
Drikkekop fra jernalderen 

I 2013 besøgte jeg fhv. lærerinde, Cecilie Nielsen, Grindsted. Jeg fik en del billedmateriale, lydbånd og 

lignende af Cecilie. Materiale, som er nu befinder sig i Horsens-Hammer Lokalhistoriske Arkiv. 

Hun gav mig også en drikkekop af ler fra jernalderen – hun vidste ikke fra hvilken del af jernalderen.  

Historien bag lerkoppen er følgende: 

Cecilie havde i Grindsted Skole en dreng, der havde været slem og bl.a. spændt ben for en pige i 

skolegården. Jeg tog drengen, ind og fortalte ham, at jeg nu ville gøre noget, der ville gøre ondt på både 

ham og mig. Han blev lagt over mit knæ og fik en endefuld. 

Da skoledagen var til ende ogjeg som sædvanlig sad og drag eftermiddagste,kom drengen og en kammerat 

ind til mig. I første omgang blev jeg urolig og tænkte, at de nu ville tage hævn. Men det gjorde de ikke. 

Tværtimod, de spurgte, om demåtte komme med på min daglige vandringstur op i Hammer Bakker. De fik 

lidt te og kage og så gik vi. Op over Søndergaards mark ved højen sparkede drengen lerkoppen op ad 

jorden.  

Jeg afleverede fortidsmindet på Historisk Museum i Aalborg, hvor det skulle restaureres. Jeg spurgte ved 

flere lejligheder til koppen, men den var blevet væk, lød museumssvaret!! 

De fandt den dog og da de havde flere af den type, fik jeg koppen tilbage. Den får du nu, så kan den måske 

også komme til Lokalhistorisk Arkiv og her udstilles, så flere kan få fornøjelseaf dette minde fra Grindsteds 

længst forsvundne fortid. 

Cecilie Nielsen fyldte 100 år den 25. marts 2013. Cecilie døde den 29. juli 2015, 102 år gammel, hun blev 

bisat fra Hammer Kirke.  

 

 
Den smukke og gedigne, let restaurerede drikkekop fra jernalderen, fundet en gang i 1960erne 

i Grindsted på Søndergaards mark, vest for gården. 
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