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En rakker udførte 
renovationsarbejde, flåede 

selvdøde dyr og bragte 
ådsler ud af byen. 

2. Rakkerens Hule
Beskidte skraldemænd, troldkvinder og en hule, der blev glemt, men fundet 
igen. Velkommen til Rakkerens hule.

Historie

En rakker var at sammenligne med en skraldemand i middelalderen. Her stopper sammen-
ligningerne til gengæld også. I forhold til i dag var hygiejne meget mangelfuld. En rakker 
udførte renovationsarbejde, flåede selvdøde dyr og bragte ådsler ud af byen. De fungerede 
ofte også som bødlens medhjælper og blev ligesom denne betragtet som urene. De var 
derfor udstødt af samfundet og levede isoleret og kunne kun gifte sig med nogen fra deres 
egen stand. Rakkernes placering som udstødte er baggrunden for, at begrebet i Jylland 
også blev anvendt om de omvandrende befolkningsgrupper, der kaldtes tatere, kæltringer 
eller natmænd og gav sig af med lignende arbejde. Ordet rakker, der er nævnt første gang i 
Christian 2.s rigslove fra 1522, var allerede i 1700-tallet et skældsord.
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Rakkerens Hule var i 
en periode blotlagt, og 
forbipasserende kunne 

dermed få et unikt kig ned i 
historien. Foto: Lasse Sand, 

Nordjyske.

Rakkerens Hule kan 
kun besøges ved særlige 

lejligheder. Foto: Lasse 
Sand, Nordjyske. 

Selve rakkerens hule var kælderen under Vesterport – altså byens vestlige afgrænsning. I 
1400-tallet byggede man tårnet til Vesterport, og kælderen herunder blev indrettet til fan-
gehul for byens udskud – rakkere, troldkvinder og natmænd. Selvom porten blev revet ned 
i 1732, fortsatte kælderen med at være arrest frem til 1756. Siden blev rakkerens hule glemt, 
men den blev genopdaget i 1907.
Da Algade i starten af 2020 blev renoveret, kunne forbipasserende få et unikt kig ned i 
Rakkerens hule, som på det tidspunkt var helt blotlagt. 

Nu er Rakkerens hule dog igen forsvundet under jorden, men i forbindelse med renoverin-
gen gjorde man det lettere at besøge Rakkerens hule, da man har lavet et bredere dæksel 
og ført en trappe derned. Rakkerens hule kan dog kun besøges ved særlige lejligheder. 

I denne video kan du se, hvordan det så ud, da arkæologer gravede ved 
Rakkerens hule i starten af 2020: https://www.youtube.com/watch?v=BwzzTenWHY0 
Kilder: Den store danske og Nordjyllands Historiske Museum


