til-
bage af KoelbjergManden. 
(© Odense Bys Museer)

Videnskabelige undersøgelser
Vi ved ikke så meget om ham, men antropolo-
giske studier af skelettet anslår, at han var 22-
32 år gammel - og at han var ca. 160 cm høj.

Ved hjælp af kulstof 13 metoden har man 
fundet ud af hans føde og levested. Der er 
ikke fundet tegn på fødevarer fra havet, og 
man kan derfor fastslå, at han har boet inde 
i landet. 

Dét, vi i dag kalder Danmark, var den gang for 10.000 år siden 
landfast med England. (© Odense Bys Museer)

Bolig
Man ved intet om netop hans bolig, men man 
ved fra andre fundsteder, at han bl. a. må 
have boet i en form for hytte med et gulv af 
bark. Man ved ikke, hvordan væggene har 
set ud, men man har fundet rester af kæppe 
og grene, som måske har været rester af en 
spinkel væg.

Ildstedet har været placeret på et sandlag 
oven på barken, og måske har han sovet 
oven på et tykt lag af bregner.

Man antager, at det har været hans sommer-
bolig.

Der er ikke tegn på, hvor han har tilbragt 
vinteren, men man antager, at han i vinter-
halvåret er draget ind ad mod kontinentet. For 
som tidligere nævnt viste kulstof 13 mtoden, 
at han ikke har indtaget maritim føde. Han er 
således helårsindlandsbeboer.


