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Forløb med bronzealderlur 

 

Per-Olof Johansson 

 

Som barn vidste jeg udmærket, hvad en bronzealderlur var. At det første og 

største fund var gjort i nabosognet Lynge, vidste jeg ikke, jeg fik det aldrig at 

vide i hele min skoletid. Vi var aldrig ude for at kigge på højen ved Brudevælte. 

Siden blev de to nabokommuner slået sammen, men det var stadig ikke 

almenviden, at Brudevæltelurerne var fundet i Lynge Sogn, Allerød Kommune. 

Denne præcise stedangivelse har mange det stadig svært ved, måske skriver 

man hellere, at de er fundet  ’syd for Hillerød’, hvilket jo ikke er løgn, men en 

dårlig vejvisning. I årene 1984-86 skrev jeg på freelance-basis tekster om 

lokalhistorien til Allerød Posten og ville gerne bringe et billede af den sjette 

Brudevælte-lur som var havnet i Sankt Petersborg, i det som indtil 1991 hed 

Leningrad. Jeg skrev derfor til museet  og bad om ikke de ville sende mig det 

postkort, som de sikkert havde! jeg havde søgt vejledning på den sovjetrussiske 

ambassade om hvem henvendelse skulle rettes til – men jeg fik nu aldrig svar! 

 

I 1988 skulle så storebror Stig på forretningsrejse til Leningrad og jeg bad ham 

gå ind og se på luren og eventuelt tage et billede! Det var han nu ikke meget for 

– men anslaget lykkedes og det er beskrevet andetsteds i detaljer! Billedet kom i 

avisen og opmærksomheden var vakt.  
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1990 fortalte museumsinspektør Jørgen Jensen i et radiointerview, hvordan ‘en 

historieinteresseret mand fra Allerød’ efter den historie havde inspireret til at gå 

nærmere ind på den sjette lurs skæbne.  

I 1995 udgav Allerød Kommune en børnebog af Hans Kurt Andersen: ‘Allerød 

– vores Kommune’ hvor lurerne behørigt indgår.  

I1997 fejrede Allerød Kommune 200 året for fundet af Brudevæltelurerne med 

en udstilling og et godt program.  

I 1999 indgik den sjette lur fra Brudevælte i den omfattende 

bronzealderudstilling, med genstande fra hele Europa, som rejste Europa rundt, 

så der fik også jeg set den.  

I 2003 lykkedes det Allerød Kommune, Rotary og Lokalhistorisk Forening for 

Allerød Kommune (LAFAK) i forening at få sat en tavle op ved vejen, i 

nærheden af det, som engang hed Brudevælte og var en mose.  

Og i 2005 udkom så efter 8 års møjsommelige forberedelser LAFAKs bog om 

Brudevæltelurerne. Kender du den? Den bør du læse – den angriber lurerne fra 

mange vinkler, som du sikkert ikke havde tænkt på, kom sagen ved! 

 

Til årets kalender lavede jeg ovenstående collage til at illustrere forløbet. Når 

det skulle være august måneds billede, skyldes det, at den 15. august 2012 ville 

Stig være blevet 80 år. Han tog min – som det forekom ham ved første blik – 

skøre opgave op, men blev siden en rigtig entusiast, hvad lurinteresse angår! 

 

BBC er igang med en film om alverdens musik og filmselskabet bag har fået lov 

til at bruge mit billede fra Kivikgraven med den helleristning med en lurspiller. 

Sådan kan man finde meget på nettet! 

 

 

Seks lurer fra Allerød: Brudevæltelurerne   

http://per-olof.dk/seks.htm  

 

Mindeside for Stig Johansson   

http://fritjof.dk/  

 

Den sjette lur i Leningrad 

http://lafak.dk/index.asp?DocumentID=167&SubID=169  

 

 

 

 

Plakat af Marianne Østergaard til 

200-års fejringen af fundet i 1997. 

 


