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Det skulle være ganske vist, at der i Stilling sø 
ligger en skat. Skolelærer og folkemindesamler 
Evald Tang Kristensen (1843 – 1929), som er 
Danmarks største folkemindesamler, refererer Jens 
Bæk og Mikkel Hansen i Lille-Tåning for at have 
oplyst: ”2269. I Stilling sø ligger en skat. De mener 
jo. Det er guld og sølv fra Skanderborg slot, der er 
lagt ned der en gang, den var belejret. De siger, at 
man kan se det i rigtig klart vejr fra land af. Det skal 
være sat på en vogn, og den har de så rullet ned 
i søen fra banken. Andre siger, at det er en krigskas-
se. Ved at kolpe eller hugge knuder (at føre en 
snurreline rundt i et område) har de fanget hjulfæl-
gen på det sted, hvor de mener, at vognen er løbet 
ud. Et par somre var den en grumme snak om at 
få skatten op. En, der hed Frederik Møller, pønsede 
på at tage den op ved et dykkerapparat, men den 
er ikke kommet op endnu”.

Lærer Hovgaard har oplyst til Evald Tang: ”2431. 
I den venstre ende af Solbjærg sø skal ligge en 
krigskasse. Den ligger i linjen mellem Gram by og 
Stilling kirke”. 1

Forfatteren Johannes Therkelsen (1876 - 1951) 
fra Hørning satte mere kolorit på fortællingen i 
novellen ”Skatten i Solbjerg sø,” der er en del af 
novellesamlingen ”Kongen og Bondepigen” fra 
1929. 

Iht. novellen skulle skatten være en dansk 
krigskasse, som danske soldater i 1643 sænkede 
i den isdækkede Stilling sø for at undgå, at den 
faldt i de svenske troppers hænder. Om sagnet har 
bund i virkeligheden, skal jeg ikke forholde mig til 
men dog henvise til Aage Skjelborgs redegørelser 

og sproglige ekvilibrisme i ”Historisk Samfund for 
Aarhus Stift: Århus stifts årbøger 1963 56. bind: 
Krigskassen i stilling Sø” samt til August F. Schmidts 
klare redegørelse i ”Historisk Samfund for Aarhus 
Stift: Århus Stifts årbøger 1964: Krigskassen i stilling 
Sø,” hvori han angiver historien som ikke at have 
forudsætninger i virkeligheden. 

Uanset om skatten ligger i søen eller ej, har 
historien om skatten givet anledning til, at bl.a. 
dykkere har eftersøgt skatten. 

Måske blev der dykket efter skatten i 1800 tallet
Johannes Therkelsen angiver sidst i novellen, at 

to dykkere fra Aarhus skulle have ledt efter skatten 
i 1843. Dette uddyber han i en artikel i Horsens 
Folkeblad den 8. januar 1940 med, at de to dykkere 
skulle være hyret af tre gårdmænd af Fregerslev. 
Dykkerne skulle have ledt resultatløst i nogle dage, 
og de skulle have været besværliggjort i deres 
arbejde af mange trærødder på bunden af søen.

En eftersøgning i aviser fra Skanderborg og 
Aarhus i perioden 1835 – 1850 på Mediestream, 
har ikke kunnet påvise begivenheden.

Tungdykker søger efter skatten
Sommeren 1932 finder den Århusianske ”Even-

tyrer” og færgemand Henrik Henriksen (kaldet 
Henrik Løve) en stor metallås under vodtrækning 
i Stilling sø 2. Låsen kædes sammen med skatten, 
og nu er skatten pludselig blevet mere håndgribelig.

At låsen skulle stamme fra krigskassen bestrides 
dog kort efter. Det skulle angiveligt være en almin-
delig lås til en kiste, som der findes flere af på 
Stilling egnen. Låsen skulle have ligget bag et 
gammelt skur i Fregerslev og være kastet i søen 
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nogle år tidligere 3. I forbindelse med at Aarhuus 
Stiftstidende i 1954 skriver om skatten, oplyser 
gårdejer Kristian Søgaard på Søgaarden i Freger-
slev, at Hans Holm Sørensen, der er født på gården 
i 1859, har fortalt, at låsen har ligget i huggehuset 
på gården siden han var dreng. 4

Sunkne skatte er godt stof for aviserne, flere 
aviser gengiver uddrag af Johannes Therkelsens 
novelle, som nu også krydres med fundet af låsen.  
Artiklerne bemærkes også af den københavnske 
journalist Tage Heft, der er ansat ved Politiken, og 
han begynder at interessere sig for skatten – så 
meget, at han i juli måned 1934 drager til Jylland 
for at søge efter skatten. Ved færgestedet i Vitved 
mødes Tage Heft med Henrik Henriksen, og han 
ser låsen, som Henrik fortæller stammer fra 
krigskassen. Henrik oplyser, at han har afmærket 
stedet med en undervandsvager.

Nu er Tage Heft tændt, og på anbefaling fra 
Henrik drager de begge til Aarhus for at tale med 
Henriks ven Hans L. Steinbrenner, der er dykker 
ved Aarhus Havn. Steinbrenner bor i Montanagade 
nr. 8 og er med på at komme ned til Stilling sø med 
dykkerudstyret således, at Tage Heft kan dykke 
ned og lede efter skatten. 

Steinbrenner ankommer til søen i lastbil med et 
3-bolts udstyr fra Ludwig von Bremen komplet med 
luftpumpe, slange og det øvrige nødvendige udstyr. 
Ved søen bakses luftpumpen og det andet udstyr 
op i Henriks båd, og snart er de ude ved positionen 
på søen. 

Steinbrenner instruerer Tage Heft i signalerne: 
”To ryk i slangen: Mere luft” og ”Fire ryk i livlinen: 
Hiv dykkeren op”. 5

Tage Hefts flotte og detaljere beskrivelse af 
dykningen i Politiken levner ikke tvivl om, at han 

dykkede i søen. Tage Heft giver en flot beskrivelse 
af iklædningen i 3-boltsudstyret, hvordan der skal 
tre mand til at åbne halskraven så meget, at han 
kan komme ned i dragten, og hvordan han er ved 
at segne under vægten af apparatet. Befrielsen 
kommer, da det kølige vand lukker sig over ham, 
og opdriften tager den tunge byrde af hans skuldre. 
Trykudligningen klarer han fint, men da han står 
på bunden og begynder at gå hen over den, rejser 
sorte og gule skyer af dynd sig fra bunden, og 
snart kan han intet se. Han lægges sig ned på knæ 
og roder rundt i det 20 – 30 cm tykke dyndlag, men 
han finder ingen skat, og så han skriver: Man er 
meget ensom i Mørket paa Bunden af en Sø…5

Der søges nu ved at trække vod hen over bunden, 
men dette er også resultatløst, og de sejler ind. 

Angiveligt forærer Henrik låsen til Tage Heft, 
som tager den med til København, hvor den over-
drages til Nationalmuseet. 5

Svømmedykker søger efter skatten
Historien om skatten er ikke sådan til at aflive, 

og i november 1940 bringer Horsens Folkeblad 
en stor artikel af Johannes Therkelsen om skatten6. 
Herefter slumrer historien tilsyneladende indtil 
Aarhuus Stiftstidende den 16. juli 1956 trykker 
artiklen ”En skat i Stilling Sø er danefæ. Dens 
værdi udbetales finderen”. Artiklen slutter med 
”Hvem der har lyst kan altså trøstigt tage fat på at 
søge efter skatten på bunden af Stilling Sø. Den 
ærlige finder vil ikke komme til at fortryde” 7.

Avisen har givetvis haft kontakt til den danske 
dykkerpioner Jan Uhre inden artiklen trykkes. I 

Det røde kryds markerer, hvor der i 1934, 1954 og 1956 blev ledt efter skatten. Den blå punkterede 
linje viser det gamle færgested. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, historisk kort 
M20L_620_56, juli 2019
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hvert tilfælde kan Aarhuus Stiftstidende allerede 
to dage efter artiklen supplere med, at den danske 
frømand Jan Uhre vil dykke efter skatten, og at 
dette vil ske i den kommende uge. Dette bringes 
under overskriften ”Frømanden: Er der en krigsskat, 
kan vi også finde den”. 

Længere omme i samme avis bringes artiklen 
”To bjergningsfartøjer til bunds før guldbarrerne 
blev hævet”. I artiklen, der angiveligt er blevet til i 
samarbejde med Jan Uhre berettes kort om bjerg-
ningen af Egypts guld. Der orienteres om det 
moderne frømandsudstyr, og der bringes den 

tegning af frømandens udstyr, der også kan ses i 
Jan Uhres bog ”Frømandsfærd”, som udkom 
samme år. Der ud over mangler heller ikke på 
spændende historier om Jan Uhres dykninger 8. 
Nu er der rigtig lagt op til skattejagt.

Og ganske rigtigt den 20. juli ankommer Jan 
Uhre sammen med sin 21-årige assistent og dykker 
Jørgen Petersen til Stilling sø i Jan Uhres røde 
dykkerbil. Dykningen har ikke været annonceret, 
alligevel samles der hurtigt mange tilskuere ved 
den røde dykkerbil, hvor Jørgen Petersen bliver 
påklædt. Jørgen Petersen skal dykke med det den 

gang helt nye kredsløbsapparat Lt. Lund (I) fra 
Drägerwerk, der er kommet på markedet tidligere 
på året. Det skal her nævnes, at selskabet, der 
Jan Uhre og Jørgen Petersen bl.a. består af kon-
servator P. B. Thermansen fra Den gamle By i 
Aarhus sejles ud på søen af færgemanden Schan-
dorff Johansen. Flere småbåde med nysgerrige 
følger med ud på søen. Frømænd er på dette 
tidspunkt noget helt nyt, og der er ingen tvivl om, 
at mange af tilskuerne har fået sig en stor oplevelse. 
Der dykkes og udføres flere cirkeleftersøgningen 
omkring en position 200 alen (ca. 125,5 meter) fra 
den sydlige bred og på en linje fra Stilling kirke til 
den vestligste gård i landsbyen Gram, hvor skatten 
efter oplysninger skulle være sænket i søen. 

Jørgen Petersen kan berette, at der er meget 
koldt og mørkt på bunden, og at der er så meget 
mudder i søen, at hvis der har været en tung 
krigskasse, er den sunket så lang ned i bunden, 
at en dykker ikke kan finde den 9,10. Aarhuus Stift-
stidende har allerede en artikel om dykningen i 
avisen samme dag, og dagen efter suppleres med 
en stor artikel, hvor hele bagsiden er dækket af 
billeder fra dykningerne. 

Dagen efter skulle Jan Uhre til Grane Langsø 
ved Bryrup for at assistere ferskvandsbiologer fra 
Københavns Universitet, der arbejdede ved søen11. 
Herefter ville han vende tilbage med et frekvens-
apparat for at genoptage eftersøgningen i Stilling 
sø 10.

Og ganske rigtigt, den 20. september er Jan 
Uhre og Jørgen Petersen tilbage. Med sig har de 
et frekvensapparat, der giver et akustisk signal, 
hvis der kommer metal ind i apparatets magnetfelt. 
Det nye Lt. Lund apparat er ikke med, og i stedet 
dykker Jørgen Petersen med et kredsløbsapparat 
Model 138 ligeledes fra Drägerwerk. Af påskrift på 
apparatet kan det ses, at der er Falck Rednings-
korps apparat eller at det tidligere har været ejet 
af Falck. De sejler rundt i området, og når frekvens-
apparatet giver et akustisk signal, sendes Jørgen 
Petersen til bunden for at underøge, hvad signalet 
skyldes. Efter talrige resultatløse dykninger mener 
Jan Uhre ikke, at det kan nytte med yderligere 
undersøgelsen med mindre, der kommer nye 
oplysninger i sagen.12

Jørgen Petersen på vej i vandet. Jan Uhre er 
den højeste person i billedet. (Stilling Gram 
Lokalhistorie)

Jørgen Petersen med kredsløbsapparat model 
Lt. Lund (I) ved dykningen den 21. juli 1954 
(Stilling Gram Lokalhistorie)
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4 dykkere fra Roskilde prøver lykken
16. april 1956 kan man i Roskilde Dagblad læse

som 4 unge frømænd, der har dannet Roskilde
Undersøiske Forskningsgruppe. De har dykket
ved vikingeskibene i Roskilde fjord, og af artiklen
fremgår det, at de vil prøve at finde skatten i Stilling
sø 13. 

Der følger nogle artikler i BT og Roskilde Dagblad
om gruppens arbejde, og i juni 1954 drager fire
dykkere sammen med en journalist fra BT til Jylland
for at søge efter skatten. Det er Aage Skjelborg,
Niels Jørgen Rasmussen, Svend Wielandt og Egon
Sivebæk. De dykker i søen søndag den 13. juni
1956, og igen er interessen fra borgerne i Stilling

Jan Uhre (th) og Jørgen Petersen på Stilling sø den 20. december 1954 (Aarhus Stadsarkiv, Aarhuus 
Stiftstidendes fotosamling, Ib Hansen)

Jørgen Petersen med kredsløbsapparat model 
138 og sammen med lægefruen ved dykningen 
den 20. september 1954 (Aarhus Stadsarkiv, 
Aarhuus Stiftstidendes fotosamling, Ib Hansen)
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stor. Færgemand Schandorff sejler dem ud på 
søen. Billederne i artiklen i BT afslører, at to af 
dykkerne anvender trykluftapparat PA40 fra Drä-
gerwerk. Der søges i bunden med en stålstang, 
men resultatet er som ved de foregående dykninger 
nedslående. Dykkerne er refereret for, at de vil 
vende tilbage og vil så have en minesøger med14.

Sportsdykkere søger efter skatten
I 2015 er Biodyk på skattejagt i søen 15, og der 

har givetvis også tidligere og herefter været sport-
sdykkere i søen, som har haft et stille håb om at 
finde skatten. 

Det, der kommer en skat i Stilling sø nærmest 
er, da en sportsdykker fra Skanderborg under en 
dykning søen i 2010 finder en gul metalkasse, der 
viser sig at indeholde 10.000 kr. i 500 kr. sedler16. 
Kassen viste sig at stamme fra et røveri i Horsens, 
og sedlerne var blevet farvede af en farvepatron. 

Troen på, at der findes en skat på bunden af 
Stilling sø, har holdt sig længe, og måske lever 
den stadig. Ved de forsøg, der er gjort på at finde 
skatten ved hjælp af dykkere, er de datidige dyk-
kerapparater og dykkerteknologier taget i anven-
delse. Det tilsyneladende første forsøg i 1934 blev 
gjort med et tungdykkerapparat fra ca. 1825 fra 
den tyske producent Ludwig von Bremen. Senere 
kommer de lukkede kredsløbsapparater, der ar-
bejder med ren ilt, i brug. Det ældste af disse er 
Drägerwerks Model 138 fra 1952. I 1956 tages de 
autonome trykluftapparater i anvendelse. Det første 
apparat er PA40 fra Drägerwerk, som er kommet 
på det danske marked tidligere på året eller sidst 
i 1955.
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Tre forskellige apparattyper fandt anvendelse ved de første dykninger efter skatten, her er vist: 
Tungdykkerapparat med 3-bolts hjelm fra Ludwig von Bremen (tv), kredsløbsapparat Model 138 (im) 
og trykluftapparat PA40 (th) begge fra Drägerwerk.


