
Fig. 1. Familien Dahls gravlund, anlagt i parken til Moesgaard 1870 (s. 2283). JJF fot. 1978. - The burial-ground 
of the Dahl family laid out in the park at Moesgaard 1870. 

FAMILIEN DAHLS GRAVLUND 
MÅRSLET S O G N 

I parken til hovedgården Moesgård er familien 
Dahls gravlund (fig. 1) anlagt efter kongelig be-
villing af 13. september 1870. Inden for et 
kredsformet stengærde af rå marksten er midt-
på rejst en obelisk af rød sandsten, hvorpå er 
indhugget navne på 12 personer tilknyttet 
slægten Dahl. Inden for kredsen er placeret en 
del gravminder, hvoraf de fire ældste er over-
ført fra Århus Søndre kirkegård i forbindelse 
med dennes omdannelse til park (jfr. 
s.1318ff.). - Den første, der gravsattes i lun-
den, var C. B. A. Dahl, en broder til Moes-
gårds ejer, død 20. aug. 1870. Den sidste begra-
velse fandt sted 1964. 

Gravminder. *1) Gravsten fra 1600'rnes 1. 
fjerdedel, med senere indskrifter fra 1700'rnes 
sidste halvdel. Trapezformet, gråhvid kalksten, 
151x69,5-61,5x13 cm, den oprindelige ind-
skrift udslebet og stenen i øvrigt ret slidt. Inden 
for en smal, profileret ramme findes hjørne-
cirkler med vingede evangelisttegn, der holder 
et skriftbånd foran en kartouche. På båndene 
står de næsten nedslidte navne, foroven 
[S. Matthæus] og »S. Iohannes«, forneden 
»S. Lucas« og »S. Marcus«. Stenen tvær deles af 
et vandret bånd, hvorover ses låget til Kristi 
grav. Herpå står den opstandne med sejrsfanen 
i højre hånd. Mellem de nedre evangelistcirkler 
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et symmetrisk kartoucheskjold hvori vinget ti-
meglas. 

I skriftfeltet herunder en sekundær indskrift, 
med fordybet kursiv, over Anna Christina 
Hans Datter Dahl, †28. aug. ?. På stenens øvre 
del er på hver side af Kristusfiguren hugget en 
tilsvarende indskrift over Mette Elisabet Dahl 
*[17. febr.] 1778, †23. apr. 1782. 

*2) Gravsten o. 1748, med senere indskrifter. 
Den oprindelige indskrift over Morten Helle-
sen, fordum kgl. kontrollør i Aarhuus 22 år, f. i 
Aarhuus 1689 d. ? nov., død i Aarhuus 1748 21. 
juli, og hustru Christina Margreta Hansdatter 
Dahl, f. i Tandrup(!) i Fyen 16(8)9 24. okt., død 
»her i Aarhuus« 1765, 76 år gl. efter 22 års 
ægteskab. Hvid kalksten, 216,5x151x14 cm. 

Fig. 2. *Gravmæle nr. 3 over Anne Rosine Weise, 
†1834, og ægtefælle, kaptajn Eric Andersen. Tidlige-
re på Århus Søndre kirkegård, nu i familien Dahls 
gravlund (s. 2284). - *Sepulchral monument no. 3 to 
Anne Rosine Weise †1834 and her husband, Captain Eric 
Andersen. 

Stenens udsmykning er udført efter samme 
forlæg og i samme værksted som bl.a. sten 
nr. 4 i Beder (s. 2301). De til motiverne høren-
de bibelcitater står med fordybet kursiv, den 
oprindelige gravskrift i midtfeltet med fordy-
bede versaler og store skønskriftsbogstaver. 

På skrifttavlens ovale ramme er senere tilfø-
jet en fordybet kursivindskrift over Anne Ma-
ri(e) Dahl, f. Bragaard, *10. sep. 1703, gift 
med Johannes Dahl, »skovrider ved Rosen-
holm i 25 Aar ...«1 Endvidere læses: »... døde 
hans søn Frederich Christian Dahl«.2 

I stenens fodfelt er det oprindelige midtparti 
udslebet for at give plads til en fordybet kursiv-
indskrift fra o. 1806 over Bodil Dahl, f. Deiret, 
f. i Løgten 18. marts 1745, gift med Friderich 
Christian Dahl 13. maj 1774, død i [Århus] 
mølle 4. febr. 1806, og Friderich Christian 
Dahl, f. ved Rosenholm 13. juli 1741, død i 
Aarhuus • 18• (17. juli 1822). 

*3) (Fig. 2), o. 1834. Anne Rosine Weise, 
*25. nov. 1796, †3. nov. 1834, gift med skibs-
kaptajn Eric Andersen. Granitsten opstillet på 
dobbeltsokkel. Indfældet hvid marmorplade 
med fordybede, sortmalede versaler. 

*4) O. 1863. Gjertrud Marie Hertz, f. Age-
rup, *7. dec. 1808, †23. nov. 1865, og justitsråd 
Christian Peter Hertz, *22. okt. 1797, †26. apr. 
1875. Vedbendprydet sten kronet af marmor-
kors og med indfældet hvid marmorkrans og 
tilsvarende skriftrulle, hvorpå fordybede, sort-
malede versaler. 

5) O. 1870. Carl Bodilius August Dahl, *1. 
aug. 1810, †20. aug. 1870. 

6) O. 1872. Torkild Christian Dahl, *11. 
sept. 1807, †4. apr. 1872, og Eleonore Emilie 
Andersen, *1824, †1. nov. 1911. 

Erhverv s arkiv et: Moesgård godsarkiv. Interessentskabet 
Moesgård. Vedligeholdelse af gravsteder. - T. Rug-
holm: Slægten Dahl fra Århus Mølle, i ÅrbÅrhSt. 
58. bd. 1965, s. 112-127. - Indberetning ved Jens 
Jørgen Frimand og Vibeke Michelsen 1977-78. Re-
daktion ved sidstnævnte 1983. 

1 Han døde 1760, hendes dødsår uoplyst. 
2 Sidste persons data vanskeligt tydbare. Indskriften 
afsluttes således: †1776, 74 år gl. 


