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SNITVÆRKER AF MESTER HANS DREIER
A f C hr . A xel J ensen

de senere Aar hænder det kun sjældent, at Nationalmuseet faar Lejlighed til at
forøge sine Samlinger af Snitværker fra Renæssancens og Barokkens Tid. Udskaarne Møbler af virkelig fin Kvalitet forekommer næsten aldrig i Handelen, og
heldigvis gælder det samme i endnu højere Grad det gamle Kirkeinventar, som
det siden 1882 har været Kirkerne forbudt at afhænde uden Kirkeministeriets
Samtykke, og som Menighederne tilmed efterhaanden har lært at værdsætte, saa
at de hellere end at skille sig af dermed ofrer betydelige Summer paa dets Istand
sættelse. Særligt vanskeligt er det at finde Arbejder af Bruskbarokkens bekendte
Mestre, og der er kun yderst ringe Sandsynlighed for, at Navne som Abel Schrø
der fra Næstved eller Lorents Jørgensen fra Holbæk nogensinde bliver repræsen
teret i Nationalmuseet paa lige saa værdig Maade som Tidens nørrejydske Billed
skærer, Peder Jensen Kolding, Medlem af Horsens Snedkerlav og Mester for
Himmelsengen fra Klausholm, Museets mest imponerende Snitværk i Barokstilen
fra Christian 4.’s senere Aar.
Helt resultatløs har Museumsmændenes Spejden efter Snitværker fra denne
Periode dog ikke været. Det er bl. a. lykkedes fra en københavnsk Privatsamling
at erhverve et Fag af en Prædikestol, som er skaaret af Lolland-Falsters Barok
mester, Jørgen Ringnis, og som er en meget god Prøve paa hans Manér i hans
tidlige Aar. Og endvidere har Museet haft det Held at komme i Besiddelse af
en Prøve paa „Holckenhavn-Mesteren“ , Hans Dreiers Kunstfærdighed, et eller
rettere to Sæt Fløjdøre til et anseligt Skab.
Sidst har disse Skabsdøre været opbevarede paa den lille Herregaard Rørbæk
ved Kerteminde, hvis maleriske, men stærkt forfaldne Hovedbygning for nogle
Aar siden maatte falde som et af de første Bygningsofre for Nutidens Opløsning
af de store Landbrug. Oprindelig har de dog hørt hjemme paa en anden fyensk
Herregaard. De to Adelsvaaben, der ses øverst paa det ene Dørsæt, gør det let
at finde Begyndelsesbogstaverne til Navnene Henning Valckendorff og Anne
Brockenhuus i de ved første Øjekast noget gaadefulde Indskrifter. Ved Mandens
Navn ses desuden anno 1642, ved Fruens Bogstaverne gemt , som genfindes to
Gange paa Dørenes Bagsider, hvor de sammen med Jesu-Monogram staar gyl
dent malede paa rød Bund, og som utvivlsomt er Forkortelse af en gudelig
Sentens, snarest „Gud Er Min Trøst“ . Det godsrige Ægtepar ejede flere Herregaarde, men det har ikke haft nogen Tilknytning til Rørbæk. Deres Hovedsæde
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var Valckendorffernes gamle Slægtsgaard, Glorup ved Nyborg, og paa det Tids
punkt, da Skabet blev til, har Fru Anne boet her hos sin eneste Arving, Sønnen
Henning, hvis Navn er knyttet til Slægtens smukke Gravkapel ved S. Knuds
Kirke i Odense. Hun overlevede sin Mand i 32 Aar og sin Søn i nogle Uger.
En Foraarsdag i det haarde Krigsaar 1658 holdt Fyens Biskop Ligprædiken baade
over Moder og Søn i Glorups Sognekirke. Set paa denne Baggrund bliver SentensBogstaverne, hvis Tydningen er rigtig, en passende Indskrift paa en Enkes Skab.

rig. 1. Det lille Dørsæt fra Rørbæk.

Efter Tidens almindelige Skik har de andre Fyldinger bibelske Relieffer. Paa
de lange Dørfløje, hvis rigt udskaarne Slagliste prydes af en Herme, forestillende
Haabet med sit Anker, ses Abrahams Sønneoflfer og Jakobs Kamp med Engelen.
I det ene af de nederste Felter illustreres Ruths Bog, Fortællingen om den
moabitiske Kvinde, som efter sin Mands Død trofast fulgte sin Svigermoder. Man
ser Boas, som fylder Ruths Forklæde med Byg; de andre Skikkelser maa være
Boas og Ruth som Ægtefolk og den gamle Naomi, der begejstret modtager deres
lille Søn. I det andet Felt fremstilles en nytestamentlig Scene, Kristus helbredende
den blodsottige Kvinde. Paa de to korte Døre, hvis Slagliste er forsvundet, ven
der vi tilbage til det gamle Testamente. Vi ser her Nebucadnezar, der vil tvinge
Daniels tre Staldbrødre til at tilbede Afgudsbilledet og straffer dem for deres
Vægring ved at kaste dem i den brændende Ovn, og Profeten selv i den under
jordiske Løvekule, omgivet af syv Løver, medens Herrens Engel flyver afsted
med Profeten Habakuk fra Judæa til Babylon, for at han kan bringe Daniel Mad.
I nogen Grad kan Emnevalget vel være bestemt af Bestillerinden, men det er
dog ogsaa særdeles karakteristisk for Billedskæreren.
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Fig. 2. Skabsdøre fra Rørbæk med Henning Valckendorffs og Fru Anne Brockenhuus’ Vaaben, 1642.

Mester Hans Dreier var ikke en af sin Tids største Kunsthaandværkere, men
han har sin store Interesse derved, at hans Levnedsløb er bedre kendt end nogen
af hans samtidige Kaldsfællers, takket være den Ligprædiken, som hans Søn lod
udgive i Trykken, og som er bevaret i et Eksemplar paa det kgl. Bibliotek. Dens
Personalia er i de senere Aar et Par Gange oversat fra Tysk til Dansk og nu
ogsaa genoptrykt paa Originalsproget, hvorfor der her kun skal gives et kort Ud
drag sammen med en Prøvelse af Meddelelsernes Korrekthed. Født 1572 i Eckernførde, hvor hans Fader var Købmand, og hvor ogsaa hans Bedsteforældre havde
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hjemme, stod han syv Aar i Lære hos Mester Sirach Dirichsen (eller Ciriacus
Dirkes, som maaske har gjort Ahlefeldtstolene i Bykirken), rejste siden paa Haandværket i Tyskland, gjorde Mesterstykke i Lübeck; af hvis Lav han blev Medlem,
og bosatte sig saa i Segeberg, hvor han 1602 ægtede sin første og 1616 sin anden
Hustru. Hertugdømmernes Statholder, Gert Rantzov, bragte ham i Forbindelse
med Kongeriget; han benyttede ham ikke blot paa sit holstenske Gods, men ogsaa paa sin Forlening Silkeborg, hvor han arbejdede 5 Aar, og 1617 gav Stat
holderen ham Ansættelse som Hofbilledsnider paa Slottet i Haderslev, hvortil hans
Husstand nu flyttede. A l
lerede forinden var han
ogsaa naaet til Sjælland
og havde i 2 Aar arbejdet
for O luf Rosensparre paa
Vallø, og nu fulgte en
Række Aar med talrige
Rejser og langvarige Op
hold paa danske Herregaarde. Naar Ligprædike
nen opgiver de enkelte
Arbejders Varighed til be
stemte Aaremaal, behøver
det ikke at betyde, at Hans
Dreier uden Afbrydelse
har opholdt sig saalænge
hvert Sted. Haderslevhus’
Lensregnskaber, der er
fremdragne af Pastor Car
sten Petersen i Sønderjydske Aarbøger 1927,
Fig. 3. Interior fra Kapellet paa Holckenhavn.
viser, at han har haft
kortvarige Smaaarbejder for Slottet omtrent hvert andet Aar indtil 1625, hvorefter
Wallensteinfejden gjorde Ende paa hans Embedsvirksomhed i Haderslev, der aldrig
var blevet betydelig og stadig maa have levnet ham meget rigelig Tid til Arbejder
andetsteds. Kort efter Overflytningen til Haderslev blev han da „befordret t il“
Eske Brok, Lensmand paa Dronningborg og Ejer af Gammel-Estrup (nu Herregaardsmuseum) og arbejdede for ham fra Tid til anden i 18 Aar. Her er enten
Aarstallet eller Aaremaalet forkert, idet Eske Brok døde 1625, og desværre er det
ikke muligt med Sikkerhed at identificere Hans Dreier med de i Hr. Eskes Dag
bøger 1613 og 1622 nævnte Snedkere af Navnet Hans. Derfra kom han to Aar
til Rigsraad Peder Munk paa Sæbygaard (-J- 1623) videre 2 Aar til Holger Rosenkrantz paa Dalum, hvilket fynske Len Adelsmanden havde indtil 1620, 2 Aar til
Henrik Rantzov paa Møgelkær, som først tilgiftede sig denne Gaard efter 1627,
men tidligere ejede holstensk Gods, og 2 Aar til Statholder Frands Rantzov i
København, der som Kongens vordende Svigersøn beklædte dette Embede fra
1627, indtil han druknede i Rosenborg Slotsgrav 1632. Fremdeles i 7 Aar til Fru
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Ellen Marsvin paa Ellensborg, det nuværende Holckenhavn ved Nyborg, hvor
Kapellet blev indviet 1637, i halvandet Aar til Jørgen Schult paa Finstrup, Nuti
dens Holstenshus ved Faaborg, og tilsidst 3 Aar til Hr. Frants Lykke paa Fyen.
Jørgen Schult overtog sin Gaard 1636, og den rige Frants Lykke, der var Sviger
søn af Eske Brok og ejede en utrolig Mængde Herregaarde, levede til 1655.
Enkelte Smaating fraregnet viser denne Opregning sig at være i god Overens
stemmelse med, hvad der iøvrigt vides om de adelige Arbejdsgivere; den maa
bygge paa en Regnskabsbog, en Dagbog eller Breve til Hjemmet. Om den sidste
halve Snes Aar af Mester Hans’ Liv er Oplysningerne sparsommere, men af
Ligprædikenen synes det at fremgaa, at han er blevet paa Fyen, indtil hans Søn,
Sognepræsten i Oksenvad ved Haderslev, bevægede ham til et Aar før hans Død
at tage Ophold i Præstegaarden, hvor han kristelig hensov 3. Januar 1653, 81 Aar
gammel.
Det er forlængst fastslaaet, at Fru Ellen Marsvins Slotskapel paa Holckenhavn
er Hans Dreiers Hovedværk. Med Undtagelse af den egentlige Prædikestol, som
skyldes en fremragende Barokmester med det endnu uforklarede Monogram AS,
har Dreier skaaret Størsteparten af det rige Inventar. Kunstnerbestemmelsen
styrkes i høj Grad derved, at en nu ved Brand ødelagt Dørportal paa Holstenshus
var gjort af samme Billedskærerhaand, som desuden genkendes i en Johannes
Døber Statue i Vindinge, Holckenhavns Sognekirke, og i fire Felter, der er
opsatte paa Altertavlen i det nørrejydske Ravnkilde under Nørlund, den Gaard,
der efter Sagnet var bygget, hvor Ellen Marsvin kastede sin Ring i Vandet, og
hvor siden hen hendes Søster sad som Enke til sin Død 1648. Af Møbler er der
hidtil kun paavist et eneste, et fra Haderslev stammende lille Skab, der nu til
hører den antikvariske Samling i Ribe.
Bortset fra Holckenhavn er det kun ringe Rester af Hans Dreiers flittige
Virken, der er naaet til vor Tid, og det har derfor sin Interesse at kunne forøge
Listen over hans Arbejder med Fru Anne Brockenhuus’ Skabsdøre. Selv om Lig
prædikenen ikke nævner Glorup, bærer de umiskendelig deres Mesters Præg.
Den ejendommelige, rent dekorative Slaglisteherme med Bladværk uden Kapitæl
over sit Hoved svarer nøje til Detailler i Holckenhavnkapellet, hvor hans Bruskornamenter ogsaa ganske mangler Stilens ellers saa stærkt yndede Vrængemasker,
og Figurreliefferne peger i samme Retning; de er skaarne uden videre Kendskab
til Anatomi og Proportioner, men med Lyst til at fordybe sig i Enkeltheder som
det krøllede Haar, til at frembringe maleriske Virkninger, til at fortælle livfuldt
og til at finde nye Emner; i Holckenhavn vrim ler det af bibelske Motiver, som
ellers ikke genfindes i vore Kirker.
Dengang Hans Dreier stod i Lære, herskede den regelrette Renæssancestil;
Bruskbarokken kom først paa Mode i 1620’erne, og det er formodentlig først i
København og paa Holckenhavn, at han har mødt den nye Stils Banebrydere inden
for hans eget Haandværk. Men selv i de Arbejder, hvori han som en Mand paa
et halvhundrede Aar har optaget den nye Stilmaner, mærkes der dog en fast Vedhængen ved Traditionerne fra hans Fødeby. Trods Barokken er der et tydeligt
Slægtskab mellem ham og hans samtidige Kaldsfælle i Hjemstavnsbyen, Hans
Gudewerth den ældre, hvis bekendte, figurrige Kister er godt repræsenterede i
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danske Museer. Begge mangler de B lik for store Linjer og arkitektonisk Fasthed;
Hans Dreiers barokke Hermer bevarer de samme Svagheder, som findes paa Gudewerths Arbejder. Og begge dyrker de Detaillen og Sujetterne paa Bekostning af
Helheden. Kun Gudewerths højtbegavede Søn naaede den store barokke Syntese,
endda sammen med den nænsomste Behandling af Enkelthederne.
Der har i de senere Aar været fremsat en Hypotese om, at Hans Dreier i
sin Haderslev-Periode skulde have udført en Række Arbejder i Omegnens Kirker,
fordi Ligprædikenen bruger det vage U dtryk: „Hvem kan fortælle alt, hvad for
skønne Arbejder han har efterladt hos os og i vore skønne Kirker.“ I Virkelig
heden har disse Altertavler og Prædikestole et helt andet Præg, bestemt fra
Flensborg og Kolding, og det er beklageligt, at denne Hypotese har fundet Vej
til W illers Jessens nys udkomne, meget omhyggeligt indsamlede Værk: „Hans
Gudewerth und die Eckernförder Bildschnitzerschule“ . Hvis det overhovedet er
muligt at genfinde Ungdoms- og Manddomsværker af Hans Dreier fra Tiden før
hans Møde med Bruskstilen, maa der søges i anden Retning, mellem danske
Herregaardsmøbler, der bærer Eckernførde-Skolens Præg.

Muligt Ungdomsarbejde af Hans Dreier: Aktæon og Artemis.
(Snitværk i Privateje, København).

OLDTIDSGLAS
I NATIONALMUSEETS ANTIKSAMLING
A f P oul Fossing
danske Jærnaldersgrave gøres der undertiden Fund af Genstande af Glas, Perler
og Kar, navnlig Drikkeglas af forskellige Former. De forekommer i de samme
Grave, i hvilke man ogsaa har fundet andre Sager, f. Eks. Lerkar, som afgjort er
lokalt, hjemligt Arbejde, Resultatet af en Udvikling, som kan forfølges gennem
danske Jordfund fra de foregaaende Tidsrum, bl. a. i Nationalmuseets danske Af
deling. Glassagerne er derimod lige saa øjensynligt fremmede Produkter, Importsager, vandrede til Danmark fra en helt anden, højere udviklet og langt mere
forfinet Kultur. Og i Museets Antiksamling finder man den Kultursammenhæng,
hvori disse gamle Glassager er blevet til. Her findes igen Eksempler paa Old
tidens Glasarbejder, men denne Gang forekommer de i det Selskab, hvori man
føler, at de rigtigt hører hjemme, sammen med andre af Middelhavslandenes Frem
bringelser. Antiksamlingens Opgave er den gennem bevarede Mindesmærker at
give et saa rigt og alsidigt Billede som muligt af Tilstandene i Oldtidens egentlige
Kulturlande, Egnene omkring Middelhavet. Her er den europæiske Civilisation
opstaaet, som efterhaanden ogsaa bredte sig til Danmark, men det tog saare lang
Tid, inden Norden tilegnede sig alle de Fremskridt i Teknik og Civilisation, som
allerede længe havde været Sydens Eje. Forholdene i Norden vedblev i lang Tid
at være simplere og mindre sammensatte end i Syden, hvor den større Befolkningstæthed uvilkaarligt fremkaldte en højere udviklet Teknik og dermed ogsaa et
større Omfang af „Nødvendighedsartikler“ . Adskillige af de sydlige Opfindelser
blev dog overtaget af Nordboerne og udviklet videre af dem, tit paa en højst
selvstændig Maade; et udmærket Eksempel herpaa er Metalarbejdet. Udførelsen
af Vaaben og Redskaber i Bronze og Jærn havde en saa iøjnefaldende Betydning,
at det er meget forstaaeligt, at denne Kunst hurtigt bredte sig ud over Europa.
De skøre Glasvarer med deres indtagende Glans opfattedes derimod længe som
en udpræget Luksusartikel, og Forarbejdelsen af dem overlodes de kunstfærdige
Sydlændinge uden noget Forsøg paa Konkurrence. Først ca. 1570 kendes Glas,
fremstillet i Danmark. Paa det Tidspunkt havde det under sydligere Breddegrader
allerede en 3-4000aarig Historie bag sig.
Spredt rundtom i sine forskellige Underafdelinger, fra den ægyptiske til den
romerske, ejer Antiksamlingen et Stof til Belysning af Glasindustriens Historie i
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Oldtiden, der vel ikke er særlig omfangsrigt, men særdeles oplysende og repræ
sentativt. Netop i Løbet af de sidste Aar har denne Del af Samlingen modtaget
en Række overordentlig værdifulde Forøgelser, og det er især disse, der vil findes
behandlede og afbildede i denne Artikel. A f den ældre Bestand er kun ganske
enkelte Stykker medtaget. En anden Begrænsning ligger i, at det kun er Glas/car,
det mest iøjnefaldende Omraade af den antikke Glasindustri, som her skal om
tales, medens andre Grene af den, som Perler og andre Smykkegenstande, Glas
mosaik eller Rudeglas — thi ogsaa dette
var kendt i Oldtiden, omend langt mindre
udbredt end i vore Dage — helt lades ude
af Betragtning.
Den vigtigste af de omtalte Forøgelser
fra de sidste Aar fandt Sted i 1929, da
Museet ved Ny Carlsbergfondets velvillige
Bistand erhvervede en Række værdifulde
Glas ved en Auktion over en tysk Privat
samling i Berlin. Til de ved denne Lejlig
hed erhvervede Sager hører bl. a. den un
der Fig. 1 afbildede lille ægyptiske Flaske
i Linseform. Dens Grundfarve er smukt
mørkeblaa. Paa Hals og Bug er den pry
det med omløbende Linier af lysere blaat,
gult og hvidt, en Dekoration, som blev
frembragt ved, at Glastraade af forskellig
Farve blev lagt paa Vasen, som endnu var
varm,
hvorefter den blev rullet saa længe
Fig. 1. Ægyptisk linseformet Flaske af mørkeblaat
frem og tilbage paa et Underlag, at Traadene
Glas med paalagte Traade. Ca. 2 ».
blev siddende fast i Karvæggen. Men før
dette var fuldført, blev de ved Hjælp af et kamlignende Instrument trukket op
efter med Mellemrum, hvorved det afvekslende bueformede Mønster i Dekora
tionen opstod. Paa nogle Vaser træder disse paasatte Traade stadig frem som
Relieflinjer, men paa vor Vase, som paa de fleste andre, er de trængt helt ned i
Grunden. Polering har bagefter hjulpet til, at Overfladen er blevet alde
les glat.
To Ting er navnlig paafaldende ved denne Flaske for den, der er vant til at
se paa nyere Glasarbejder. Den er ikke udført ved Pustning men formet paa
fri Haand af Glasstænger, som er blevet lagt vandret over hinanden om en Kærne,
og det Stof, den er forarbejdet af, har kun i meget ringe Grad den Egenskab, vi i vore
Dage regner for den mest karakteristiske for Glas: Gennemsigtigheden. Disse to Træk,
Formningen og den relative Uigennemsigtighed, er Kendetegn for hele Oldtidens
Glasindustri indtil Tiden omkring Kristi Fødsel. Og Ægypten var i denne Pe
riode det dominerende Land paa dette Omraade. Her var Glasset opfundet,
og dets Fabrikation var en blomstrende og betydelig Industri, medens det er
tvivlsomt, om man overhovedet i dette Tidsrum har fremstillet Glas i andre
Lande. I hvert Fald har da de ægyptiske Fabrikker været fuldstændig toneangi-
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vende for dem. Det Glas, der i denne Tid optræder i Fundene, har overalt et
fælles Hovedpræg.
I Ægypten er Glasurkunsten, Glaseringen af Sten og Ler, ældgammel og over
ordentlig hyppigt anvendt, og Opfindelsen af det egentlige Glas er let forstaaelig
under disse Forhold. Smaagenstande af Glas, som Perler, er ogsaa kendt allerede
fra meget gammel Tid, omend de forekom sjældent, men Vaser, Beholdere af
Glas, synes først at forekomme fra Tiden omkring 1450. Ægypten, som da rege
redes af de kraftige Faraoner af det 18de Dynasti, naaede paa den Tid Højde
punktet af sin Stormagtsstilling i den gamle Kulturverden, og til den Vækst, Lan-

Fig. 2. Salvekar af morkeblaat Glas med paalagte Traade. • ».

det oplevede i ydre Magt, svarer et kulturelt Opsving, som spores paa mangfol
dige Maader i de bevarede Mindesmærker fra denne Tid. Antiksamlingens smukke
lille Flaske er et Vidnesbyrd om, hvor højt Tiden var naaet paa Glasteknikkens
Omraade. Den er nøje beslægtet med en Del Fragmenter af Vaser og andre Glas
rester, som Samlingen for faa Aar siden erhvervede under eet, og som dels stam
mer fra Kong Amenhotep III.s (1411 — 1375) Palads i Theben, dels fra et Værk
sted for Glasfabrikation, som under hans Efterfølger, Amenhotep IV, var i V irk
somhed i den daværende Residensstad ved Tell-el-Amarna i Mellemægypten.
Navnlig med de førstnævnte er Ligheden stor, og man vil næppe gaa meget fejl
ved at antage, at Vasen er blevet til ca. 1400 f. Kr.
1 Løbet af mindre end et Aarhundrede synes den ægyptiske Glasfabrikation
at være naaet til denne anselige Højde, og højere naaede den ikke i lang Tid
derefter. Fig. 2 viser nogle Glas af Typer, der er vidt udbredt i Fund rundt
om i Middelhavslandene fra det 6te og de nærmest følgende Aarhundreder.
Teknikken er endnu den samme gamle ægyptiske: der anvendes uigennemsig
tigt, ofte blaat Glas med paalagte Linjemønstre i lyse Farver. At Mønsteret er
noget forskelligt fra det paa den lille linseformede Flaske Fig. 1, beror paa, at
Glastraadene her ikke blot er trukket opad, men ogsaa nedefter. Mønsteret bliver
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derved zigzagdannet og ikke bueformet. Men Formerne er andre end før og min
der delvis om den græske Keramik, som paa denne Tid spredtes overalt i Mid
delhavets Kystlande og ogsaa var vel kendt i Ægypten, hvor mange Grækere nu
havde slaaet sig ned, navnlig i den nordlige Del af Landet.
Denne Gruppe af Glas gik tidligere for at være fønikiske Produkter. Paa
Grundlag af Meddelelser hos Oldtidsforfattere maatte det formodes, at Fønikerne
havde en gammel og blomstrende Glasindustri, og Glasvaser af denne Art fandtes
netop paa Steder, hvor det ansaas for sandsynligt, at de søfarende Fønikere var
naaet hen paa deres Farter. Imidlertid synes det, som om Traditionen om den
store Rolle, Fønikerne skulde have spillet ved Udbredelsen af Civilisationen
i Middelhavslandene, ikke er paalidelig. Grækernes Betydning som kulturformid
lende Handelsfolk har været nok saa stor, og der er intet, som tyder paa, at
disse Glas skulde have noget med Fønikerne at gøre. Sandsynligvis er ogsaa de
blevet til i Ægypten, men muligvis til Dels forarbejdede af indvandrede Grækere.
Vaserne er smaa, men har tit en vidunderlig Farvevirkning, som aldeles ikke kom
mer til sin fulde Ret i en ensfarvet Gengivelse. De her afbildede Kar har alle
den hyppigst forekommende Farvesammenstilling, gult og lyseblaat paa mørkeblaa
Grund. De er oftest fundne i Grave, hvor de har været medgivet de døde, inde
holdende fine Olier, Salver eller Parfumer. Deres Forekomst overalt i Middelhavsomraadet vidner om, hvor yndede de har været. Antiksamlingens Eksem
plarer stammer dels fra Fund i Grækenland, dels fra Italien; den længst t. h. af
bildede, sjældent smukt bevarede Vase, en Nyerhvervelse fra 1930, er saaledes
fundet ved Capena, nær ved Rom.
At Glasset i hele denne Fabrikationens første Periode oftest er farvet, navnlig
hyppigt blaat, beror paa visse Tilsætninger til den Masse, hvoraf det er forar
bejdet. Foruden Kvarts og Alkali, som altid maa findes i Glas, indeholder det far
vede Glas et Farvestof, blaat beror f. Eks. paa Tilsætning af Jærnoxyd, Kobberoxyd eller Kobolt. Navnlig det førstnævnte af disse Stoffer fandtes meget ofte i
det ægyptiske Ørkensand, som Glasværkerne anvendte som Kvarts ved deres Fa
brikation, og et blaat farvende Stof var saaledes allerede paa Forhaand til Stede
i den benyttede Masse. For at faa sikkert farveløst Glas maatte man i Begyndel
sen fortrinsvis anvende pulveriserede Kvartsstenarter, senere lærte man at neu
tralisere Jærnets farvende Virkning ved Tilsætning af Brunsten, ligesom der efterhaanden opnaaedes stor Sikkerhed i Behandlingen af de forskellige Farvestoffer.
Den mest skelsættende Opfindelse indenfor Oldtidsglassets Udviklingshistorie
blev dog Indførelsen af Glaspustningen, der vistnok har fundet Sted i Tiden omkring
Kristi Fødsel. Denne nye Teknik er et meget væsentligt Træk ved den Glansperiode,
som Glasindustrien oplever i det første halve Aarhundrede af vor Tidsregning. Ægyp
ten var nu blevet indlemmet i det romerske Rige, og der aabnede sig derigennem nye
store Afsætningsmarkeder for Landets Industri. Samtidig anlagdes i hurtig Række
følge Datterværksteder i Italien og andetsteds i Vesten, som udbredte den nye,
forunderlige Glaspusterkunst. En Mængde tidligere ukendte Former og Fremstil
lingsprocesser bliver nu mulige ved Hjælp af den nye Opfindelse. Glasset fra den
senere Oldtid har en helt anden, mere nutidsagtig Karakter end det ældre.
En Gruppe Glas, som er meget karakteristisk netop for den romerske Kejser-

O LD TID SG LAS I NATIONALM USEETS ANTIKSAM LIN G

15

tids Begyndelse, er de oftest flade, hankeløse Skaale, sammensatte af Smaastykker
af forskelligfarvet Glas, som sædvanligvis gaar under Betegnelsen Millefioriskaale,
et Navn, som stammer fra den venetianske Glasindustri, til hvis Specialiteter
Fremstillingen af Glasgenstande af denne Art senere hørte. Fremgangsmaaden at

Fig. 3. Millefioriskaal. */».

Fig. 4. Skaal af rødt Glas. 2/å.

sammensætte ophedede, forskelligfarvede Stumper, Traade og Stænger af Glas
for saa bagefter at dele dem paa forskellig Maade ved Tvær-, Længde- og
Skraasnit, saa der fremkom Figurer og Tegninger, var velkendt i Ægypten, hvor
man længe f. Eks. havde udført overordentlig fine smaa indlagte Arbejder med
Glas af denne Art. Skaale synes derimod ikke at have været fremstillet i denne
Teknik før den tidligt romerske Tid. De er i Reglen blevet til paa den Maade,
at de enkelte smaa Glasudsnit blev fordelt paa deres Pladser i en Lerform, hvorpaa Massen, der holder det hele sammen, blev pustet over dem. En paa denne
Maade fremstillet Millefioriskaal (Fig. 3) erhvervedes for Antiksamlingen ved den
førnævnte Auktion i Berlin, medens Arten ikke tidligere havde været repræsenteret
i Samlingen. Skaalens Grundfarve er gennemsigtigt grøn, hvorimod de Smaadele,
den indeholder, er uigennemsigtigt grønne, hvide og røde. De danner ikke her,
som i adskillige andre Skaale, noget regelmæssigt Mønster, men er tilsyneladende
ganske uden Orden spredt ud over Karrets hele Flade. Netop derigennem opstaar
der en fin Virkning, der udelukkende beror paa det skiftende Spil og de mange
Overgange mellem gennemsigtigt og uigennemsigtigt grønt, som ganske særligt
bliver fremtrædende, naar Lyset falder gennem Glasset. Forhaabentlig vil Skaalen
efter Samlingens Flytning til den nyopførte Museumsbygning faa en saadan Op
stilling, at dens Skønhed i transparent Lys kommer til sin fulde Ret; saaledes
som den f. Eks. ses paa Billedet Fig. 3, faar man kun et ufuldstændigt Indtryk
af den.
En hyppigt forekommende Variation af de flade Millefioriskaale er forsynet
med Ribber paa Ydersiden; dette gælder f. Eks. to Eksemplarer — overmaade
smukke, med hvide Spiralornamenter paa mørkeblaa Grund — som i Oldtiden er
blevet udført til Danmark,
hvor de er fundet ved Espe
paa Fyn; de findes nu i
den danske Samling paa
Nationalmuseet.
Antik
samlingen ejer derimod
kun Efterligningerafdenne
Skaaltype i ensfarvet Glas,
Fig. 5. Skaal af lyst Glas med Ribber paa Undersiden.
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f Eks. det fra Formens Side for øvrigt særdeles gode Eksemplar Fig. 5, af lyst
Glas, fra Nordafrika.
De mange Farvenuancer, Glassene kunde faa, blev ogsaa anvendt til bevidst
Efterligning af andre Stoffer. Museet erhvervede saaledes sammen med den før
nævnte Millefioriskaal en lille lav Skaal af mat rødt Glas (Fig. 4), som ved før
ste Blik synes at være en Efterligning af de røde Lervarer, der er saa domine
rende indenfor Kejsertidens Keramik. Imidlertid er det usandsynligt, at det skulde
være det billige Ler, som har været Mønster for det dyrere Glas, og der er sna
rere Grund til at tro, at Forbilledet for det røde Glas i den lille Skaal har været

Fig* 6. Bæger af mørkeblaat Glas, fra Pompeji.

det kostbare røde Marmor, som Kejsertiden satte stor Pris paa. Kostbare Sten
arter imiteredes overhovedet ofte, navnlig Halvædelstene af Onyxgruppen. Det
var i denne Tid ikke blot Kameer, men hele Vaser, der fremstilledes af saadanne
Stenarter, og en lignende Virkning opnaaede man i Glas ved at sammensætte
Karrets Vægge af to Lag, et indre, som oftest mørkeblaat, og et ydre, uigennem
sigtigt hvidt, der til Dels igen er bortskaaret, saaledes at den tilbageblevne Del
danner Figurscener og Ornamenter, der viser sig hvide paa mørk Grund. A f
denne Art Glas, hvortil bl. a. den navnkundige Portlandvase i London hører, ejer
Antiksamlingen imidlertid intet, hvorimod der findes nogle karakteristiske Prøver
paa Thorvaldsens Museum. En lignende Farvevirkning, men en langt sjældnere Tek
nik, ses paa et berømt Stykke i Museets danske Samling: Bægeret fra Varpelev, hvor
det mørkeblaa Glas er omgivet af en Kappe af Sølv, smykket med en rig Bladdeko
ration i gennembrudt Arbejde, et fortrinligt Kunstværk med et stærkt græsk Præg.
Der findes i Antiksamlingen et Bæger, som baade ved det dybblaa Glas og
ved sine to Hanke af en Form, som er velkendt indenfor den græsk-romerske
Metalkunst, leder Tanken hen paa Varpelevbægeret med dets Kombination af Glasog Metalteknik. Men Antiksamlingens Bæger (Fig. 6), der er fundet i Pompeji
og er noget restaureret — der er dog ingen Tvivl om Restaureringernes Korrekt
hed — er helt igennem af det blaa Glas. Selve Bægerets Hulning er udført af
eet Stykke, og Fod og Hanke er formede for sig og paasatte bagefter.
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Det er det samme System,
som er anvendt ved de mange
Kar fra den senere Oldtid, der
staar i Antiksamlingens romer
ske Afdeling, og som er Eks
empler paa den Slags Glas, som
findes i Mængde i Grave og
Værkstedsfund fra hele det ud
strakte Rige. Oftest er det farve
løst, dog knap saa klart og rent
som senere Tiders Glas. For
merne er oftest flaskeagtige, og
naar Hanke forekommer, er de
udført for sig og paasat bagefter.
De fleste af disse Flasker er ret
smaa og maa antages at have
været anvendt til at rumme Olier
og
Parfumemidler,
men
ogsaa større Glasvaser forekommer.
En anselig Størrelse har f. Eks.
de Kar, som findes brugt til
Askebeholdere i Gravene (Eks
Fig. 7. Askeurne af Glas. Laag mangler.
empel Fig. 7). Saadanne Askeur
ner findes blandt andet i Pom
peji, hvor de kan tidsfæstes med fuldkommen Sikkerhed til Tiden før Byens
Ødelæggelse 79 e. Kr.; ogsaa Antiksamlingens Eksemplarer stammer for største
Delens Vedkommende fra Syditalien. Ofte er disse
Askebeholdere fortrinligt bevarede, fordi de oprindelig
beskyttedes yderligere ved at indelukkes i et Hylster
af Sten eller Bly. Et saadant Blyhylster om en Glasurne, i hvilken der endnu findes brændte Ben, ses og
saa i Antiksamlingen (Fig. 8).
Som nævnt er den senere Oldtids Glas i Reglen
farveløst — eller tilsigter da at være det. Rensningen
af det anvendte Sand for farvende Stoffer er ikke altid
lykkedes lige godt, saa det færdige Produkt har ofte et
udtalt grønligt eller blaaligt Skær. Det er et helt andet
Ideal, Glasarbejdet nu har for Øje end i de Tider, der
frembragte de ægyptiske farvede Salvekar. Men det er
ogsaa en kendt Sag, at Glasset ofte ikke har holdt sig
saa klart og gennemsigtigt, som det oprindeligt var.
De bevarede Glas bærer tit tydelige Spor af de henimod 2000 Aar, de har ligget i Jorden. Nogle har i T i
n g . s. Askeurne af Gias i Biy.
dens Løb faaet en mat- hvidliggrøn Overflade, andre
hy|s,er- 1“•
straaler i alle Regnbuens Farver. Denne saakaldte „Iri2
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sering'* er ofte skattet af Samlere, men i Grunden giver et pragtfuldt iriserende
Glas en falsk Forestilling om, at det ogsaa oprindelig har haft et saadant Ud
seende, medens det faktiske Forhold er det, at Iriseringen først er fremkaldt af
Syre i Jorden, som har angrebet Glassets Alkali. Forvitringen baner sig Vej gen
nem fine, næppe synlige Ridser og Ujævnheder, der findes i Overfladen, et Træk,
man ofte træffer paa Glas fra Oldtiden, og som beror paa, at den til Glassets
Afkøling anvendte Køleovn endnu var ret ufuldkom
men og ikke fremkaldte en helt regelmæssig Afkø
ling over hele Overfladen. Derfor er en mindre
stærk Irisering kun et Overfladefænomen; hvis den
forstærkes, saa den faar Magt over hele Glasset,
virker den i høj Grad skadelig. Antiksamlingen ejer
flere Eksempler paa en overmaade smuk Irisering,
som imidlertid aldeles ikke lader sig gengive foto
grafisk. Man bemærker let, at det især er det farve
løse Glas — navnlig det kunstigt affarvede — der
er udsat for Irisering; paa det mørktfarvede, f. Eks.
de gamle ægyptiske Salvekar, findes der ofte intet
Spor deraf, men Overfladen er klar og ren, som
den altid har været.
Den stærkt forøgede Anvendelse af Glas, som
viser sig i den romerske Kejsertid, staar i Forbin
delse med en Forplantning af Industrien til nye
Omraader af Riget. Længe havde Glasfabrikationen
været en ægyptisk Specialitet, i Tiden omkring K ri
sti Fødsel begynder Industrien i Italien, og i Løbet
af det første Aarhundrede derefter har Gallien ud
viklet sig til et af de vigtigste Produktionssteder for
Glas. Hovedcentrerne for Fabrikationen synes her at
Fig. 9. Gallisk „Tøndeflaske“. 1 a.
have ligget mod Nord i Landet, i det senere Picardi og
Belgien, samt øst herfor, med Trier og Køln som de vigtigste Pladser. Mod Old
tidens Slutning var Værkstederne her af større Betydning end de italienske, og
de holdt sig efter Romerrigets Fald og bevarede den antikke Tradition, som gik
i Arv til de frankiske Glasværker i Middelalderens Begyndelse. Ikke faa Produk
ter fra disse Egne er vandret til Norden, og adskillige findes i Museets danske
Samling, saaledes Bægre og Drikkehorn, ofte af grønligt Glas og tit med paa
satte Prydelser af forskelligfarvet Glastraad, og de sjældne Bægre, der paa deres
Vægge bærer malede Billeder af Livet paa en romersk Arena, Dyre- og Gladi
atorkampe. Overfor denne smukke Samling af Glas, fundne paa dansk Grund,
træder Antiksamlingens Bestand af gallisk-rhinsk Glas tilbage; jeg skal her kun
henlede Opmærksomheden paa et for faa Aar siden erhvervet ganske ejendom
meligt Stykke (Fig. 9). Det er en Flaske af farveløst Glas, der ved Forvitring nu
er blevet mat hvidligt. Ved Halsen med den brede Mundingsrand, hvortil de to
flade Hanke slutter sig, er intet særligt at bemærke; det ejendommelige er Bugens
Form. Svagt udbuet paa Midten og med en Række ophøjede vandrette Rifler
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foroven og forneden skal Flaskens Bug øjensynligt være en Miniaturefterligning
af en baandbeslaaet Trætønde af den Slags, som anvendtes til Transport af Vin
i Gallien, medens man i Middelhavslandene mere anvendte store Lerkar eller
Skindsække til dette Øjemed. Alene dette Træk er et Vidnesbyrd om, i hvilke
Strøg Hjemstedet for vor Flaske maa søges; den er da ogsaa fundet i Køln,
og meget tyder paa, at den er udgaaet fra en Fabrik i det nordlige Frankrig, i
Egnen om Boulogne. 1 Tid maa den ansættes til 3dje eller 4de Aarh. e. Kr.

Fig. 10.

Fig. 11.
Salvckar af forskellige Former og Farver. aA.

Fig. 12.

Teknisk er den ogsaa ganske oplysende, idet de to Sømme, der løber ned paa
hver sin Side, tydeligt viser, at hver Halvdel af Flasken først er udført for sig,
ved Pustning i en Form, hvorpaa de to Stykker er sat sammen og Hals og
Hanke tilføjet.
Kejsertidens Glas er overhovedet ofte pustet i Forme, formodentlig af Ler,
baade simplere Typer og mere kunstfærdige Varieteter. Ved den flere Gange om
talte Auktion i Berlin 1929 erhvervede Antiksamlingen saaledes bl. a. en lille
Flaske (Fig. 10), hvis Bug bestaar af to ungdommelige Hoveder, som bagtil mødes
i Sømme, ligesom de to Halvdele af den ovenfor omtalte Tøndeflaske, udført
i lyst Glas, og endvidere en særdeles fin lille sekskantet Flaske af mælke
hvidt Glas (Fig. II). Den er sat sammen af tre hver for sig udførte Dele og bæ
rer paa hver af de seks Sider Billedet af en elegant formet Vase, foroven og for
neden indrammet af Ornamenter. Smaa Søjler adskiller Vaserne. Denne nydelige
lille Genstand tilhører en Gruppe Glaskar, som ved sin Stil røber sin Tilblivel
sestid — Kejsertidens Begyndelse — og ved Hjælp af Mestersignaturer, der
findes paa adskillige Stykker, kan ogsaa deres Hjemsted bestemmes: det er
Sidon, den gamle navnkundige syriske Kystby. At Fønikerne, som beboede
denne By, havde en gammel Glasindustri, berettes hos Oldtidens Forfattere,
der endog tilskriver dem at have opfundet selve Stoffet Glas, hvilket i hvert
Fald ikke kan være rigtigt; men gennem Fund kan man ikke paavise noget,
2*
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som afgjort er blevet til i disse Egne, før de reliefprydede Smaavaser fra
Kejsertidens Begyndelse, og de er øjensynligt helt prægede af græsk Kunst og
har ingen specielt orientalske Træk. T il Gengæld ved man med Sikkerhed, at
Syrien i den senere Oldtid var et Land, der stod i
første Række med Hensyn til Glasarbejde.
Antiksamlingen har i Løbet af de sidste Aar gen
tagne Gange erhvervet syriske Glas
fra denne Tid. T il disse Nyer
hvervelser hører f. Eks. det under
Fig. 12 afbildede lille Salvekar af
brungult Glas i Form af en Dad
del, en Type, som væsentligst tilhø
rer 2det og 3dje Aarh. „Frugten“ ,
hvis Farve Glasset træffer meget
godt, er sammensat af to hver for
sig formede Halvdele efter samme
Metode, som er brugt ved den før
omtalte galliske Tøndeflaske. En helt
anden og for Syrien ganske ejen
dommelig Art af Salvekar viser
Fig. 13, to Glasrør, som har en Side
Fig. 13.
Fig. 14. Syrisk Flaske fra Mid
fælles og er omvundne med en
Syrisk Salveflaske. Vs
delalderen. '/t.
Spiraltraad. Vort Eksemplar er fun
det i Rumænien, men der er ingen Tvivl om, at det er fabrikeret i Syrien.
Helt ned til længe efter Romerrigets Fald holdt den syriske Glasfabrikation
sig, som Fig. 14 viser, der er et syrisk Produkt fra den arabiske Middelalder.
Paa samme Maade som Arbejdet ved Rhinen og i Gallien fortsattes af Frankerne,
blev Araberne Traditionens Arvtagere i Syrien og Ægypten, indtil deres Indu
stri igen blev afløst af de venetianske Værksteder. Men hele denne Udvikling
falder uden for Antiksamlingens Omraade.

Tempeltæppe. Malet Bomuldstøj. Bali.

FRA ØSTENS KULTURER
A f T homas T homsen
har sat deres Spor ved Forskydninger i de faste Stenlag.
Det er da ikke at undres over, at Strømninger i det langt bevægeligere
Menneskemateriale øver Indflydelse paa de enkelte Folk, antropologisk, sprogligt
og — hvad der her har Hovedinteressen — kulturelt. Et Folk, der i Kultur staar
højere end sine Naboer, vil paa eget Grundlag skabe en Stil, en Kunst, der kan
betegnes som dets egen. Men i Tidernes Løb vil det modtage og indsuge Ele
menter udefra, ligesom dets Naboer vil paavirkes af det. Der kan saaledes tales
om større Kulturkredse, men ogsaa disse griber ind i hinanden. Der kræves da
et bredt Grundlag for at forstaa en enkelt Kultur, og der vil endda være mange
Enkeltheder, hvis Oprindelse endnu er uforstaaelig, fordi den taber sig i en fjern
Fortid, hvis Materiale endnu ikke er fremdraget. Det er naturligvis ikke Hen
sigten paa de faa følgende Sider at forsøge en saadan Udredning; men glimtvis
vil dog selv paa dette snævre Omraade Sammenspillet mellem de forskellige Kul
turer træde frem.
Skilt fra Vestens Kulturlande ved Asiens Nomadefolk udviklede Kina tidligt
sin egen Kultur. Særligt gennem de sidste Aartiers svenske Udgravninger har man
faaet Kendskab til den forhistoriske Tids ejendommelige Keramik, saa forskellig
fra, hvad man hidtil havde betegnet som kinesisk, og det er paapeget, at der selv
i denne fjerne Tid (4.—3. Aartusinde f. Chr.) har været en vis Vexelvirkning
mellem Vesten og Østen. Ogsaa Bronzeindustrien optræder tidligt i Kina og havde
allerede under Choudynastiet i 1ste Aartusinde før vor Tidsregning naaet en høj
Udvikling. Et Exempel herpaa afgiver Fig. 2, et støbt Bronzekar i Dyreform til
Vinofre; Vinen hældtes ind gennem et Laag foroven og gødes ud gennem Dyrets
Mund; indvendig i Laaget paa det afbildede Stykke findes en billedlig Fremstilling
af den ofrende med Offerdyrene. Med Kinesernes tidligt vaagne Sans for Antikvi
teter har de gentaget disse Former helt op i Middelalderen; vort Kar er imidler
tid iflg. den japanske Expert Tadasuke Takata et endog meget smukt Exemplar
fra selve Choutiden.
aturrevolutioner

N
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T il det følgende af de større kine
siske Dynastier, Han (206 før—221
eft. Chr.), bør sikkert henføres den i
Fig. 3 afbildede Bronzekumme, hvis
Yderside næsten helt er dækket af
Rankeværk, Spiraler og udfyldte Tre
kanter, og den i Fig. 4 gengivne lille
Beholder, antagelig en Tush-Kop; den
fremadvendende Sides Mæandre er paa
den modsatte afløst af Cirkelslag.
Det er saa ofte sagt, at Kina ved
Opførelsen af den store Mur i 3. Aarh.
f. Chr. lukkede sig ude fra Omverde
nen for at være sig selv nok. Dette er
Kina. Choudynastiet.
ikke mere berettiget, end om man vilde
sige, at Danmark ved Bygningen af
Danevirke søgte at trække sig ind i sin Skal. Den kinesiske Mur var et storstilet
og højlig tiltrængt Forsvarsværk mod det stadigt bølgende nomadiske Asien, hvor
fra krigerske Rytterfolk sværmede ind over den vidtstrakte Grænse. Noget andet
er, at den ikke virkede efter sin Hensigt: trods Muren oversvømmede særlig
Hunnerne Kinas nordvestlige Provinser, hver Gang en svag Regering gav dem
Raaderum. Kraftige Herskere trængte dem dog til andre Tider langt tilbage, og
allerede i det 2det førkristelige Aarhundrede ligger de første Spirer til den Hun
nernes Folkevandring, som skulde blive skæbnesvanger for selve Rom.
Saa langt fra at lukke det fredelige Samkvem med Vesten ude søgte Kina det
selv: et Gesandtskab, som i samme Aarhundrede sendtes til Indoskytherne ved
Oxus, havde ganske vist et politisk Hovedformaal: at formaa dem til Hjælp mod
Hunnerne; men med 1ste Aarhundrede af vor Tidsregning tager de forskellige
Forbindelser stærk Fart. Jødiske Købmænd havde allerede Aar 34 nedsat sig i
Kina, ved Aarhundredets Midte drog Udsendinge fra Kina til Indien for at skaffe
buddhistiske Manuskripter og føre Munke med, der kunde tolke og oversætte
dem, og ved dets Slutning fik et Gesandtskab den Mission at gæste Rom; de
naaede dog kun til den persiske
Bugt.
At disse vestasiatiske Forbin
delser ikke blev uden Virkning
paa den kinesiske Kunst, viser bl. a.
en Række Spejle, som optræder i
Tangtiden, prydede paa Bagsiden
med Vinranker og Drueklaser i
i Relief (Fig. 5).
Det er ikke Stedet her at følge
Kinas Udvikling videre frem. Der
skal kun til Slut gengives et smukt
Stykke af den Art, som inden den
Fig. 3. Bronzekumme. Kina. Antagelig Handynastiet.

vig. 2. Bronzekandetil vinoffer.
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ældre Kultur blev bekendt, var skattet som den typisk kinesiske. Fig. 6 er en
Dekorationsfigur af Fedtsten, fra 17.— 18. Aarh., hørende til et Par, som tidligere
har haft Plads paa Herregaarden GI. Estrup. Kvindeskikkelsens Blidhed fremhæves
ved Modsætningen til det glubende Fabeldyr, der
er skaaret i sort Sten med ildrødt aabent Gab og
røde Sten som Øjne, mens hun er dannet af
ganske lyst Materiale.
Langt stærkere end paa Kina virkede Folkebølgerne fra Asiens Fastland dog paa den forin
Fig. 4. Tushkop af Bronze. Kina. Handiske Halvø, som jo i Form minder om en Fiskedvnastiet.
ruse, og som praktisk talt ogsaa har virket som
en saadan. Nord fra myldrede Folk efter Folk ind og øvede T ryk paa de tidli
gere Besiddere, og stadig var Rusens Munding stængt af nye Strømme, der hin
drede en modgaaende Bevægelse; de, som en Gang var kommen ind, maatte —
i hvert Fald i de ældste Tider — blive og underkaste sig deres Skæbne: De
mørkhudede Kolarer trængtes af de lysere Dravider op i Bjergene, hvor de endnu
lever, og Draviderne pressedes ved Ariernes Indtrængen ned mod Rusens Bund
og danner nu Hovedbestanddelen af Sydindiens Befolkning. Stærkt blandedes na
turligvis under disse Forhold saavel Folkene selv som deres Kulturer og Reli
gioner; Vedatidens Naturdyrkelse optog Guddomme og Forestillinger fra de ældre
Beboere, saa at Folkereligionen kom til at omfatte en Vrimmel af uensartede
Gudeskikkelser og Dæmoner. Tænkerne kunde dog ikke forliges med denne
enorme Gudeverden, og med Inderens Hang til Grublen dannede der sig det ene
filosofiske System efter det andet, alle mere eller mindre verdensfjendske. Blandt
dem naaede Buddhismen en universel Betydning og tæller endnu mere end
400 M illioner Tilhængere; men den
Buddhisme, som nu hersker under
forskellige Former i hele Østasien,
er ganske vist noget helt andet end
den Lære, som den nordindiske Fyr
stesøn Gotama i 6. Aarh. før Chr.
bragte Verden, da han efter lang og
streng Askese havde løst Tilværel
sens Gaade og var bleven Buddha
o: alvidende. Gotamas Lære var Livs
filosofi, ikke Religion; den aner
kendte ingen Gud. Stifterens for
nemme Byrd har vel virket sam
men med Lærens etiske Renhed til
at skaffe den Indpas ved Hofferne.
Før Midten af 3. Aarh. f. Chr. antog
den nordindiske Konge Asoka BudFig. 5. Bagsiden af Bronzespejl med Drueklaser. Kina. Andhismen, Og dermed begyndte dens
tageiig Tangdynastiet.
Storhedstid. Klostre byggedes, og der
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dreves ydre Mission, endog af Medlemmer af selve Kongefamilien, som drog til
Ceylon, hvorfra Buddhismen atter bredte sig til Bagindien. Og videre gik dens
Ry; vi har jo set, at Kinas Kejser allerede i 1ste Aarh. af vor Tidsregning sendte
Bud til Indien efter Munke.
For at Buddhismen imidlertid kunde vinde Proselyter udenfor de dannedes
Kreds, maatte den undergaa en Forvandling; den blev en Religion med Buddha
selv som Midtfigur og med et rigt Fond af
Bifigurer, Helgener, Djævle og Dæmoner.
Fig. 7, et stort siamesisk Tempelbillede, vil
give et Indtryk af Forvandlingen; langt grel
lere og mere frastødende virker den dog i
den Form for Buddhisme, som kaldes Lama
isme, og i hvilken den dæmoniske Side gan
ske har Overtaget.
Mens Læren saaledes i Missionslandene
hævdede sig ved Tilpasning, lykkedes det
den trods lignende Forsøg ikke at faa bli
vende Plads i Moderlandet. Her gjorde dens
Ligestillen af alle Mennesker den stærke
Brahminkaste til dens svorne Modstander;
en grummere Fjende mødte dog begge Re
ligioner efter 700, da Muhammedanerne var
trængt ind i Nordindien. Ved Tiden 800
var Buddhismen saa at sige uddød i sit
Hjemland; men paa Ceylon har den holdt
sig
til vore Dage.
Fig. 6. Dekorationsfigur af Fedtsten. Kina.
Nordindien var i flere Aarhundreder in
17.— 18. Aarh.
denfor vor Tidsregning i bølgende Bevægelse.
Riger dannedes og forsvandt, og Baktriere, Parthere, Skyther og Hunner hærgede.
Under disse urolige Forhold drog omkring Aar 600 flere Tusinde Nordindere til
Søs for at søge nye Hjemsteder. De landede paa Java, hvor de trængte de oprin
delige Indbyggere tilbage og gjorde sig til Herskere; her rejste sig Buddhismens
stolteste Mindesmærke, Kæmpetemplet Boro Budor; men ogsaa brahmanistiske
Templer skød op; her i fremmed Land svandt de religiøse Modsætninger ind
overfor det fælles, at de var Indere. De følgende 800 Aar var en Storhedstid
paa Java; men i 15. Aarh. trængte muhammedaniserede Malajer frem og ødelagde
med vanlig fanatisk Grusomhed de hinduiske Riger. Muhammedanismen er for
blevet den herskende Religion, men Hindutiden er derfor ikke glemt; endnu den
Dag i Dag udføres i Festnætter Scener af Ramajana som Skyggespil.
Flygtende for Muhammedanernes Myrderier havde Skarer af hinduiske Javanere
søgt Ly paa den nærliggende lille 0 Bali, og her skete det Særsyn, at denne 0 ,
ene af alle Arkipelagets Øer, bevarede sin hinduiske Religion til vore Dage. Tem
peltæppet, der ses paa Frisen Side 21, med den slangeomvundne Dæmon og de
kæmpende Aber, er et absolut indisk Motiv, og de ædle Skikkelser i Billedet er
af ganske samme Type som paa de javanske Skyggespilfigurer.
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Malajerne maatte lade Balis Kultur i
Fred; men de trængte iøvrigt erobrende
frem fra 0 til 0 . Paa Borneo trængte de
Dajakerne ind i det indre og grundede
Sultanater i Kystegnene. I det ældste af
disse, Brunei paa Nordvestkysten, udvikle
des en Bronzeindustri, i hvis Frembringel
ser ædle Former med fin Ornamentik som
Fig. 8 kæmper med barokke Vaser og
Kander, besat med et Utal af fritstaaende
Dyr. En kinesisk Paavirkning er i mange
Enkeltheder saa umiskendelig, at det vel
ikke er usandsynligt, at Sultanerne har
brugt kinesiske Bronzestøbere; den drage
prydede Gong Fig. 9 er et typisk Exem
pel.
Hensigten med ovenstaaende har i før
ste Række været at give nogle faa Billeder,
valgt blandt den etnografiske Samlings se
nere Erhvervelser. Størsteparten er Gaver
fra Ny Carlsbergfondet. Pladsen har kun til
ladt et ganske snævert Udvalg. Fig. 7 er
saaledes det eneste udtagne Exempel blandt
en Samling paa 140 Numre, Museet mod
tog som testamentarisk Gave fra General
konsul, Direktør Erik Leth. Foruden det
her afbildede Maleri indeholder denne Sam
ling tre andre Tempelbilleder med forskel
lige religiøse Motiver, et sortlakeret Skab
med Gulddekorationer, som det bruges til
Opbevaring af Tempelhaandskrifter, en om
fattende Repræsentation for det brogede,
siamesiske Porcelæn, adskillige Sølvskaale
o. s. V.
Under Forsøget paa at skabe Forbin
delse og Sammenhæng mellem de enkelte
Sager har Læseren maattet følge med paa
et Strejftog fra Kina over Indien til de ost
indiske Øer for til Slut at se Kinas Kul
tur dukke op igen østude. Forhaabentlig vil
man trods den hurtige Rejsemaade have
faaet et Indtryk af, at Kulturerne er gen-

Fig- 7- Buddhistisk Tempeimaieri. Siam.
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sidig afhængige af hinanden, og at det Museum, som ønsker at give de besø
gende Forstaaelse heraf, maa arbejde paa bred Basis; højere og laverestaaende
Folk griber ind i hinandens Skæbne, ikke blot krigersk, men ogsaa kulturelt.
Sætter man Skel mellem de to Grupper, afskærer man sig paa Forhaand fra en
fuld Forstaaelse; i modsat Fald har Kulturhistorikeren dog Haab om en Gang
i Fremtiden at naa henimod Løsningen.

Fig. 8. Bronzekumme. Brunei, Borneo.

Fig. 9. Bronzegong. Brunei, Borneo.

NOGLE NYERHVERVELSER FRA COSTA RICA
A f K aj B irket -Smith

Kulturhistorien er det stort set saaledes, at nogle faa, lykkeligt udrustede Steder
paa Jorden har været de Kilder, hvorfra Kulturen er udstrømmet til de om
liggende Egne. En tilsvarende Rolle, som Landene om det østlige Middelhav spil
lede i vor Oldtid, havde Cordillerernes højt udviklede Indianersamfund i den nye
Verden før Columbus. Mayaerne i Guatemala og Yucatan grundlagde her en Kul
tur, som fuldt kan maale sig med den gamle Orients, og som siden toges i Arv
af de krigerske Aztekere paa Mexicos Højslette, paa ganske lignende Maade som
Romerne tilegnede sig den græske Kultur. I det nordvestlige Syd-Amerika, i Co
lombias Bjærge, levede Chibchaerne, mindre udviklede end Mayaer og Aztekere
ganske vist, men dog staaende paa et ret højt Trin. Mellem Mayaernes Omraade
i Nord og Chibchaernes i Syd strækker Central-Amerika sig som en smal Bro,
tilgængelig baade for Paavirkninger og Indvandringer fra bægge Sider. Selv om
Kulturen her aldrig naaede saa vidt som i Hovedlandene, siger det sig selv, at
denne gunstige Beliggenhed maatte sætte sig tydelige Spor i den stedlige Udvikling.
Hidtil har den etnografiske Samlings Repræsentation for Central-Amerika været
meget sparsom. Indtil i Aar fandtes der saaledes fra Costa Rica kun en Række
smaa Lerkar, og skønt de i og for sig er ret typiske i Formen, giver de dog
langtfra noget virkeligt Begreb om den gamle Kultur, som engang har hersket i
disse Egne. Nu er der imidlertid dels ved Gaver fra Ny Carlsberg-Fondet og In
geniør J. Stubbe Teglbjærg i Puerto Limon, dels ved Køb til en vis Grad bødet
paa dette Forhold; dog er der desværre endnu langt igen, før man kan sige at
eje en blot nogenlunde fyldig Samling.
Skønt ikke meget større end Danmark i Flademaal havde Costa Rica oprinde
ligt en temmelig uensartet Befolkning. For en væsentlig Del hænger dette sam
men med Landets Geografi. De bestemmende Omstændigheder er dels den før
nævnte Beliggenhed mellem de større Kulturlande mod Nord og Syd, dels Mod
sætningen mellem det lave, fugtige Urskovsland mod Øst og de vulkankronede
Bjærgkæder og Højsletter i de midterste og vestlige Dele af Landet. I de lavt
liggende Egne færdes endnu nogle faa og fattige Indianerstammer, der baade i
Levevis og Kultur er knyttet til Syd-Amerika. I Højlandet var tidligere Kultur-
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folkenes Hjem; men ikke engang de udgjorde nogen Enhed. Ved Foden af de
store Vulkaner levede Guëtarerne, der sprogligt var beslægtede med de lige
nævnte Urskovsstammer saavel som med Chibchaerne i Colombia. De nordvest
lige Dele af Landet optoges derimod af Chorotegerne, som ogsaa dannede Hovedbestanddelen af Befolkningen i de nordligere Republikker, Nicaragua og Honduras;

Fig. 1. „Sæde“ af Granit, fra Santa Rosa de Turialba. Gave fra Ny Carlsberg-Fondet.

men midt iblandt dem paa Nicoya Halvøen levede som i en Enklave en lille
Stamme, beslægtet med Méxicos Aztekere baade i Sprog og Kultur.
Hvorledes skal disse indviklede Forhold forklares? Et Svar paa dette Spørgsmaal er antydet af Herbert J. Spinden, en af Nutidens bedste Kendere af disse
Egnes Fortid; men noget endeligt Bevis for sin Opfattelse har han endnu ikke
givet. Han mener, at Chorotegerne er det oprindelige Kulturfolk i Costa Rica,
og saavel Guëtarernes og Urskovsstammernes Indvandring fra Syd som Mexica
nernes fra Nord sættes i Forbindelse med en Række Omvæltninger i Magtfor
holdene, der fandt Sted paa den mexicanske Højslette i det 11. Aarhundrede e.
Chr., og under hvilke ogsaa store Dele af Chorotegerne vandrede Nord paa. I
Virkeligheden lever der den Dag i Dag chorotegisk talende Stammer i Mexico.
Forbindelsen med de nordlige Lande er dog for saa vidt betydeligt ældre, som
Chorotegernes Kultur væsentligt er bygget paa den ældre Maya-Kultur, hvis Stor
hedstid faldt i det 6. Aarhundrede. Saaledes skyldes formodentlig Chorotegernes
Kakaodyrkning og Kalkunavl Indflydelse fra denne Kant. Det samme gælder inden
for Kunsten Stenfigurerne og den malede Udsmykning af Lerkarrene; men her er
Chorotegerne dog senere gaaet deres egne Veje. Mens Mayaernes Ornamentik er
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rent dekorativ-realistisk, gaar deres i Retning af det symbolsk-stiliserede, saa at
de oprindelige Bestanddele opløses og omformes indtil Uigenkendelighed. De to
Kulturerhvervelser, der betegner Toppunktet af Mayaernes Civilisation, Kalender
væsnet og Skriften, blev aldrig optaget af Chorotegerne.

Desværre er det yderst lidt, hvad de gamle, spanske Forfattere veed at for
tælle om Costa Rica. Oviedo y Valdés giver en Skildring af Befolkningen paa
Nicoya Halvøen, som med sine Menneskeofringer og kanibalske Fester i mindre
Maalestok afspejler Stammefrændernes Liv mod Nord. Men hverken hos ham
eller andre findes noget videre om Choroteger eller Guëtarer, og nu er de for
længst forsvundne. Her som andetsteds var Guldet skæbnesvangert.
Allerede før Opdagelsens Tid førtes Guld ad Handelsvejen lige til Mexico, og
det var ogsaa Guldet, som gav Spanierne Anledning til Navnet Costa Rica, „den
rige Kyst“ . Man faar et godt Begreb om, hvor stor denne Rigdom var, af en
Hændelse, som ved Midten af det 16. Aarhundrede berettes af den italienske Sol
dat Benzoni. Da den spanske Guvernør havde mistet nogle Krukker med Salt og
Honning, lod han de stedlige Indianerhøvdinger fængsle. A f den ene fik han da
til Erstatning Guldsager til 2000 Dukaters Værdi; men ikke tilfreds hermed, truede
han Høvdingen med Døden paa Baalet, hvis han ikke i Løbet af fire Dage lod
en stor Kurv fylde seks Gange med Guld. Endnu i Mands Minde skal gamle
Guldsmykker fra Gravene være brugt af Landboerne i Stedet for rede Penge.
Af Guldsager er der desværre ingen blandt Museets Erhvervelser, som for
Størstedelen hidrører fra en stor Privatsamling, tilvejebragt i Løbet af en længere
Aarrække af en tysk Plantageejer, Ritmester H. Knöhr. Pragtstykket er det Fig. 1
afbildede, fuldstændig uskadte „Sæde“ eller „B o rd “ fra Santa Rosa de Turialba
indenfor Guëtarernes gamle Omraade. Det
er af massiv Granit med en Højde af ca.
31 cm, et Tværmaal foroven af ca. 57 cm
og en Vægt af ikke mindre en ca. 135 kg.
Proportionerne er beundringsværdige, især
Sidens fint svungne Linjer, der foroven
afsluttes med en Krans af 19 omhyggeligt
udførte Dyrehoveder. Overfladen er ganFig 3 Lille Kværnsten i Form af en Jaguar nied
ske svagt fordybet. Hvad Bestemmelsen
Menneskehoved. Candelaria de Naranjo.
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med det egentlig har været, er ganske usikkert; men uden
Tvivl har det haft en eller anden ceremoniel eller religiøs
Anvendelse. I hvert Fald er det baade kunstnerisk og ar
kæologisk et overordentlig fremragende Stykke. Da C. V.
Hartman i sin Tid udgav sit store Værk om Udgravnin
ger i Costa Rica, kendtes i alt kun tre lignende, af
hvilke eet nu findes i Stockholm og eet i Washington,
mens et tredje, der var stærkt beskadiget, blev efterladt.
Under disse Omstændigheder vil man forstaa, at Museet
staar i dyb Taknemlighedsgæld til Ny Carlsberg-Fondet,
fordi det sikrede denne Sjældenhed for Danmark.
I det hele taget har Arbejdet i Sten staaet paa et me
get højt Trin, hvortil vel blandt andet den almindelige
t J . .
Forekomst af forholdsvis bløde Lavaer har bidraget. Dette
La Coiombiana.
ses saaledes af den næsten meterlange, med seks Menne
skehoveder prydede Kværnsten (metate) til Knusning af
Majs (Fig. 2), der blev fundet ved Vulkanen Barba sammen med en stor, ganske
flad Stenskaal. At et saa omhyggeligt udført Stykke
ligeledes har haft ceremoniel Anvendelse, turde være
sikkert. Fra Honduras og Nicaragua kendes Fund
af Helligdomme med lignende Kværnsten i alle
Størrelser.
Betydeligt mindre, kun 23 cm lang, men lige saa ud
mærket udført er Kværnstenen Fig. 3. Kroppen har
Skikkelse af en Jaguar, et Dyr, som aabenbart har
indtaget en fremskudt Plads i disse Egnes Religion,
hvorimod Hovedet er formet som et Menneskeho
ved. Hvis saadanne smaa Kværnsten overhovedet
har fundet nogen Anvendelse i det daglige Liv,
maa det snarest have været til Knusning af Farve
stof eller Kakaobønner. Hvor ypperligt man ogsaa
forstod at gengive Jaguar hovedet, ses af den lille
Skulptur Fig. 4 med det uhyggeligt grinende Rov
dyrfjæs.
Som almindeligt paa tilsvarende Kulturtrin er
Menneskefigurerne langt mere stive og ufuldkomne.
Sammenlignet med den senere Maya-Kunsts forfinede
Fremstillinger har de et gammeldags Præg. Naar
man ser den interessante, 46 cm høje Torso, fore
stillende en kvindelig Guddom, der fatter om sine
Bryster med bægge Hænder (Fig. 5), følger Øjet
dog med Glæde baade Ryggens yndefulde Svajning
og Underlivets bløde Runding. Betydeligt prim iti
vere er et Mandshoved og en mandlig Figur uden
Fig 5 Kvindelig Torso.
Ben.
La Coiombiana.

N O G LE N YER H V ER VELSER FRA COSTA RICA

31

Sammen med disse Stensager er der Grund til at
nævne Ingeniør Stubbe Teglbjærg’s Gave, som foruden
et mindre Lerkar og et fantastisk Dyrehoved af Ler om
fatter 13 Stenøkser. Denne Gave, der er et smukt Be
vis paa den Velvilje blandt Danske i Udlandet, hvorover
Museet ofte har kunnet glæde sig, var saa meget mere
velkommen, som der blandt de øvrige Erhvervelser
kun var en eneste Økse.
Fig. 6. Lerkar med Krybdyrhoved.
Lerkarrene fra Costa Rica er næsten altid smaa. Da
Nicoya.
de som Regel findes i eller ved Grave, er det sandsyn
ligt, at de udelukkende er lavet med en saadan Henstilling for Øje, noget som den
rige, malede eller plastiske Udsmykning ogsaa kan tyde paa. A f imponerende Stør
relse, 47 cm høj, er dog det prægtige Kar fra El Sardinal (Fig. 7). Baade Formen
og de malede Ornamenter bekræfter, hvad Findestedet viser, nemlig at vi her har
at gøre med et Stykke fra det egentlig chorotegiske Omraade og ikke fra GuëtarKulturen, som mest ynder plastisk Udsmykning. Nicoya angives som Findested for
et malet Kar, hvis plumpe Dyreform rent uvilkaarligt leder Tanken i Retning af en
Skildpadde, men hvis Maling næp
pe lader Tvivl om, at det i Virke
ligheden skal forestille en Jaguar.
Benene er hule og udstyrede med
en raslende Kugle, et overmaade
karakteristisk Træk for disse Eg
nes Lerkar. Rimeligvis staar det i
Forbindelse med, at Ranglen og
Frugtbarhedsideen hører nøje sam
men i den méxicanske Kulturkreds.
Det lille, umalede Kar Fig. 6 viser
et Eksempel paa den hyppige
Anvendelse af Krybdyrhoveder i
Kunsten.
I øvrigt er der ingen Grund til
at gaa nærmere ind paa Keramik
ken. Man kan udskille mindst fem
forskellige Stilarter inden for Costa
Ricas Grænser; men Museets Ma
teriale er endnu alt for lille til, at
de alle kan illustreres. Samtidig
med Taknemligheden over, at det
er lykkedes at erhverve den her
Fig. 7. Stort Lerkar med malet Dekoration. El Sardinal.
beskrevne, meget betydelige Sam
ling, vaagner — som altid i Mu
seumslivet — Trangen til at fuldstændiggøre og supplere, i Haab om, at man en
Gang ad Aare skal kunne give et virkeligt alsidigt og forstaaeligt Indblik i det
Liv, der for Aarhundreder siden rørte sig i disse fjærne Egne.

Hedeagre paa Mols, delvis i Færd med at springe i Lyng.

GAMLE AGRE
A f G udmund H att

er det stærkest opdyrkede af alle Lande. Ingen anden Stat i eller
uden for Europa har, i Forhold til sit Areal, saa megen Jord under Ploven
— ca. 69 %. Dyrkningen har sikkert aldrig før haft saa stor Udstrækning som
i vore Dage. Og dog findes der i vore Skove og Heder talrige Spor af gamle,
opgivne Agre, vidnende om, at Agerbruget ikke altid har formaaet at fastholde
sine Erobringer. Disse opgivne Dyrkningsfelter er af forskellige Typer, svarende
til forskellige Udviklingstrin i Agerbrugets Teknik. Der kan med Sikkerhed
skelnes mellem fem Typer.
1. Den yngste Type har tydelige Plovfurer. Agrene er flade, og Agerinddelingen
er som paa Nutidsmarker. Opgivne Agre af dette Udseende er meget almindelige
i jydske Heder. I nogle Tilfælde er de kdn faa Aar gamle. Der foregaar endnu
enkelte Steder i Jylland, f. Eks. paa Mols, et ekstensivt Hedeagerbrug; Heden
bliver arbrændt og pløjet, Marken afgiver et Par Rugafgrøder og lidt Græsning,
og saa faar Lyngen atter Lov at vandre ind. Et saadant ekstensivt Hedeagerbrug
var tidligere meget almindeligt. Det har en vis principiel Lighed med Svedjebruget
i Finland og Sverige og er rimeligvis i og for sig en ældgammel Form for
Dyrkning.
2. En noget ældre Type af opgivne Marker har smalle og højryggede Agre.
„Ryg-Agre“ kunde de passende kaldes. Smukke Eksempler herpaa findes i Grib
Skov og kendes ogsaa fra andre danske Skove. I jydske Heder er opgivne RygAgre ikke ualmindelige. Særlig iøjnefaldende Forekomster er at se i Heden nord
for Egsmark i Djursland; her gaar Agrene paa tværs af en Bakkekam, og de
høje Agerrygge tegner sig som en Bølgelinje mod Horisonten. Men hverken i
Egsmark Hede eller andetsteds har jeg kunnet finde noget Bevis for, at de opanmark
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Fig. 2. Digevoldinger paa Vindblæs Hede i Himmerland.

givne Ryg-Agre skulde være af meget betydelig Ælde. Grib Skovs Ryg-Agre kan
ikke være meget over 100 Aar gamle; thi de paagældende Arealer var Agerland,
da Videnskabernes Selskabs Kort blev tegnet, omkring 1770. — I Tyskland har
man ganske vist opfattet lignende Ryg-Agre som Oldtidslevninger. Særlig har man
villet tyde visse bayerske Forekomster som forhistoriske. Men denne Opfattelse
er af nyere tyske Forskere blevet stærkt bestridt.
I og for sig er den smalle, højryggede Agertype mange Aarhundreder gammel.
Dens tekniske Forudsætning er Ploven med Muldfjæl; maaske er Ryg-Ageren
ligesaa gammel som den med Muldfjæl forsynede Plov. Og sandsynligvis eksisterede
en saadan Plovtype her i Danmark allerede ved Oldtidens Slutning. I Saxos V III
Bog fortælles et Sted om forladte Agre i danske Skove: „T hi de Agre, der for
dum havde været rige paa Korn, de ses nu tæt bevoksede med Træer. Og hvor
fordum Dyrkerne, idet de vendte Jorden dybere, spredte store Jordklumper, der
er der nu vokset en Skov frem, som omfatter Jord, der endnu bærer den gamle
Kulturs Spor. Hvis ikke disse Jordstykker var forblevet uden Kultur og havde
ligget øde hen i lange Tider, saa havde de ikke kunnet dele et og samme Jords
mon mellem Plovfurer og Træernes sejge Rødder.“ Selv om denne Beskrivelse
ikke er ganske klar, synes den dog snarest at gælde Ryg-Agre, adskilte ved
dybe Agerrener. Og dersom øde Ryg-Agre var at finde i sjællandske Skove om
kring Aar 1200, da maa heraf sluttes, at danske Bønder allerede ved Oldtidens
Slutning gjorde deres Agre højryggede.
Alligevel tør jeg ikke tillægge nogen af de opgivne Ryg-Agre, der nu findes i
danske Skove og Heder, en meget betydelig Alder; jeg har ikke kunnet skaffe
Bevis for, at nogen af disse Forekomster behøver at være mere end 1 à 2 Aar
hundreder gammel.
Anderledes forholder det sig med de tre følgende Typer af opgivne D yrk
ningsområder.
3. Den tredie Type har lange, parallele Stenrækker mellem Agrene, og under
tiden findes her Rydningsbunker af Sten, ofte liggende omkring en stor, jordfast
3
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Sten. K. F riis Johansen foretog i 1920—21 en betydningsfuld Undersøgelse af
denne Agertype i Fogstrup Hede, Tem Sogn, sydsydvest for Silkeborg. Han
paaviste her et vidtstrakt System af lange flade Agre, ca. 10 m brede, adskilte
ved Stenrækker og med mange Rydningsbunker. 1 Stendyngerne blev fundet
mange Lerkarskaar, der delvis lod sig sammensætte. Karrene er af førromersk
Karakter. Det tør derfor antages, at disse Marker var under Dyrkning i det
ældste Afsnit af Jernalderen.
1 Hederne i Silkeborg-Egnen har jeg set flere Forekomster af lignende Art.
Ogsaa i andre Egne af Jylland findes opgivne, lynggroede Agre, adskilte ved
Stenrækker. Dog er de ingenlunde i alle Tilfælde fra Oldtiden. Ogsaa i senere
Tider, ja, helt op mod Nutiden, har man ladet afsamlede Marksten ligge i
Agerrenerne.
4. Den fjerde Type af øde Agre udmærker sig ved lave Jordvolde, „Digevoldinger“ , der krydser hinanden under rette eller næsten rette Vinkler og saaledes indrammer Jordstykker af nogenlunde rektangulær Form. Denne Type
kender jeg kun fra jydske Heder; her er den til Gengæld meget udbredt og
gentagne Gange omtalt i den topografiske Litteratur. De bør ikke forveksles med
Faarefolde, Kreaturindhegninger og digehegnede Dansepladser, hvoraf der jo ogsaa
findes talrige Rester i Hederne. Fantastisk er det at opfatte dem som Thingsteder,
hvilket enkelte Forfattere har gjort. En folkelig Tydning gaar ud paa, at de af
Digevoldingerne indrammede Firkanter skulde have været Porsehaver, altsaa
anvendt til Dyrkning af Pors, der i ældre Tid brugtes i Stedet for Humle ved
Ølbrygning. Denne Tydning er allerede omtalt 1823 af Landøkonomen C. Olufsen
og allerede forkastet af ham, idet han finder det „urimeligt at dyrke Pors eller
gøre Indelukker for dennes Avl, da denne Plante groer saa villigt, i saadan
Mængde, og med saadan Kraft, at den i Lynghederne sommesteder fortrænger
Lyngen selv, og intet Kreatur rører den.“ Olufsen opfattede derimod de ind
rammede Firkanter som gamle Agre. Og til denne Opfattelse har ogsaa Sophus
M üller sluttet sig i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1912, hvor
han paa Grundlag af Konservator G. Rosenbergs Opmaalinger har givet en kort
fattet Behandling af den anselige Forekomst af Digevoldinger paa Rødlandhede i
Lerup Sogn, Øster Han Herred. De af Digevoldingerne omsluttede Firkanter
tyder Sophus Müller som Agre, Højningerne selv som „Agerrener“ , altsaa som
de Striber, der efterlodes mellem Dyrkningsstykkerne.
Planen Fig. 3 fremstiller et lynggroet Digevoldingomraade nord for Gaarden
Nørre Favrholt i Albæk Sogn, Dronninglund Herred, Vendsyssel. Det temmelig
flade Terræn, bestaaende af senglaciale Havaflejringer, er gennemfuret af vest
østlige snævre Dale med stejle Sider og forsumpet Bund. En af disse Dale ses i
den nordlige Del af Planen, skærende sig tværs igennem Digevoldingomraadet;
i Østsiden af Omraadet begynder en anden Gren af samme Dalsystem. Selve
Plateauet, liggende mellem 22 og 32 m. o. H., er dækket af et Netværk af Dige
voldinger, 3 à 5 m brede og for det meste 20 à 30 cm høje, i nogle Tilfælde
dog ganske svage, kun 10 à 15 cm høje, i andre kraftigere og indtil ca. Vs m høje.
Paa Planen er Digevoldingernes større eller mindre Højde angivet ved stærkere
eller svagere Skravering. I nogle Tilfælde, hvor Digevoldingen løber vinkelret paa
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Terrænets Hældning, har den kun Fald til den ene Side, hvorved der fremkommer
et Slags Terrassering. Ingen af Digevoldingerne løber ned i de sumpede Dal
sænkninger. I nogle Tilfælde markeres selve Randen af en saadan Sænkning ved
en Digevolding; i andre Tilfælde ender Digevoldingerne blindt ved Sænkningens
Rand. Paa samme Maade ender nogle Digevoldinger blindt ved den flade Sænk
ning i den sydlige Del af Omraadet, hvis Bund indtages af en lavvandet Dam.

Fig. 3. Plan over Digevoldinger ved Favrholt (Albæk Sogn) i Vendsyssel.

Maaske har det været mindre magtpaaliggende at afgrænse Felterne mod stejle
Skrænter og sumpede Lavninger.
De af Digevoldingerne indrammede Felter er for det meste nogenlunde rekt
angulære, iøvrigt af ret forskellig Form og Størrelse. Der findes ogsaa fem-, seksog syvkantede Felter. Arealerne af Felterne ligger mest imellem 2000 og 3000 m8,
altsaa i Nærheden af */» Td. Land.
Da dette Digevoldingomraade blev undersøgt, i Oktober 1930, var der endnu
bevaret ca. 12 ha. Men det formindskes stadig ved den moderne Opdyrkning;
og engang har det strakt sig videre imod Nord, Vest og Syd. Kun i Østsiden
grænser det til ubrudt Hede, og her foreligger muligvis endnu Omraadets oprin
delige Grænse.
To Forhold giver denne Digevoldingforekomst i Albæk Hede en særlig Inter
esse. Sammen med Digevoldingerne finder vi her talrige Rodvæltere, Vidnesbyrd
om en forsvunden Skov. Og i Østsiden af Omraadet, liggende i Digevolding-Hjørner,
blev ved Undersøgelsen paavist to Brandpletgrave fra den førromerske Jernalder.
Rodvæltere er Jordhøjninger af ovalt Omrids, i Reglen 4 à 5 m lange, 2 à 3 m
3*
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brede, henved
m høje og med en Fordybning langs den ene Side. De er opstaaede ved, at Træer er faldne i Storm; i Faldet har Roden revet en Del Jord
op, og efter at Træet er bortraadnet, ligger Jorddyngen tilbage. Saadanne Rodvæltere lindes flere Steder i Hederne i Albæk Sogn. Særlig talrige er de netop
indenfor det undersøgte Digevolding-Omraade. Kun paa en lille Del af Kortet er
alle Rodvælterne indtegnede; iøvrigt er de udeladte, med Undtagelse af dem, der
fandtes i selve Digevoldingerne. I alle de Tilfælde, hvor der laa Rodvæltere i
Digevoldingerne, havde disse Rodvæltere revet Digevoldingerne op. Heraf fremgaar med fuld Sikkerhed, at Digevoldingerne er ældre end Rodvælterne.
Det var altsaa ikke i første Række Lyngheden, der erobrede dette Omraade,
da det blev overgivet til Naturen. Først rykkede Skoven ind og tog Markerne i
Besiddelse. Langt senere bukkede Skoven under, samtidig med at Lyngheden
trængte frem. Ved Gennemskæring af en Rodvælter viste det sig, at der allerede
var begyndende Aldan
nelse i Træets Nærhed
paa det Tidspunkt, da
Træet faldt.
A f en Rodvælters
Form og Orientering kan
det ses, ved hvilken Vind
retning Træet er faldet;
Fordybningen ligger i
Fig. 4. Profil af Digevolding fra Favrholt.
Vindsiden. Mange afTræerne er faldne i Storm af
Vest, Sydvest eller Nordvest. Men ogsaa andre Vindretninger har gjort sig
gældende. Skoven er ikke falden paa een Gang.
De førromerske Brandpletgrave fandtes i to lave Højninger, som paa Kortet er
markerede Højning I og Højning II. A f disse var Højning I den betydeligste, ca.
10 m i Tværmaal og lidt over Vs m høj. Den indeholdt en Brandpletgrav, som
foruden Trækul, ildskørnede Sten, brændte Menneskeben og nogle opløste Heste
tænder rummede en stor Mængde Skaar af Lerkar af førromerske Former. H øj
ning II var kun lidt over 3 m i Tværmaal og kun V4 m høj; ogsaa den inde
holdt en Brandpletgrav med brændte Ben og Lerkarskaar.
Hvad enten disse Brandpletgrave er anlagt før eller efter Digevoldingerne,
saa kan Tidsforskellen mellem Grave og Digevoldinger næppe være meget stor.
Er Gravene anlagt efter Digevoldingerne, da maa det i alt Fald have været paa
en Tid, hvor Digevoldingerne endnu var i Funktion, da man ellers næppe vilde
have taget Hensyn til disse ved Gravenes Placering. Er Digevoldingerne derimod
anlagt efter Gravene — hvilket maaske er det mest sandsynlige — da maa det
være sket, mens disse lave Højninger endnu huskedes som Grave, der ikke burde
forstyrres. Højning I er ganske vist nogenlunde anselig og kunde nok gøre Tje
neste som Skelmærke; vi ser da ogsaa tre Digevoldinger stile henimod den. Men
Højning II er saa ubetydelig, at den næppe vilde blive ænset af Agerdyrkere, der
ikke netop huskede den som Grav; og dog ser vi to Digevoldinger søge hen mod
denne lave Højning, hvorved de kommer til at danne en spids Vinkel med hin
anden.
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Lignende Brandpletgrave fra førromersk Tid har jeg tidligere fundet i Forbin
delse med et Digevoldinganlæg paa Vindblæs Hede i Himmerland (jvf. „Naturens
Verden“ , Okt. 1930, S. 354—357). Ogsaa der viser Gravenes Placering, at Tids
forskellen mellem Grave og Digevoldinger ikke kan være meget stor.
Spor af den tidlige Jernalderbebyggelse paa Albæk Hede blev ogsaa fundet
400 m syd for det endnu bevarede Digevoldingomraade, paa Nørre Favrholts
dyrkede Mark; her blev fremdraget en
Bopladsaflejring og to Brandpletgrave
fra førromersk Tid.
Vindblæs og Albæk er ikke de
eneste Steder, hvor Digevoldinganlæg
forekommer i nøje Tilknytning til førromerske Kulturrester. De fyldigste
Fund er gjort paa Asdal-Uggerby Hede
i Vendsyssel. Her findes paa ZirphæaFladen, umiddelbart syd for Klitbæltet,
Rester af et meget stort Digevolding
anlæg. I Sydranden af dette Anlæg frem
drog jeg i Foraaret 1930 en Boplads fra
førromersk Tid. Og i Nordranden af
Digevoldinganlæget fandt jeg Brandpletgrave i nogle naturlige Sandbanker,
indeholdende Skaar af Lerkar af de
samme Typer som dem, der var almin
delige i Bopladsens Kulturlag. løvrigt
er Zirphæa-Fladen fattig paa Oldtids
fund; Grave fra Bronzealder og romersk
Jernalder finder man først oppe paa det
højere Land. — 1 Byrsted Hede, sydvest
for Nibe, hvor jeg har kortlagt et Dige- Fig. 5. Genneinskaaren Digevolding paa Asdal H ede.
volding-Omraade paa ca. 1 km2, er der
ogsaa Grund til at henføre Digevoldinganlæget til den førromerske Periode. I T il
knytning til Digevoldingerne ligger her adskillige Dynger afsamlede Marksten; og
en af disse Dynger indeholdt betydelige Mængder Skaar af Lerkar af førromerske
Typer. Endvidere blev der paa Byrsted Hede, indenfor Digevolding-Omraadet,
paavist nogle gamle gravede Brønde, af hvilke een ligeledes indeholdt Lerkarskaar
af førromersk Karakter. — Endelig vil jeg i denne Forbindelse nævne en Digevolding-Forekomst paa Lydum Hede, Vester Horne Herred, nord for Varde, hvor
der i Nordsiden af Digevolding-Omraadet, ved dettes oprindelige Grænse, ligger
en Gruppe førromerske Tuegrave. Det ser her ud, som om den Opdyrkning,
hvorom Digevoldingerne bærer Vidne, har gjort Holdt ved Tuegravene.
Der er saaledes Grund til at henføre i alt Fald nogle af Digevoldinganlægene
til en tidlig Del af Jernalderen. Derimod har det ikke hidtil været mig muligt at
finde Holdepunkter for at datere noget Digevoldinganlæg til en endnu ældre
Periode. Ganske vist slutter Digevoldingerne sig meget ofte til Gravhøje fra ældre
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Bronzealder. Men disse anselige Høje har jo ogsaa i langt senere Tider tjent som
Støttepunkter for Markinddelinger. I nogle Tilfælde viser Forholdene med al
Tydelighed, at Digevoldingerne er yngre end Gravhøjene. Men derudover kan
Bronzealderens Gravhøje intet sige om Digevoldingernes Alder.
Mellem den historiske Tids højryggede Agre og Digevoldingfelterne er der
karakteristiske Forskelle. Digevoldingfelterne er ikke højryggede, men ganske
flade, hvilket tyder paa, at den Plov, hvormed de bearbejdedes, var uden Muldfjæl. Denne Plov maa have været Oldtidens ArS, hvoraf et velbevaret Eksemplar,
fremdraget af en Mose i Himmerland, findes paa Nationalmuseet. Ogsaa ved
deres Form og indbyrdes Beliggenhed afviger Digevoldingfelterne fra de høj
ryggede Agre. Hyppigst er Digevoldingfelterne nogenlunde rektangulære; men
de har ikke de højryggede Agres regelmæssige Form og næsten ens Størrelse.
I Almindelighed er Digevoldingfelterne meget bredere end de højryggede Agre;
undertiden er de næsten kvadratiske. Og i et Digevolding-Omraade optræder
altid Felter af meget forskellige Stør
relser. Saaledes findes paa Byrsted
Hede smaa Felter paa ca. 600 m-’ og
store Felter paa indtil 7000 m2; i
nogle Dele af Omraadet ligger Fel
terne regelmæssigt ordnede, Side om
Side, men andre Steder skyder de
sig ganske uregelmæssigt ind i hin
anden. — Den mest iøjnefaldende
Fig. 6. Profil af Digevolding paa Asdal Hede,
Forskel mellem de højryggede Agre
og Digevoldingfelterne er dog selve Agerrenerne, der ved de højryggede Agre
har Karakter af Furer, medens Digevoldingfelterne ganske savner Furer og tvært
imod er adskilte ved Digevoldinger.
En Sammenligning mellem et Digevolding-Omraade og en Bymark fra Fælles
skabets Tid, saaledes som vi kender dem fra Markbøgerne og de gamle Bykort,
viser saaledes karakteristiske Forskelle. Alligevel finder jeg det nødvendigt at an
tage, at Digevolding-Omraaderne er gamle, forladte Bymarker. De endnu bevarede
Digevolding-Omraader er nemlig i adskillige Tilfælde saa store, at de ikke godt
kan opfattes som Enkeltmands Jord; og de er kun Rester af endnu større, sam
menhængende Digevolding-Komplekser. Der kan næppe være Tvivl om, at Dige
voldingerne har tjent til at skille de enkelte Ejeres Agre fra hinanden. Hver Ejer
har vel, ligesom i senere Tider, haft flere Jordstykker eller Agre spredt over B y
marken. Ved Arv og Skifte er større Felter blevet delt; ofte finder man et Digevoldingfelt delt i to eller flere lige store Stykker ved tværgaaende Voldinger.
Ved Gennemskæring af Digevoldinger har det i Reglen været muligt at paa
vise, at de bestaar af Kulturjord, sandet Muld, hvis øvre Lag i Tidens Løb er
undergaaet en Omdannelse ved Lyngsyrens Indflydelse, saa der over den gamle
Muldkærne ligger Al og Blegsand. Fig. 4 viser dette Forhold. I de fleste Tilfælde
er der ingen Al under Muldkærnen; Digevoldingerne er anlagte paa gammel
Kulturjord eller muligvis paa ryddet Skovland. I det ovenfor nævnte DigevoldingOmraade i Asdal og Uggerby Sogn blev der dog under Digevoldingerne fundet ret
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anselig Aldannelse (Fig. 6), hvilket tyder paa, at Digevolding-Byggerne i dette
Tilfælde har opdyrket Hede.
Hvorledes Digevoldingerne er opstaaet, har det endnu ikke været muligt med
Sikkerhed at afgøre. I et enkelt Tilfælde, paa Ølgaards Hede i Randbøl Sogn,
hvor der ligger en ubetydelig Forekomst af lave Voldinger, kunde disse ses at
være opbyggede af Lyngtorv. Men dette er ikke typisk. I alle andre undersøgte
Forekomster har Voldingerne oprindelig bestaaet af Muldjord. Visse Iagttagelser
tyder paa, at Digevoldingerne er tiltaget i Størrelse, jo længere Dyrkningen har
varet. Affald fra Marken er rimeligvis ført hen paa dem. Ogsaa Marksten inde
holder de, ofte i rigelig Mængde. Men dette Markaffald maa man have ordnet til
regelmæssige Diger.
A f Selvsyn kender jeg nu 46 Digevolding-Forekomster i jydske Heder; og
dertil kommer 15 Forekomster, der nu er forsvundne, men om hvilke der fore
ligger Oplysninger i Litteraturen eller mundtlig fra paalidelige Øjenvidner. Disse
61 Forekomster grupperer sig saaledes: Nord for Limfjorden 10, i Himmerland 26,
i Varde-Egnen 12, spredt 13.
Paa de egentlige Hedesletter kender jeg slet ingen Digevolding-Forekomster.
Mest findes de paa jævne Bakkeflader og begrænses da ofte af naturlige Dal
sænkninger. Mærkelig nok er det nordlige Vestjylland særdeles fattigt paa Dige
volding-Forekomster, skønt her endnu findes store Hedearealer. Paafaldende er
derimod den stærke Koncentration af Digevolding-Forekomster i Himmerland.
Spørgsmaalet om, hvorfor disse Oldtidsagre er blevet øde, kan jeg kun berøre
i yderste Korthed. Paa Forhaand kan man tænke sig flere Aarsager. Jorden kan
have været udpint. Det ligger nær at formode, at det ældste Agerbrug var af en
ekstensiv Karakter, og at de udpinte Marker atter overlodes til den vilde Vege
tation. Dog, denne Forklaring passer daarligt paa Digevolding-Anlægene; thi disse
bærer Vidne om en forholdsvis intensiv Agerbrugsform. Snarere maa man tænke
paa Forskydninger i Bebyggelsen, hvorved hele Bymarker er blevet øde. Saadanne Forskydninger kunde komme ved hærgende Pestsygdomme; den lokale
Tradition i Jylland beretter, at visse Digevolding-Omraader netop har tilhørt ud
døde Byer. Men Forskydninger kunde ogsaa komme ved Udvandring. Nogle
Digevolding-Anlæg kan henføres til den førromerske Tid. Og netop under denne
Periode foregik Kimbrernes store Tog. Er Digevolding-Anlægene da Kimbrernes
forladte Bymarker? Desværre ved vi endnu for lidt til at kunne besvare dette
Spørgsmaal.
En anden Mulighed, som ogsaa bør tages under Overvejelse, er den, at Frem
skridt i Agerbrugstekniken, særlig Hjulplovens Indførelse, kan have øget de svære
Lerjorders Tiltrækning paa Befolkningen og saaledes foraarsaget en Bortrykning
fra de lette Sandjorder, hvor vi nu finder de øde Agre.
5. Endnu maa vi omtale den femte Type af forladte Marker. Den udmærker
sig ved helt at savne Agerinddeling; den har hverken Furer, højryggede Agre,
Stenrækker eller Digevoldinger. At de paagældende Omraader engang har været
under Kultur, viser sig kun derved, at Stenene er afsamlede og ligger i Dynger,
uregelmæssig spredte over Arealet. Undertiden er der i saadanne Dynger fundet
Skaar af Oldtids-Lerkar. En betydelig Forekomst af denne Type fandtes endnu i
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1929 paa Gunderup Hede i Svendstrup Sogn, syd for Mariager. Her laa Ryd
ningsbunker af Sten, uregelmæssig spredt over 20 à 30 ha nylig afbrændt Hede.
I Kanten af en af Bunkerne laa Skaar af et stort og groft Lerkar af StenaldersKarakter. Ganske vist indeholdt en anden af Rydningsbunkerne Skaar af et
Jernalders-Lerkar; og et Sted skimtedes nogle ganske svage Digevoldinger. Der er
saaledes Grund til at formode, at Gunderup Hede har været under Kultur i for
skellige Perioder af Oldtiden.
Denne femte Type af opgivne Dyrkningsomraader maa repræsentere det ældste,
primitiveste Agerbrug. Dermed er dog ikke sagt, at enhver Forekomst af denne
Karakter behøver at gaa tilbage til Oldtiden.
— De øde Agre kan give os værdifulde Oplysninger om vore Fædres økono
miske og sociale Liv. Undersøgelsen af disse Spor yder et Supplement til de
Forskningsresultater, som danske Arkæologer, Botanikere og Geologer — Mænd
som E. Rostrup, Frode Kristensen, G. Sarauw og Knud Jessen — har vundet
gennem Studiet af Kornaftryk i Lerkar og andre Rester af Fortidens Kulturplanter.
Men de øde Agre forsvinder hurtigt ved den moderne Dyrknings Fremryk
ning. Undersøgelsen haster, og endnu er den langtfra ført til Ende. Mine Studier
er blevet fremmede ved adskillige dygtige og interesserede Iagttageres Hjælp.
Særlig føler jeg Trang til at nævne cand. theol. S. Vestergaard-Nielsen i Aars,
der først henledte min Opmærksomhed paa Himmerlands forbavsende Rigdom
paa Digevolding-Anlæg, og Lærer H. K. Kristensen i Lunde, uden hvis Bistand
mit Kendskab til Varde-Egnens Digevolding-Forekomster vilde have været saare
mangelfuldt.

Uvelse Kirkegaard i Nordsjælland efter Tegning fra 1856 af J. Kornerup.
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der i Kirker og paa Kirkegaarde i Danmark er bevaret et betydeligt
Antal Gravsten fra Middelalderen og de følgende tre Aarhundreder, er de
mere beskedne Gravminder fra dette Tidsrum saa godt som forsvundet. Gennem
Kirkeregnskaber og Reglementer kan man af og til faa lidt at vide om de forskel
ige Gravminder, saaledes som de var afpasset efter den afdødes eller Slægtens
IStand og økonomiske Evne. I Aarhus Stift skulde der ifølge et Reglement af 1692
for en Grav ude paa Kirkegaarden betales 2 Rdlr., naar en Gravsten blev lagt,
1 Rdlr., hvis Graven beklædtes med Fliser med Navn, og 4 Mark, hvis der skulde
lægges et udhugget Træ. For Lejersteder inde i Kirken var Priserne naturligvis
højere. Paa Vor Frue Kirkegaard i Odense tog man et Par Aar senere 1 Rdlr.
4 Mark for en Grav med en Ligsten og 5 Mark, hvor nogen vilde lægge „G rav
træ paa eller Rammer om deres afdøde Venners Grave“ , men kun 4 Mark, naar
Graven blot skulde stikkes med Kampesten. Kampestensbroens Rettighed, som
Retten til et Gravsted af sidstnævnte Art kaldtes i Odense, benyttedes meget af
Smaakaarsfolk langt op i det 18de Aarhundrede. Paa Kerteminde gamle Kirke
gaard laa de stenbelagte Gravtuer endnu i 1850erne, og Folk stak paa Hellig
aftener Blomster ned mellem Stenene. Stenfliser blev dog foretrukket frem for
Marksten, naar Folk havde Raad dertil. Præsten Simon Rasmussen, -j- 1696, blev
med sin Hustru begravet under tre Flisesten i Rimsø Kirke, Hr. Mikkel Nielsen,
•j- 1579, hvilede med to Hustruer under ni sammenlagte Fliser i Holbæk Kirke
ved Randersfjord, Jes Top, -f 1773, under 12 Stenfliser i Kvong Kirke ved Varde,
og Stenhugger Jens W ulf fik i det 17de Aarhundredes senere Del en Grav i Kø
benhavns Frue Kirke under tre Rækker Fliser med hans Navn paa den midterste.
Glasserede Brændtlersfliser benyttedes ogsaa. Ved St. Bents Kirke i Ringsted og
i Omgangen i Sorø Kloster er fundet Grave, belagt med Fliser, og i Aartierne
edens
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omkring 1600, medens den hjemlige Tilvirkning af reliefprydede Ovnkakler var i
Flor, synes Lerfliser med Gravskrifter at have været i ret hyppig Brug. Brud
stykker af saadanne Fliser er fundet i en Affaldsdynge fra en af de fremragende
Næstved-Pottemagere, der allerede paa Frederik den Andens Tid mestrede en
Fajanceglassering. Andre stammer fra Pedersborg, Vejlø, Strøby og Boeslunde
Kirker paa Sjælland, fra Frijsenborgegnen og Emborg samt Ørting og Dalbynedre
K irker i Jylland, ligesom de ogsaa kendes fra Skaane. I Nordtyskland og England
er enkelte fuldstændige Gravsteder med Lerfliser endnu i Behold.
De omtalte Arter af Gravminder har alle det tilfælles, at de dækker Graven1 ældre Tid> da de døde jordedes i Kirken eller paa en aaben Kirkegaard, hvor
planmæssig Inddeling og Beplantning savnedes, maatte Gravstedet fremtræde saa-

Fig. 2.

Højt Gravtræ fra Ry Kirkegaard i Midtjylland med Gravskrift over Thomas Sørensen i Ry,
t 1858. (Dansk Folkemuseum.)

ledes, at den enkelte Grav ikke alene var kendelig men ogsaa beskyttet ved fast
afstukne Grænser. Formaaede man ikke at dække Graven med en tilhugget Grav
sten, maatte man nøjes med at bro- eller fliselægge Overfladen eller blot Yder
kanten. Paa lignende Maade kunde Graven dækkes med et liggende Træmonu
ment eller blot indklædes i en svær Tømmerramme, der viste dens Længde og
Bredde. Ude paa Kirkegaarden havde man yderligere den Mulighed at tue Jorden
op og belægge Gravtuen med Grøntørv, men noget modstandsdygtigt og anset
Gravsted afgav Tuen ikke. I dette Forhold har man formentlig en Forklaring paa
den næsten fuldstændige Mangel paa egentlig opretstaaende Gravmæler fra Tiden
før 1805, da Gravlægning i Kirkerne blev forbudt og Planering og Beplantning af
Kirkegaardene paabegyndt. De forholdsvis faa bevarede, tidlig-middelalderlige Sten
kors, røber sig for Størstepartens Vedkommende som Gavlkors, der har staaet
for Hoved- og Fodenden af en liggende Gravsten. Det samme er Tilfældet med
de lave, opretstaaende Stenplader, og begge Former viser en udpræget Tilbøjelig
hed til at antage et Tværmaal, der svarer til Gravens Bredde. Visse Træk tyder
dog paa, at slige parvis opstillede Gavle ikke altid ledsagedes af Gravsten men
af en mindre bekostelig Markering af Graven.
Under Katolicismen maa Kors dog have været at se paa Kirkegaardene. Paa
Roskilde Landemode 1561 forlangtes de fjærnet fra Kirkegaardene, tydeligt nok
fordi den tilvante Forbøn ved Graven og anden papistisk Skik havde Tilknytning
dertil. Men det ses ikke, om de forbudte Kors skal opfattes som egentlige Grav-
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mæler, som de dødes store Fælleskors paa Kirkegaarden eller blot som smaa
Pindekors i Lighed med dem, der medgaves i Kisterne eller langt op i ny Tid
efter gammel Skik ofredes ved Helligkilder og Helgengrave. Hvorledes dette end
forholder sig, saa kendes nu, naar der ses bort fra enkelte skaanske og sydsles
vigske Gravminder, kun et enkelt dansk, opretstaaende Gravkors, rejst i det lange
Tidsrum fra og med Middelalderens senere Del til ca. 1800. Det er et svært Ege
træskors fra Gørlev Kirkegaard paa Sjælland med den sene Datering 1712.
Et Tilløb til høje Gravmæler af anden Art spores i Renæssancetiden, da B il
ledhugger- og Billedsniderkunsten havde modtaget de nye Impulser, og Regeringen
Gang paa Gang maatte skride ind imod Gravstenes Anbringelse paa sarkofaglig
nende Underbygninger og mod andre Gravmonumenter, som truede med at over

Fig. 3. Højt Gravtræ fra Agger Kirkegaard i Thy med udslettet Gravskrift paa Fodrammen.
(Efter Tegning af Erik Schiødte 1877.)

fylde Kirkerne. Forbudene gjaldt dog ikke alene Kirkerummets Monumenter, der
rejstes som Udslag af Adelens nyerhvervede Rigdom, men ogsaa Middelstandens
Grave ude paa Kirkegaarden. 1591 hedder det i en Forordning om Begravelser
i Vejle Købstad: „Hvad den Bygning belanger, som gøres paa Kirkegaarden med
Gravtræer over de døde, skal [den] aldeles aftages.. . . Men er nogen begærendes
at sætte nogen Monument over deres afdøde Venner, som ere begravne paa Kirkegaarden, da maa de lade det indfæste udi Muren, Kirken uden Skade i alle
Maade.“ Lignende Forbud kendes fra Aalborg, og saa sent som 1633 blev det for
Mariager Klosterkirke forbudt at forsyne Gravene med høj Bygning over Jorden
med Stene og udskaarne Træer. En Følge af slige Forbud blev ej alene Opførel
sen af Gravkapeller, men ogsaa den stærke Udvikling af Vægepitafierne.
Af det anførte vil det fremgaa, at saavel mere direkte praktiske Grunde som
Regeringsindgreb har fremkaldt den Form, som behersker de ældre Gravmæler,
nemlig den gravdækkende. Tillige vil der være kastet et svagt Lys over en Grav
stedskultur, som nu er gaaet i Glemme, og som ikke mere kan betragtes i Mar
ken. Forgæves kan man saaledes lede efter de stenpikkede Gravsteder, der fore
kommer os lige saa fremmede og fjærne som de brolagte, jyske Jærnaldergrave
ved Lisbjærg eller de mønster-stenlagte bornholmske Gravfelter fra samme Periode.
Kun een af de engang almindelige Gravmindeformer, Trægravmælet, kan endnu
iagttages nærmere, naar Materialet indsamles fra de spredte Pladser, hvor det
holder sig skjult.
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I de foranstaaende Citater fra det 16de og 17de Aarhundrede træffes Beteg
nelser som Gravtræer, udhugne eller udskaarne Træer og Rammer. Hertil kan
føjes andre, et fladt Træ, et højt Træ eller blot et Træ — et Dødsbo i Bigum
betalte saaledes 1683 en Sietdaler „for et Træ, som blev lagt paa den si. Kvindes
Grav, at hugge“ — Klods, Gravryg, Ligramme, Ligtræ. Forleddet Lig- forekom
mer fortrinsvis i Østdanmark, medens Grav- er hjemmehørende i Jylland. Yderst
sjældent og i sen Tid kan man træffe Korstræ som Betegnelse for det opretstaaende Trækors. De bevarede Gravmonumenter af Træ (Eg) kan i Overensstem
melse hermed inddeles i tre Hovedtyper, hvorimellem der dog kan forekomme
Krydsninger: I Det høje Gravtræ, II Det flade Gravtræ, III Gravrammen.
Det høje Gravtræ er en mere eller mindre tildannet og snitværkprydet, lige
Træstamme, lagt ovenpaa Graven i dennes fulde Længde. Fig. 2 viser et højt

Fig. 4. Højt Gravtræ fra Sd. Draaby paa Mols med Gravskrift over den i 1827 afdøde Møller Christen
Jørgensen i Skovmølle. (Dansk Folkemuseum.)

Gravtræ fra Ry i Midtjylland. Den cylindriske Stamme bærer Reliefornamenter
og er tredelt ved to Bælter. Paa Oversiden af Midtpartiet findes et forsænket,
rundt Felt med Salmevers i ophævet Versalskrift. Undersiden er affladet og bre
der sig ud i en Fodplade eller Kant, hvis Aflfasning bærer omkringløbende Grav
skrift over Thomas Sørensen, f 1858, med indskaarne Bogstaver. Dette i eet
hugne Træ staar paa en bredere, løs Fodramme, hvis plane Overside smykkes
af Reliefskæringer, og som bæres af et underlagt Tværtræ ved hver Ende. Et
andet Eksempel, fra Agger Kirkegaard i Thy, ses paa Fig. 3. Her er Stammen
kun halvcylindrisk, men savner dog ikke Underkantens Fremspring, der slutter
som et Laag over den lave Fodkasse. Den saa godt som udslettede Gravskrift
staar paa Fodrammen, medens Oversidens Midtfelt bærer en from Inskription.
Mellem de reliefskaarne Ornamenter ses St. Peter og en anden gloriebærende
Figur paa hver sin Side af en Klokke, desuden Symboler paa Forkrænkeligheden,
Timeglas og krydslagte Knogler under et Dødninghoved. Kortenderne er skraat
afskaaret, saaledes at deres Halvroset kommer bedre til sin Ret.
Den cylindriske eller halvcylindriske Form ved disse to Gravmonumenter var
almindelig for de høje Gravtræer men dog langtfra eneraadende. Fra Nørrejylland
kendes Træer med ovalt eller fladbuet Tværsnit, af tresidet Prismeform eller med
buet Overside over plane eller profilsvungne Sider. Visse Særformer fra Vest
kystsognene er fremkommet, fordi svært Vragtømmer, navnlig Skibsdækbjælker,
toges i Brug. Ret almindelig er ogsaa den skraa Afskæring af Kortenderne, som
paa de rigere udførte Gravtræer kunde give Anledning til gallionlignende Ud
skæring, som paa et Træ fra Mols, hvor den afdødes Brystbillede dækker den
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ene og en Kerub den anden Kortende (Fig. 4). Typisk for det fuldt udviklede
høje Gravtræ er den faste, fremspringende Underkant, hvis Opgave det er at give
Stammen fornøden Bredde til at dække Graven. Rammen kan til Tider være løs,
eller den faste Fodramme kan yderligere være udvidet med løs Ramme. Tradi
tionen om, at Træet helst skulde dække Graven i dens fulde Bredde, er optegnet
i flere vestjyske Sogne.
Gravtræer af denne Form har endnu ved Midten af det 19de Aarhundrede
været bevaret i stort Tal paa nord- og vestjyske Kirkegaarde — indtil 32 huskes
fra en enkelt Kirkegaard — ligesom de ogsaa var velkendt andetsteds i Jylland,
især i Randers-Aarhus-Silkeborgegnen. A f og til kunde Formen i større eller
mindre Grad nærme sig Sarkofagen, f. Eks. i Hjørringegnen og paa Anholt.
Smukkest af de faa
kendte.jyskeGravtræer af Kisteform
er det udaterede
og nu forsvundne
Monument fra Ege
skov ved Frederi
cia (Fig. 5). Dets
Overside har, i
Lighed med ad
skillige sarkofag
formede Gravsten
Fig. 5. Sarkofagformet Gravtræ med Smedejærnsbeslag fra Egeskov Kirkegaard ved
fra engelsk og
Fredericia. (Efter Tegning af C. A. Krag 1841.)
skotsk Middelal
der, Spaantagsrelief, Siderne prydes af Rankeslyng, der giver Plads til en Grav
skrift for neden. Ejendommelige er de smaa Smedejærnsryttere, som knejser ved
Gavlene og umiddelbart bringer Tanken hen paa middelalderlig Skrinkunst, skønt
Gravmindet næppe naar længere tilbage end til 18de Aarhundrede. Et lille Smedejærnskors, der bedst forklares som et tilsvarende Beslag, er fundet ved Tvilum
Kirkegaard, hvor høje Gravtræer tidligere kendtes under Navnet Kistetræer.
Udenfor Nørrejylland kan de høje Gravtræer kun paavises i Faatal, men ad
skillige kan skjule sig mellem de „Træ er“ , som ældre Kilder nævner fra Øerne.
Et Træ, der ved sin slanke Form adskiller sig fra de jyske, vises paa Fig. 6. Det
stammer fra Væggerløse Sogn paa Falster, hvorfra et enkelt tilsvarende kendes,
og er skaaret 1830. Fra Fyn erindres ingen stammeformede Gravtræer, paa Sjæl
land nævnes de fra Gribskovegnen og et enkelt ses paa J. V. Sonnes Maleri: En
Ligfærd, hvis Motiv er hentet fra en nordsjællandsk Kirkegaard. I øvrigt synes
kisteformede Gravtræer at have være foretrukket paa Sjælland, hvor de huskes
fra Skibby, og er afbildet fra Gershøj og Uvelse (se Frisen Side 41). Træet i
Gershøj havde plane Sider med retvinklede Fremspring under Overkanten og i
to Trin for neden. Saavidt vides er kun eet sjællandsk Kistetræ bevaret, nemlig
et Træ, som for en Del Aar siden solgtes til et Savværk fra St. Tostrup Kirke
gaard, men i sidste Øjeblik erhvervedes af Dansk Folkemuseum. Det har stærkt
profilerede, nedefter tilbagespringende Sider og plan Overflade, hvis Gravskrift
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anbragt som Fladsnit imellem Jesu Monogram og Timeglas, meddeler at en i
1836 hensovet Kone hviler under denne Klods.
De høje Gravtræers fortrinsvise Forekomst i visse jyske Egne
kan ikke tages som Vidnesbyrd om, at denne Art Gravminder
altid har været lokalbegrænset paa samme Vis. Mange stedlige
Ejendommeligheder indenfor dansk Almuekultur vil være Relikter
af Alménkultur, som af særlig Aarsag er fastholdt i een Egn men
forladt andetsteds. I de barske nord- og vestjyske Sogne, hvor
Storm og Sandflugt lod Kirkegaardene nøgne, holdt de svære
Gravtræer sig længere end i de mildere Landsdele, fordi de var
en af de faa brugelige Gravmindeformer. Det erindres i Vestjyl
land, hvorledes de beskyttede Gravene mod Sandflugten, der
f. Eks. i Agger Sogn kunde rase, saa Lig blottedes paa Kirkegaarden. I de østjyske Skovegne fortsattes Brugen af Gravtræerne,
fordi Skoven ikke dér som saa mange andre Steder var tyndet
ud. Længst holdt Skikken at lægge Gravtræ sig ved Børnegrave,
hvortil der kun krævedes mindre Tømmer.
De høje Gravtræers Form umuliggjorde Opstillingen i K ir
kerne; de kendes derfor kun som Friluftmonumenter. Bevarede
Træer viser saa godt som altid Spor af Tjæring eller Sortmaling.
I Holme ved Aarhus laa et blaamalet Gravtræ, og det hed sig
her, at Træerne skulde males til Pinse. De fleste daterede Grav
minder af denne A rt stammer fra Begyndelsen af det 19de Aarhundrede, andre naar ned i det foregaaende Hundredaar, medens
ældre Datering kun nævnes i enkelte, mindre troværdige Kilder.
Paa Kirkegaardene har Gravtræerne været udsat for Vejrligets
Angreb, og de har her dækket over Grave, hvis Besiddelse hæv
dedes forholdsvis kort. De er fortrinsvis lagt over Personer af
Bondestanden, især over de mere velhavende Bønder, f. Eks.
Møllere.
Det flade Gravtræ kunde lægges saavel udenfor som indenfor
Kirken. I sin simpleste Form var dette Gravminde blot en bred
Planke, forsynet med Indskrift og lagt over Graven ligesom en
Gravsten. Skæringerne er af praktiske Grunde udført i Fladsnit
Fig. 6. Højt Gravtræ fra Væggerløse
eller lavt Relief paa forsænket Bund. Gravskriften ordnes som
Sogn paa Falster
Tvær- eller Randskrift, medens tiloversbleven Plads kan optages
med Gravskrift over
Ane Rasmusdatter,
af Skriftsprog, symbolske Figurer eller rent dekorative Motiver.
skaaret 1830 (Stifts
Planken havde ofte, ligesom det høje Gravtræ, den Fejl, at den
museet i Maribo).
ikke rakte over hele Gravens Bredde, og man kunde derfor ud
vide den ved at anbringe Træet som Fylding i en svær Ramme, hvorved man
yderligere opnaaede at give Fladen større Lighed med en Gravsten. Planker, hvis
Ramme blot er markeret ved Profilhøvling, forekommer ogsaa. Hvor Rammen
findes, er Gravskriften med faa Undtagelser placeret som Randskrift, idet Fyldin
gen kan bære Skriftsprog, Relief af den afdøde eller Symboler.
Fig. 7 viser det ældste kendte Gravtræ i Danmark. Det er lagt i Højslev
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Kirke ved Skive og er saa stærkt slidt, at Indskrift og Detaljer er udvisket. I
et forsænket Felt ses et Reliefbillede af en katolsk Præst, staaende med en Kalk
i Haanden. Derover er skaaret et Patriarkalkors i mindre Felt og yderst ved
hver Ende en Skriftlinie. Planken
er utvivlsomt middelalderlig, men
overfor en nærmere Datering af
det slidte Træ maa man udtale sig
med Forbehold. Forsænkede Felter
med Personfremstilling i Relief fo
rekommer, ligesom korte, forsæn
kede Indskriftbaand, undtagelsesvis
paa Gravsten fra og med anden
Halvdel af 12te Aarhundrede, Dob
beltkorset paa en tidlig-middelalderlig Gravsten i Aarhus. HøjslevTræets hele Præg er i Overens
stemmelse hermed romansk, men
formentlig kan man ved Dateringen
regne med Arkaisme og henføre
Træet til 14de Aarhundrede, fra
hvilket Tidsrum forholdsvis faa
Gravminder er bevaret. Et yngre
Gravtræ, ligeledes blot en Planke,
ses paa Fig. 9 og har en lang Grav
skrift over Anders Kieldsøn i Han
drup paa Mols, -j- 1628.
Fire andre Billeder viser de
gravstenlignende
Trægravminder
med Randskrift. Ved Fig. 10 og 11
er Rammen blot fremkommet ved
Profilhøvling, ved Fig. 12 er en
Fig. S.
Fig.
Fylding lagt i et Rammetræ. Det
Fig. 7. Middelalderligt, fladt Gravtræ i eet Stykke med Reliefældste af disse Træer (Fig. 8) er lagt fremstilling af en Præst. Højslev Kirke ved Skive. (Efter Teg
ning af J. Magnus Petersen 1890.)
i Ulfborg Kirke ved Ringkøbing
Fig.
8.
Fladt
Gravtræ i Ulfborg Kirke med Randskrift over
over en Adelskvinde, Anne Wognsærlig og velbyrd g Anne Wognsdatter i Kjærgaard, 7 1578.
datter i Kjærgaard, J- 1578. Grav
(Efter Tegning af J. Magnus Petersen 1894.)
skriften fortsættes fra Rammen i
fire Linier øverst paa Fyldingen, og derunder er skaaret den dødes Forældrevaaben. Stærkt slidt efter at have ligget 300 Aar i Gulvet i Helgenæs Kirke paa
Mols er Jon Petersens flade Gravtræ fra 1580 (Fig. 10). Inderfladen har Evange
listsymbol i Cirkelfelt ved hvert Hjørne, og herimellem to store Felter, det øvre
med et Bomærkeskjold paa hver Side af Forkrænkelighedens Orm i Kobberslan
gens Skikkelse, det nedre med en from Inskription. Et Gravtræ fra Hjørring
over en i 1637 afdød Herredsfoged har særlig Interesse ved sit arkaistiske Fladsnitkors under Jesu Monogram (Fig. 11). Dekorationen viser en paafaldende
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Overensstemmelse med tidlig-middelalderlige Gravstens Reliefkors, i Særdeleshed
med Thisted-Runestenens. Et Gravtræ med Fylding i Ramme (Fig. 12) stammer fra
Øster Lindet Sogn i det nordlige Sønderjylland. Den afdøde, Jacobus Damesesen af

Fig. 10.
Fig. 1 1.
Fig. 9.
Fig. 9. Fladt Gravtræ i Plankeform over Anders Kieldsøn i Handrup, f 1628. Fra Draaby Sogn paa Mols.
(Randers Museum.)
Fig. 10. Fladt Gravtræ fra Helgenæs Kirke paa Mols, lagt over Jon Petersen Skriver i Kongsgaard, f 1580.
(Nationalmuseet.)
Fig. 11. Fladt Gravtræ fra Hjørring St. Hans Sogn, med Rester af Randskrift over en Herredsfoged i Bagterp,
Vennebjerg Herred, f 1637. (Hjørring Museum.)

Lindet Hovgaard, -j- 1639, er afbildet i lavt Relief indenfor en Portalbue i den un
derste Fylding, medens den øvre er gaaet tabt sammen med en Del af Rammen.
Fuld Figurfremstilling kendes ogsaa fra et fladt Gravtræ i Urlev Kirke ved Vejle,
lagt over en i 1593 afdød Præst. Et enklere Træ, vist paa Fig. 13, i Udby Kirke
paa Tudsenæs ved Holbæk har dækket over en genbenyttet Grav. Paa Rammen
læses den ældre Gravskrift over Præsten Christen Jacobsen, -f 1591, paa Fyldin
gen, med blyindlagte Bogstaver, den yngre over Hr. O luf Christensen, •{• 1711. —
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Paa Grave over Mand og Hustru benyttedes i flere Tilfælde bredere Ramme
med to Fyldinger.
De flade Gravtræer er bevaret i forholdsvis stort Tal spredt over hele Lan
det. Naar det flade Træ kan følges betydeligt længere tilbage i Tiden end det
høje, skyldes det den Omstændighed, at kun det første kunde anbringes inde i
Kirkerne. Adskillige hidrører fra det 17de Aarhundrede, og fra den forudgaaende Tid kan,
foruden de allerede omtalte, nævnes Gravtræer
i Viskinde (•}• 1559) Kirke paa Sjælland, Døstrup
( f 1586) og Agri ( f 1599) Kirker i henholdsvis
Sønder- og Nørrejylland. Det yngste kendte Træ
er fra Aaret 1790. Kun undtagelsesvis viser de
nu Farvespor eller Udfyldning af forsænkede
Bogstaver, men der er Grund til at antage, at
de i endnu højere Grad end Gravstenene har
været stafferede. Disse Gravminder er efter de
kendte Indskrifter at dømme fortrinsvis lagt over
mere velstaaende Bønder, Præster og Folk af
Mellemstanden, undtagelsesvis over Adelsperso
ner.
Gravrammen. I det foregaaende er omtalt,
hvorledes saavel det høje som det flade Gravtræ kunde være lagt som Fylding i en Ramme,
og Redegørelsen for de saakaldte Gravrammer
er derved foregrebet. Gravrammen er en svær,
tømret, ca. 15 cm bred, flad Ramme, som er lagt
ovenpaa Graven, følgende dens Yderkant og bæ
rende den omkringløbende Gravskrift. I Kirkerne
er Gravrammen selvsagt forsænket i Gulvet lige
som det flade Gravtræ. Paa Kirkegaardene kunde
Rammerne være lagt ovenpaa Jorden, men var
Fig. 12. Fladt Gravtræ med Fylding i Ramme
i saa Fald udfyldt med Jord eller andet Mate med Gravskrift over Jacobus Damesesen af
riale. Paa de simple Rammer er Skriften blot Lindet Hovgaard, f 1639. Overdelen mang
ler. Øster Lindet Sogn, Sønderjylland. (Mu
indskaaret og til Tider udfyldt med Beg eller
seet paa Koldinghus.)
lignende, medens de omhyggeligere forarbejdede
har Fladsnitinskription eller lavt Relief i forsænket Baand (Fig. 14), undertiden
flankeret af Profillister eller sjældnere af skaarne Borter, eller afbrudt af Hjørnerosetter. Dækker Rammen en Dobbeltgrav, kan den være udvidet i Bredden og
tvedelt ved et femte Rammetræ, saaledes som en i Morslands historiske Museum
opbevaret Ramme fra Frøslev Kirke med Dødsaarene 1646 og 1666, eller kors
delt som en Ramme fra 1735 i Lyø Kirke.
Sidstnævnte Gravramme var, medens den endnu laa i Kirken, udfyldt med
Gulvets Mursten, og andre har faaet en tilsvarende Udfyldning af Kirkens almin
delige Gulvsten, f. Eks. en Ramme over Præsten Peder Hansen Fjellerup, f 1573,
4
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i Allerup Kirke paa Fyn og en forsvundet Gravramme i Jelstrup Kirke ved
Hjørring. Kirkernes Gulvmateriale er yngre end Rammerne, men ældre Brug kan
godt være fulgt. Imidlertid røber saavel de rammeomlagte Gravtræer som skrift
lige Beretninger fra ældre Tid, at man yndede en anden og mere afstikkende

Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 13. Gravramme over Præsten Christen Jacobsen, f 1591, med yngre Fylding med Gravskrift over den se
nere Præst, Oluf Christensen, f 1711. Udby Kirke ved Holbæk.
Fig. 14. Gravramme fra Tingsted Kirke paa Falster over den københavnske Klædekræmmer Jørgen Christian
Brasens Hustru, Modeste Lorensen, begravet 1772. (Nationalmuseet.)

Udfyldning af Gravrammerne, saaledes at de fremtraadte som et mere sluttet og
anseligt Gravdække. Hertil kunde man hjælpe sig ved en Flisebelægning som den
foran omtalte, og det turde være et Spørgsmaal, om de flisedækkede Gravsteder
ikke som Regel var træindrammede. Odenseanske Kirkeregnskaber skelner mel
lem brolagte Grave med eller uden Trærammer paa Kirkegaarden. Abbed Anders
Andersens (■}• 1572) Grav i Nørre Sundby Kirke var tidligere dækket af en Træramme med „to brune Fliser og nogle iMursten udi“ ; adskillige Gravrammer fra det
16de, 17de og 18de Aarhundrede er fundet i Boeslunde Kirke sammen med de
ovenomtalte Brudstykker af Brændtlersfliser, og endnu for en Snes Aar siden laa
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paa Stovby Kirkegaard ved Vejle nogle flade, brede Egetræsrammer, hver indesluttende tre Stenfliser.
Udformningen af de af flad Træfylding lukkede Rammer viser ofte, at man
deri har søgt at efterligne Gravstenene. Saa meget mere ejendommeligt er det at
se, at Gravsten kan være forsynet med en Træramme. De ældste kendte Eksempler
herpaa er at finde i Ahlefeldternes Gravkapel ved Kliplev Kirke i Sønderjylland.
A f seks Gravsten fra Tiden ca. 1538—80 med Datidens sædvanlige Relieffrem
stilling af den afdøde savner
de tre den traditionelle Rand
skrift, idet denne findes paa en
omlagt Træramme (Fig. 15).
Andre Gravsten med Træram
mer findes i Nørre Bork (1709
og 1711), Kvong og Vejerslev,
i Viborg Amt (1682), samt paa
Hjørring Museum (1698) og i
Gjevninge (1734) og Braaby
Kirker paa Sjælland. 1 Jersie
ved København lagdes en
Egekarm omkring en Ligsten
ved secundært Brug, hvorved
der skaffedes Plads til den
nye Indskrift. Sligt kan være
sket i andre Tilfælde, men den
Omstændighed, at indskriftløse
Trærammer kan forekomme
omkring Sten med Gravskrift
viser, at Rammen har haft sin
Fig. 15. Gravsten i Kliplev Kirke i Sønderjylland over Gotlredes
van Ahlefeldt, f 1561, omgivet af en nu defekt Træramme med
praktiske eller traditionsbe
Gravskrift.
stemte Betydning.
Gravrammerne, der kunde lægges baade i Kirke og paa Kirkegaard, er ikke
bevaret i saa stort Tal som det flade Gravtræ, skønt der findes mange ældre
Vidnesbyrd om disse Gravminders almindelige Forekomst. Udbredelsen spores
pletvis over hele Landet. Den ældste Ramme, hvorom der haves Efterretning, var
lagt over Præsten Hans Klavsen, -j- 1567, i Janderup Kirke ved Varde; derefter
følger tre fra 1570erne. Længst holdt Brugen sig paa Kirkegaardene, hvor Rammerne
gjorde Nytte ved at afstive Jordtuerne, samtidig med at de indrammede Gravene.
I forenklet Form som spinkle, lave Rammer af opretstaaende Fyrreplanker uden
Indskrift, forsynet med Kors eller Indskrifttavle over den vestre Gavl, forsvandt
de sidste fra afsidesliggende Landsbykirkegaarde i vor egen Tid.
De forskellige Trægravminder, navnlig Gravtræerne fra 18de og Begyndelsen
af 19de Aarh., maa betegnes som folkelige Gravmonumenter. Deres kunstneriske
Udformning bærer Almuepræget, og man forundres ikke over Meddelelser om, at
en lokal Haandværker, saaledes som en vis Per Hjulmand i Ry, har været Mester
4*
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derfor. Dette udelukker dog ikke, at en mere rutineret Billedskærers Haand nu
og da kan spores. Typisk for mange, især nordjyske, Gravtræer er en egen stag
neret Ornamentik, som aabenbart er af gammel Rod, og som iøvrigt ikke træffes
andetsteds indenfor dansk Almuekunst. Elementer fra Renæssance og Barok indgaar deri, Gotik er ikke repræsenteret, men ejendommeligt nok kan man und
tagelsesvis møde Slægtskab med tidlig-middelalderlig Billedhuggerkunst. Der er dog
næppe Holdepunkt for den Antagelse, at romanske Traditioner kan have holdt
sig nedarvet i den jyske Almues Træskærerkunst langt ind i nyere Tid. Langt
snarere har Landsbyhaandværkeren hentet sine Motiver fra de mange tidlig-middelalderlige Granitrelieffer i jyske Landsbykirker. Det kan vel heller ikke betrag
tes som udelukket, at f. Eks. den, der skar det paa Fig. 11 afbildede Korsrelief,
kan have haft Forbillede i et middelalderligt Gravtræ, som endnu var i Behold i
Christian den Fjerdes Dage. — løvrigt gælder det, at jo ældre et Gravtræ er,
desto mere svinder som Regel Almuepræget samtidig med, at den derunder grav
lagte stiger socialt. Et af de ældste Træer er lagt over en Kvinde af Adel (ovfr.
Fig. 8). Her rejser sig Spørgsmaalet om Trægravmælets Alder, hvorom til Slut et
Par Bemærkninger skal gøres.
Vi maa i denne Sammenhæng afstaa fra en Omtale af de sarkofagformede Op
bygninger, helt eller delvis af Træ, der kendes fra Nordeuropas Middelalder som
Gravmæler for højtstaaende Personer, hvis udskaarne Billede ofte var fremstillet
hvilende paa Dækslet. Absalons oprindelige Gravmæle i Sorø og Erik Klippings
i Viborg Domkirke har været saadanne Træmonumenter, omend maaske uden
Gravfigurer. Men rent bortset fra disse særlige Træmonumenter maa det betragtes
som givet, at Gravtræet har haft Plads blandt vore ældste Gravmæler fra kristen
Tid. Ligesom Stenskulpturen i vore romanske Kirker kan bære Præg af Afstamning
fra en forudliggende Træskærerkunst, saaledes kan enkelte af de tidlig middelal
derlige Gravsten vise Træk, der er taget i Arv fra ældre Trægravminder. Dette
gælder ikke mindst de høje Granitligsten, der undertiden kan antage en Form,
som bedst forklares ud fra det høje Gravtræ, saaledes som f. Eks. Stenene i Øls
og Thisted, og ganske særlig gælder det dem, der, som Stenene fra Skallerup og
Kerte, hviler paa Gavlstykker, hvis Nytte kun er forstaaelig, naar Materialet over
sættes til Træ. Ogsaa fra nyeste Tid haves Eksempler paa, at det høje Gravtræs
Form er overført til Granit. To saadanne Gravsten fra 1815 og 1838 ligger paa
H virring Kirkegaard ved Horsens, og lignende Sten findes paa Aale, Tamdrup og
Vedslet Kirkegaarde.
Gravrammens Alder er, i det mindste foreløbig, ubestemt. Den traditionelle
Randskriftanordning paa de flade Ligsten tør ikke opfattes som Fingerpeg om
Rammens høje Ælde. Først naar der kan fremlægges direkte Vidnesbyrd om
Gravrammernes Benyttelse i tidlig Middelalder, kan det overvejes, om de ind
skriftløse, romanske Ligsten oprindelig kan have været suppleret med indskrift
bærende Trærammer, og i det hele om de senere Ligstens Indskriftplacering kan
være Arv fra Rammernes omkringløbende Inskriptioner.
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middelalderlige Mønter, som fremdrages i Hundredvis mellem Aar og Dag
efter Plov og Spade, er ofte paafaldende forskellige i Vægt og Lødighed,
skønt de øjensynligt er gaaet til samme Værdi. I store Møntfund er der fore
kommet gradvise Afvigelser paa over hundrede pro Cent i Vægten af Penninge,
der er slaaet med samme Stempler; ingen Spring i Vægten antyder, at man har
dobbelte, enkelte eller halve Penninge for sig; det vilde være umuligt i daglig
Handel og Vandel at skelne mellem disse Møntenheder. Som et af de typiske
Møntfund af denne Art kan nævnes, blot som Eksempel, de henved 12000 Møn
ter, der i 1910 blev gravet op i Algade i Grenaa; de var nedlagt i Valdemar Sejrs
Kongetid ca. 1225. Dette Fund nævnes, fordi Mønterne her endnu var af nogen
lunde godt Sølv, medens Penningene i Aarhundredet efter Valdemar Sejrs Død
(1241 — 1332) efterhaanden udprægedes som rene Kobbermønter, hvis Værdi var
minimal, og hvis Vægt var mere eller mindre ligegyldig.
Men naar altsaa selv Sølvmønter af en vis Værdi, der i Datiden var mange
Gange større end i Nutiden, var af saa ulige Vægt, hænger det sammen med den
mangelfulde Teknik og Justering. Naar blot 240 eller 288 Penningstykker tilsam
men vejede en Mark, der i Middelalderens Danmark var omtrent 216 Gram, var
Lovens Krav sket Fyldest. Men for en bjærgsom Kræmmer gav det en Ekstra
indtægt at søge de vægtigste Mønter ud af Dagens Omsætning og smelte dem ind.
De danske middelalderlige Kilder flyder for sparsomt til at give nogen Op
lysning om denne Side af Handelslivet, men mere foreligger fra Udlandets Stor
byer, hvor Handel spillede en større Rolle. Man kendte her en Vægt, af hvis ene
flade Arm den overvægtige Mønt af sig selv gled ned, medens den undervægtige
blev liggende. En saadan Vægt hed paa Tysk Seiger (det gik siden over til ogsaa
at betyde Ur); ligesom det saaledes at sie de gode Mønter fra paa Vægten kaldtes
seigern. Det at udveje de gængse Mønter blev naturligvis betragtet som en sam
fundsskadelig Handling, som Gang paa Gang forbydes i Love og Møntforskrifter,
ja, endogsaa sidestilles med Møntfalskneri. Saaledes hedder det i Freibergs Stads
ret, at den, der bliver grebet med „geseigirten pfenningen“ skal fortabe sit Sølv
og bøde 60 Schilling; men bliver han grebet paa fersk Gerning, gælder det Tabet
af den højre Haand. Lignende gjaldt i Erfurt (1329). 1 Kong Wenzels Møntlov af
1385, der gjaldt for 35 sydtyske Stæder, straffedes „seigern“ paa Liv og Gods.
Det indskærpedes i Augsborg 1458, i Karl V ’s Møntordning af 1551 og i Kejser
Ferdinands Møntedikt 1559, hvor Møntudvejning af denne Art sidestilledes med
e
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Falskmøntneri og var halsløs Gerning. Ikke desto mindre var Forretningen for god
til at lade sig standse ved Magtbud, den fortsattes langt ud over Middelalderen og
kulminerede i „Kipper- og Wippertiden“ 1619—22.
Et enestaaende Billede af en Møntvægt i Anvendelse forefindes i Frankrig. —
Imellem de talrige pragtfulde Glasmalerier i Domkirken i le Mans er Ruderne i
den hellige Jomfrus Kapel skænkede af en Veksellerer, Franco af Alone i det
13. Aarhundrede. (Alonnes, hvorefter Veksellereren havde Navn, er en By, 80 km
Syd for le Mans). Tre af disse Ruder giver en Fremstilling af Virksomheden i

Fig. 1. En „Seiger'

Fig. 2. Glasmaleri fra Domkirken i le Mans.

Datidens Vekselboder. I det midterste og største Glasmaleri vises en Købmands
scene, hvor Veksellereren modtager Sølvkar og udbetaler en stor Pose Penge der
for. I det andet vejer han Mønter paa en Guldvægt af dagligdags Form med to
Skaale. 1 det tredje (Fig. 2) er han sysselsat med en Vægt, der udvipper de over
vægtige Mønter, altsaa en „Seiger“ , eller som den hedder paa Fransk: trébuchet.
Disse Scener fra det verdslige, daglige Liv stikker maaske lidt af mellem alle de
andre hellige Billeder, og dog kunde vel ogsaa de give fromme Sjæle Anledning
til opbyggelige Betragtninger, omend det her for en Gangs Skyld er de gode, de
for vægtige Mønter, der bliver vippet ud og kastet i Smeltediglen.
Efter dette Billede falder det naturligt at bestemme det Fig. 1 i hel Størrelse
gengivne Stykke som en Møntvægt eller Seiger. Vægten har fra gammel Tid hen
ligget blandt Møntvægte i Nationalmuseets historiske Afdeling. Desværre kan intet
oplyses om, hvorfra den stammer. Foden med den afbrudte Spids har været an
bragt i et Stykke Træ; i Hullet i Vægtarmen har været ophængt en Kontravægt.
Ejendommeligt nok er det samme Princip udnyttet i et moderne dansk Patent
til en Guld vægt, som nu til Dags benyttes f. Eks. i Nationalbanken. Fuld vægtige
Mønter vipper ned, medens undervægtige bliver liggende.

Hg. 1. Processionen omkring Jeriko (til venstre Josva). Kalkmaleri i Jelstrup Kirke i Vendsyssel, fra Fr. Il’sT id.
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er ikke nogen stor Overdrivelse, naar man siger, at i Middelalderen har
saa godt som alle vore Kirker været smykket med Kalkmalerier paa Vægge
eller Hvælvinger, ialfald gælder det for Sjælland og den østlige Del af Jylland.
Men i de følgende Aarhundreder forsvandt de gamle Billeder efterhaanden, først
for den lutheranske Forfølgelse af al den papistiske Billeddyrkelse, senere simpelt
hen ved Mangel paa Vedligeholdelse, der tilsidst gjorde dem saa smudsige og
utiltalende, at man forstaar, de maatte overhvidtes. For hundrede Aar siden var
der kun ganske, ganske faa som endnu stod fremme i Kirkerne, og kun den, der
gik mere grundig til Værks, kunde her og der paa Kirkernes Overvægge opdage
Rester af Malerier, som var blevet skjult af de senere indbyggede Hvælvinger.
Saaledes gik det den bekendte Litteraturhistoriker og Bibliotekar Christian
Molbech, Kamma Rahbeks Ven, da han paa sine „Ungdomsvandringer“ i 1808
besøgte det historiske Midtsjælland og en Dag kom til Fjenneslev, hvor han
saa Asser Rigs berømmelige men meget mishandlede Kirke. Efter den gamle
Skoleholders Raad vovede den lærde, unge Mand sig op over Hvælvingerne, og
paa Korbuevæggen skimtede han her i Mørket det Billede af de hellige tre Kon
gers Tilbedelse, som siden er blevet saa velkendt. Molbech kunde kun ane, at der
her skjulte sig noget mærkeligt, som fortjente en nøjere Undersøgelse, og Billedet
nedenunder paa samme Væg af Asser Rig, der bærer den tvetaarnede Kirke frem
et
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Fig. 2. Marias Himmelkroning. Fra Broby Kiike ved Sorø (ca. 1375— 1400).

som Gave til Gud, og af Fru Inge med den gyldne Ring, det saa han af gode
Grunde ikke. Det faldt i Jacob Kornerups Lod at kalde det frem 65 Aar senere.
Han arbejdede dengang med Restaureringen af Skjoldefrisen i Sorø Kirke, og
paa Vejen til Sorø kom han i April 1873 forbi Fjenneslev Kirke, som Etatsraad
Chr. Hansen just ved den Tid restaurerede. Nu, da det berømte Stifterbillede af
Absalons Forældre kendes af hvert Skolebarn, er det helt stemningsfuldt i et lille
Privatbrev fra Kornerup til Worsaae, Direktøren for de antikvariske Mindes
mærkers Bevaring, at læse hans første friske Beretning om det mærkelige Fund:
hvorledes han paa Murén til venstre for Korbuen kradsede Kalken bort med en
Kniv og her troede at skimte en Mand med en Kirkemodel og en Kvinde med
et mærkeligt Hovedtøj, der ofrer en Ring til Jomfru Maria. „Altsaa have vi maaske
her ældgamle Fremstillinger af Asker Ryg og Fru Inge,“ slutter han.
I sin Art var dette maaske den mærkeligste Opdagelse, som Kornerup gjorde
i sit lange, virksomme Liv, men mange Gange før og siden oplevede han den
samme Spænding og Opdagerglæde ved at banke de gamle Kirkebilleder frem,
som gemte sig under Hvidtekalken. Interessen for vore middelalderlige Kalk
malerier vaktes vel allerede før hans Tid. Saa tidlig som i 1826 afdækkedes
nogle af Vægbillederne i Helligtrekongers Kapel ved Roskilde Domkirke og un
dersøgtes af Vedel Simonsen og C. J. Thomsen paa Oldsagskommissionens Vegne,
og ved Aarhundredets Midte gjorde Maleren Zeuthen et fortjenstfuldt Arbejde ved
at aftegne og fremdrage flere af vore bekendteste Kalkmalerier. Baade Worsaae
og Høyen støttede ham ivrigt, og Høyen udtalte med forsigtig Ros, at „i hvor
fattige disse Malerier end kunne have været, behøver de derfor ikke, som ogsaa
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Fig. 3. Ærkeenglen Mikael vejer Sjælene. Fra Højby Kirke i Odsherred (ca. 1400).

Opdagelserne viser, at have været uden Tydelighed i Fremstillingen, uden en vis
Holdning og Harmoni i selve Farverne.“
Men det var først Kornerup som med Varme talte de gamle Kalkmaleriers
Sag i Foredrag og Artikler, og det er ham, der har Hovedæren for den store
Indsats, der i sidste Halvdel af forrige Aarhundrede er blevet gjort for Frem
dragningen og Restaureringen af disse mærkelige Monumenter, som man tidligere
foragtede, fordi man kun saa deres Raahed og Ufuldkommenhed og ikke forstod
at vurdere deres egenartede dekorative Kraft.
I den offentlige Bevidsthed staar vistnok J. Magnus-Petersen som Kornerups
Jævnbyrdige paa dette Omraade, men Magnus-Petersens store og uvisnelige For
tjeneste ligger paa et andet Felt, han var den uovertræffelige Illustrator af arkæo
logiske Værker, men han var langt ringere som Maler. Magnus-Petersen udgav i
1895 sit store Værk om Kalkmalerier i danske Kirken som Kornerup egentlig
burde have skrevet. Ham var det, der i Restaureringsarbejderne havde trukket
det tungeste Læs, og baade hans kunsthistoriske Indsigt og hans egen kunst
neriske Ævne var uden Sammenligning større end Magnus-Petersens.
Ved Aarhundredskiftet var Kornerup en Mand paa 75 Aar, og det var paa
Tide at friske Kræfter kom til. Den nye Mand havde da ogsaa meldt sig nogle
Aar i Forvejen, det var Eigil Rothe, der i 1897 var blevet knyttet til KalkmaleriRestaureringerne som Magnus-Petersens Assistent. Han blev snart den førende i
Arbejdet, og denne Førerstilling bevarede han til sin altfor tidlige Død i Novem
ber 1929; nu da vi er i Stand til at overse hans Livsgerning, kan vi trygt sige,
at Eigil Rothe fuldtud var Jacob Kornerups Jævnbyrdige, ja set med vor Tids
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Øjne endog hans Overmand. Han var en Mester i den vanskelige, møjsommelige,
ofte ligefrem enerverende Konserveringskunst, og han bragte nye, strængere, men
rigtigere Principper ind i Arbejdet.
Det faldt i Kornerups Lod at restaurere Hovedparten af de romanske Malerier
i Hvidernes og andre sjællandske Stormænds Kirker, Fjenneslev, Alsted, Tybjerg,
Førslev, Sæby, Tveje-Merløse, Hagested, Hjørlunde m. m. Rothe fik indenfor den
romanske Kunst et tilsvarende „Speciale“ i Østjylland, hvor Malerierne i Ørridslev,
Todbjerg, Grønbæk, Hvorslev, Vellev m. fl. er fremdragne af ham. løvrigt vilde
det være unyttigt paa dette Sted at give en Opramsning af de Restaureringer, han
har udført; begynder man blot at udsøge de bedste og interessanteste, ved man
ikke ret, hvor man skal standse. Det var vistnok Billederne fra det 14. Aarh.

Fig. 4 — 6. Tre romanske Medaillonbilleder, foresiillende de kristne Dyder, fra Gundsømagle ved Roskilde (restaur,
af Kornerup, næsten helt nymalet), fra Sæby ved Tissø (genrestaur. af Rothe) og fra Kirkehyllinge Syd for Skibby
(nyafdækket af Rothe).

med den graciøse „franske“ Linje, som stod hans eget Hjærte nærmest, fremfor
alt vel de henrivende Malerier i Birkerød, som han havde den bitre Oplevelse at
maatte genrestaurere efter kun en halv Snes Aars Forløb og iøvrigt se skamferede
ved Anbringelsen af et moderne, men ikke helt saa smukt Glasmaleri lige under
Billederne. Fra Holbækegnen er der de ypperlige Billeder i Skamstrup, Ondløse,
Bregninge og Højby, fra Laaland-Faister Nr. Alslev, Kippinge og Østoftemalerierne.
Hans vigtigste Arbejde fra de seneste Aar er Restaureringen af de meget inter
essante Kormalerier i Karise Kirke ved Fakse.
Forskellen mellem Kornerup og Rothe kan udtrykkes saaledes, at medens
Kornerup var Restaurator, var Rothe Konservator, som da ogsaa siden 1921 hans
officielle Titel i Nationalmuseets Tjeneste lød.
Kornerup var ikke Detailundersøgelsens Mand. I Stedet for at afdække helt
til Bunds nøjedes han med at tage det vigtigste af Originalbilledet frem og sup
plerede det af sit eget. Gennem sit mangeaarige Arbejde med vore Kalkmalerier
havde han erhvervet sig en i og for sig ganske træfsikker middelalderlig Maner i
Penselføringen, og han var forøvrigt heller ikke bange for at „forbedre“ de gamle
Billeder, naar han syntes, de trængte dertil. De fleste af Kornerups og hans
Samtidiges Restaureringer er først og fremmest Overmalinger. Naar disse kritiske
Bemærkninger gøres, skal det dog tilføjes, at jævnført med samtidige Restaure
ringer i Udlandet stod de særdeles højt. Det ser vi bedst af de tyske Restaura
torers gruopvækkende Opmalinger i de sønderjydske Kirker.
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Men det var dog først Eigil Rothe, der gennemførte Respekten for selve Mo
numentet. Kalkmaleriet er et Fortidsminde ligesaa vel som Kirkebygningen selv
eller som Jættestuen ude paa Marken. Vi har ikke saa megen Interesse af en
moderne Malers Gengivelse af, hvorledes han mener at Billedet har set ud, vi
vil se det gamle Maleri som det virkelig har været, i dets Skrøbelighed og dets
friske Kraft. Og ogsaa et Fragment kan have sin egenartede Skønhed. Jeg tror
der er vaagnet Forstaaelse heraf ogsaa ude i Sognene, og at Rothe og hans
Samtidiges smukke Restaureringsarbejder har en væsentlig Del af Æren derfor.
Eigil Rothes Restaureringer, særlig fra hans senere Aar, kan virkelig siges at
gengive os de gamle Maleres Værker. Med utrættelig Taalmodighed pinte han alle

Fig. 7. Mariæ Bebudelse og Mødet mellem Maria og
Elisabeth. Fra Kvislemark i det sydvestlige Sjælland
(ca. 1450—75).

Fig. 8. Jesu Fødsel. Barnet ligger i sin Vugge. Maria
griber efter den Mad, som rækkes hende, et Brød og en
Skaal med Søbemad. Fra N. Herløv ved Hillerød (ca. 1475).

Billedets Detaljer frem; det var ikke nok med den første grove Afdækning, ogsaa
de tynde Kalkhinder, som klæbede lige mod Farvelaget, maatte fjærnes eller gøres
gennemsigtige. Arbejdet krævede derfor langt mere Tid end tidligere og blev selv
følgelig ogsaa kostbarere; herved var der intet at gøre, og man maa give Rothe
Ret, naar han heller ikke bøjede af for denne Vanskelighed. Sammenligner man
hans Restaureringer med de ældre, vil enhver kunne faa Øje paa hvormeget der
er vundet, ikke blot i den rent arkæologiske Vederhæftighed; ogsaa Farvens og
Linjens Friskhed er det lykkedes at bevare langt bedre end tidligere.
Naar Kalkmalerierne i svundne Aarhundreder havde kunnet staa fremme
Menneskealder efter Menneskealder uden at lide nævneværdig Skade, beroede det
paa at Kirkerne ikke var opvarmede. Det 19. Aarhundredes Kakkelovne blev der
imod den arge Fjende, som Kalkmaleri-Restauratorerne havde at kæmpe imod.
Paa faa Aar var de i Stand til at ødelægge det store Arbejde, som var nedlagt i
at kalde de gamle Billeder frem. Allerede Kornerup fik rigelig Lejlighed til at se
Ødelæggelsernes Vederstyggelighed fra de sodende Ovne, rent bortset fra at og
saa Udsvedninger fra Murene har skadet og stadig skader mange, særlig af de
romanske Malerier.
Tilsodningerne har gjort talrige Genrestaureringer nødvendige, i Løbet af de
sidste Par Aartier har efterhaanden den væsentligste Del af de Kornerupske
Restaurationer maattet behandles paany, og en Trøst er det jo at disse Billeder
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ikke er blevet ringere derved. Særlig
af de sjællandske Malerier fra Valdemarstiden, der er saa vigtige kunst
historiske Dokumenter, er de fleste
efterhaanden blevet efterbehandlede
af Rothe (Hjørlunde, Skibby, Sæby,
Alsted, Fjenneslev), og det er unægte
lig en ny Skikkelse, de nu fremtræ
der i.
Imidlertid, naar talrige nye Fund
venter paa at komme under Behand
ling, er det ærgerligt at anvende A r
bejde og Penge paa disse ofte meget
tidsødende Rensninger, rent bortset
fra at Tilsodningerne undertiden har
voldt Skade, der ikke kan bødes.
Nationalmuseet har derfor maattet
tage Kampen op mod de gammeldags
Kakkelovne, og ogsaa her førte Eigil
Rothe an. Museet har maattet stille
sig paa det Standpunkt ikke at tage
Ansvaret for en Restaurering uden
at Kirkens Varmeforhold i Forvejen
er betryggende ordnet. En Tid lang
hilste man med Glæde de nye Kalo
Fig. 9. Den hellige Gertrud. Raabv Kirke ved Mariager
riferer, indtil man mærkede at de
(ca. 1500).
egentlig ikke var andet end en lig
gende Kakkelovn og derfor kunde ose ligesaa galt, hvis de ikke blev passet rig
tigt. Og for dette er det desværre ikke muligt at skaffe nogen varig Garanti.
Bestræbelserne har i de seneste Aartier gaaet ud paa at faa KalkmaleriKirkerne til at indlægge Lavtryks Dampanlæg; først i Rothes allersidste Levetid
begyndte herhjemme de første Forsøg med elektrisk Opvarmning af Kirkerne.
Begge disse moderne Typer af Varmeanlæg er imidlertid væsentlig dyrere end de
tidligere anvendte, og det har ikke været let og heller ikke altid muligt at føre
dem igennem. Kirkebestyrelserne og Menighedsraadene har dog i de senere Aar
hyppigere og hyppigere paataget sig at fremskaffe de nødvendige Pengemidler, i
Erkendelse af Kravets Berettigelse — og de moderne Anlægs andre store Fordele.
Eigil Rothe har Landet over ført mange Forhandlinger paa Museets Vegne
med Repræsentanter for Kirkerne om Ordningen af disse Forhold og andre, der
angik Restaureringerne. Det er ikke hans Medarbejdere ved Nationalmuseet ube
kendt, at han savnede visse Egenskaber som „Parlamentariker“ , han havde, hvad
man kalder et stridt Sind, og gjorde maaske undertiden ved sin Stejlhed en For
handling vanskeligere end nødvendigt havde været. Paa den anden Side maatte
alle faa Respekt for den dybe Overbevisning og den uselviske Idealisme, der laa
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bag hans Krav. Han kæmpede for, at
det Arbejde, han udførte i det Offent
liges Tjeneste, kunde blive saa godt
som muligt og saa varigt, saa holdbart
som muligt. Og ser vi tilbage paa Re
sultaterne, tør vi sige, at det i stor
Udstrækning virkelig er lykkedes at
skaffe Kalkmalerierne væsentlig tryg
gere Kaar. Naar dette er Tilfældet,
maa det dog erkendes, at det ikke
udelukkende er Eigil Rothes eller
Nationalmuseets Fortjeneste, men at
det i lige saa høj Grad skyldes den
overordentlig store Vækst i O ffervil
jen indenfor Menighederne, der igen
kan føres tilbage til den voksende
Forstaaelse for og Kærlighed til de
historiske Minder. Uden Bistand ude
fra vilde overhovedet Museets Restau
reringsvirksomhed i disse Aar, med
de beskedne Midler, som Staten stiller
til Raadighed, have ligget uhyggelig
lammet. Der gøres aarlig adskillige
nye Fund, og de Arbejder, der træn
ger sig paa, er mange flere end
Raaby Kirke ved Mariager
den faste Bevilling kan magte. Det Fig. 10. Den hellige Barbara.
(ca. 1500).
er derfor saa ofte nødvendigt for
Museet at bede om Hjælp og samtidig om Taalmodighed. Arbejdet kan
ikke forceres, saa det gaar ud over Kvaliteten; det maa tage sin Tid.
Et frodigt Forfatterskab som Kornerups har Rothe ikke efterladt sig, dertil
arbejdede han for tungt. Han var en kritisk Natur og ikke mindst til det yderste
selvkritisk; udover en Afhandling i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed (1908)
om Rytterkampbillederne i Aal naaede han kun at publicere nogle Beskrivelser
af enkelte Fund. Men han havde store Kundskaber og ogsaa virkelig videnskabe
lige Ævner, og hans Indberetninger til Nationalmuseet om de forskellige Fund og
Restaureringer indeholder en Mængde værdifulde Iagttagelser.
Det værdifuldeste, han har givet os, er dog det store og ypperlige Billed
stof han har fremskaffet, og hvoraf der paa disse Sider er givet nogle Prøver.
Som han drev sine Restaureringer rationelt og hertil søgte Bistand hos kemiske
Videnskabsmænd, saaledes gjorde han ogsaa en stor Indsats for at faa Afbildnings
materialet saa videnskabelig korrekt som muligt. Han slog sig ikke til Taals med
de løst udarbejdede Akvareller som de ældre Restauratorer. Naturligvis tog han
som den nye Tids Mand i højeste Grad Fotograferingskunsten i sin Tjeneste, og
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Fig. 11 — 12. To helt urestaur. Hoveder, fra Sødring Kirke v. Mariager ( 1491 ) og Ondløse Kirke v. Holbæk (ca. 1460).

i Hundredvis af fortrinlige Fotografier, ofte rent ud bedaarende Detailoptagelser,
ligger nu som uvurderlige Dokumenter i Museets Arkiv. Ogsaa paa den vanskeskelige Farvefotografering ofrede han et meget stort Arbejde med smukke Resul
tater, der dog maaske ikke helt svarede til Forventningerne. Akvareller udførte
han desværre kun sjældent, og saa godt som udelukkende i sine tidligere Aar.
Helst lagde han ogsaa her en mekanisk Reproduktion, et forstørret Fotografi, til
Grund, og Farvelægningen udførtes naturligvis altid til de mindste Enkeltheder
Ansigt til Ansigt med selve Monumentet.
En kostelig Billedskat er her møjsommelig bragt til Veje. Adskilligt deraf er
allerede blevet stillet til Raadighed for andres Arbejder om vor gamle Kunst,
men forhaabentlig vil det inden alt for længe kunne finde en samlet Anvendelse
i et tidssvarende Værk om vore Kalkmalerier, som dog engang maa komme, men
som Eigil Rothe selv havde haft saa store Betingelser for at udarbejde.

NOGLE SØNDERJYDSKE FUND FRA DEN ÆLDRE
JÆRNALDER
A f C arl N eergaard
egen og just ikke altid blid Skæbne har i ældre Tider raadet for sønderjydske Oldsagfund. Guldhornet fra Gallehus, som Kniplepigen Kirstine
Svendsdatter fremdrog en Julidag i Aaret 1639, forsvandt senere ligesaa brat, som
det var kommet for Dagens Lys, og ligesaa gik det med det andet Guldhorn. Om
andre sønderjydske Oldsagfund, fremdragne for Aarhundreder siden, har man
literære Efterretninger, men kun faa af selve Genstandene er endnu bevaret. Tiden
var endnu ikke inde til, at man ret ænsede at samle, til Gavn for kommende
Slægter, alle de rørlige Oldtidsminder, som Tilfældet bragte for Dagens Lys. Paa
dette Punkt delte Sønderjylland dog Skæbne med det øvrige Danmark.
Uheldigt blev det imidlertid ogsaa, at i det 19. Aarhundrede de særlige natio
nalpolitiske Forhold i Sønderjylland for en Del kom til at spille ind paa Arkæo
logiens Omraade. Først Aar 1852 fik Sønderjylland sin egen „Kongelige Samling
af nordiske Oldsager“ i selve Landsdelen, grundlagt i Flensborg. Den vilde sikkert
have udviklet sig til noget meget betydeligt, under Adjunkt C. Engelhardts kyn
dige Ledelse, idet den efter kun godt en halv Snes Aars Forløb var vokset til at
omfatte ikke mindre end ca. 8000 Numre, væsentlig gennem Fremdragelsen af de
to store Fund fra Nydam- og Thorsbjerg Mose. Men 1864 satte et Punktum ikke
alene for Samlingens Vækst og dens Tilværelse som selvstændig Institution, men og
saa for dens Förbliven i Landsdelen. Efter et Par Aars Forløb overflyttedes den til
Kiel og indlemmedes i det derværende slesvig-holstenske Museum. Officielt blev
dette derefter en Tid lang Stedet for de afstaaede Landsdeles Oldsagmateriale.
Ikke officielt vandrede derimod meget saadant andetsteds hen og spredtes for vide
Vinde. Sønderjydske Oldsager fandt Vej til Nationalmuseet og til kongerigske Pro
vinsmuseer ikke alene i Grænseegnene, i Kolding og Ribe, men ogsaa i saa fjerne
nørrejydske Byer som Aarhus og Aalborg. Adskilligt indlemmedes derhos i pri
vate Oldsagsamlinger rundt om i Kongeriget. En Apoteker paa Fyen erhvervede
saaledes adskilligt og betydningsfuldt Materiale. Andet naaede endnu længere bort.
Sønderjydske Oldsager optoges i en Samling paa en østsjællandsk Herregaard og
kom derfra til Langeland, for siden, ved Gave, at havne i Nationalmuseet. Og en
Godsbesidder paa Laaland øgede sin Oldsagsamling med sønderjydske Genstande;
de vil nu i nær Fremtid formentlig glide over paa andre Hænder.
n
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Fig. 1. Lerkar fra Uldal. ’/s.

Den stærke Splittelse i forrige Aarhundrede af sønderjydsk Oldsagmateriale
var saa meget mere beklagelig, som Landsdelen for visse større Strækningers Ved
kommende viste sig rig paa Oldtidsminder, i højere og højere Grad, jo mere der
søgtes efter saadanne. Naturligt maatte det derfor blive, at Sønderjylland selv —
og herved tænkes særlig paa det genvundne Landomraade — arbejdede hen paa
at faa sit eget eller sine egne Museer. I 1887 stiftedes Haderslev Kredsmuseum,
bl. a. foranlediget ved Fundet af to Bronzealders Guldskaale i Hammelev Sogn,
hvilke Kieler-Museet gjorde Fordring paa at faa udleveret til sig, men som man i
Haderslev ikke vilde afgive. I 1901 fik Aabenraa sit Museum, og i 1902, i 1908 og
i 1922 fulgte Christiansfeld, Sønderborg og Tønder efter. Det er dog kun Haders
lev Amts Museum, der har lagt en Hovedvægt paa forhistorisk-arkæologisk Mate
riale, og det er derfor ogsaa kun fra dette sønderjydske Amtsmuseum, at der er
hentet noget Stof til efterfølgende Skildringer, efter velvillig Tilladelse fra dette
Museums meget virksomme Direktør C. Lund.
Andet Stof skyldes dernæst Nationalmuseets egne Undersøgelser i Marken.
Straks efter Genforeningen gik Museet i Gang med Arbejdet i de sønderjydske
Landsdele. Først og fremmest gjaldt det om at erhverve saa nøje Kendskab som
mulig til de jordfaste Oldtidsmindesmærker. Sogn efter Sogn blev berejst af Mu
seets Mænd, og der blev optaget Beskrivelse ikke alene over de endnu bevarede
Oldtidsmindesmærker — Gravhøje, Stengrave m. m. —, men ogsaa over alle de
nu forsvundne, om hvilke der hos Befolkningen forelaa Viden. Samtlige disse
Punkter indtegnedes paa Kort. Dette store Efterforskningsarbejde tilendebragtes i
Fjor. For Haderslev Amts Vedkommende beløber det sig til ikke mindre end
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Hig. 2. Lerkar fra Uldal. l/ i .

ca. 3000 Punkter, men dette Amt er ogsaa det største af de 4 sønderjydske Amter.
— Side om Side med dette Kortlægningsarbejde foretoges Fredlysning af de endnu
velbevarede Oldtidsmindesmærker; og saa gav Arbejdet tillige Anledning til, at der
snart hist, snart her blev paatruffet eller erfaret om Oldtidsminder egnede til Un
dersøgelse. Det er om enkelte af disse, at der i det følgende skal berettes. Der er
dog valgt kun at skildre sønderjydske Fund fra den ældre Jærnalder, idet disse
danner et noget mere sammenhængende og afrundet Stof end de Fund, der i
det sidste Aarti er fremdraget i Sønderjylland fra Stenalder og Bronzealder.
Først i Rækken af Jærnaldersfund fra Sønderjylland — med dette Begreb me
nes i det følgende det genvundne Landomraade — skal der gøres rede for Un
dersøgelsen af en Gravplads ved Uldal. Fundet herfra er nemlig ikke alene størst
af Omfang, men det er ogsaa i Tid det ældste af de nedenfor skildrede, idet det
hidrører fra Jærnalderens Begyndelse: det første Afsnit af den førromerske Pe
riode, 4.—3. Aarhundrede før Kr. F. eller saa omtrent.
Uldal er en Landsby i Skrydstrup Sogn, Haderslev Amt, beliggende en god
halv Mil vest for den store Stationsby Vojens. En Bivej fra Uldal fører i Syd
ned mod den fra Hans Krügers Saga velkendte Bevtoft By; undervejs skæres
den af en fra Skrydstrup kommende Bivej, der i vestlig Retning strækker sig
over efter Valsbæk. Terrænet nærmest omkring dette Vejkryds er jævnt og fladt,
idet det hører til Gels Aaens store Flade, og det er delvis mager Jord, gammel
Hede. I Jordskyld er Skrydstrup Sogn tilligemed Nabosognene Tislund og Bev
toft de ringeste i hele Haderslev Amt. Øde er ogsaa Terrænet ved dette Vej
kryds; til Tider af Aaret kan man opholde sig her uden at mærke ret meget til
Forbifærdsel af andre Mennesker.
5

66

CAR L NEERGAARD

Men denne samme Flade maa i den fjerne Oldtid, en vis Periode igennem,
have haft en ikke ringe Bebyggelse. Umiddelbart ved Vejkrydset hæver der sig
nord for Skrydstrup—Valsbæk Vejen, med forholdsvis ringe indbyrdes Afstand, 4
tildels ret store Gravhøje, de tre vest for Uldal— Bevtoft Vejen, den fjerde øst
for; oprindelig har der øst for Vejen været 2 Høje mere. I et Par af Højene er
der i 1870’erne foretaget Gravning og gjort Fund, hvilke viser, at Højene i hvert
Fald hidrører fra Bronzealderen.
Det er paa Terrænet umiddelbart syd for de østligst liggende Høje, væsentlig
paa den saakaldte Knosmerhøj Vang, at den førromerske Jærnalders Gravplads
har bredt sig. Nu er Terrænet her, som nævnt, en ganske jævn Markflade. Men
dengang Gravpladsen for ca. 2200 Aar siden var færdig dannet, og langt hen i
Tiden, da den indtil for kun et Par Menneskealdre siden tildels laa uberørt og
uskadt hen, tegnede Stedet sig ganske anderledes end nu. Knosmerhøj Vang og
nærmeste Areal var da efter Sigende oversaaet med en Mængde smaa, runde
Tuer, der med en Bredde af ca. 2 Fod hævede sig indtil en Fod overjordfladen.
Under en græs- eller lyngklædt Jordskjold var Tuerne dannet af Sten, mest haandstore, der sædvanlig var stablet i et Par Lag over hinanden, ret tæt og fast sam
men. Disse Sten kunde naa noget ned i den oprindelige, jævne Markflade, og
under den, en Fod dybt eller mere, stod der som oftest i hver Tue et med brændte
Ben fyldt Lerkar, repræsenterende Graven. Stundom var der som en Art Laag
lagt en flad Sten over Karrets Munding, og dets Sider kunde være skærmede
med en lille Stenpakning. I denne Skikkelse er Gravpladsen nu en saga blott.
Selve Marken fristede til Udnyttelse som Agerjord, og Stenene fra Tuerne samledes
op; nogle anvendtes til Beklædning af et nærliggende Markdige. Adskillige Lerkar
gik ved den Lejlighed til Grunde, skaarede og noget itutrykkede og saaledes lidet
agtværdige for læge Øjne, som de efterhaanden var blevet. Imidlertid blev der
ogsaa foretaget virkelig Undersøgelse af Gravpladsen. Især var det den første
ledende Mand ved Haderslev Museum, Dyrlæge Schmidt, der foretog Undersø
gelse herude. En Del Materiale indgik saaledes i Haderslev Museum, medens
andet og mindre fandt Vej til Nationalmuseet og en Privatsamling. Efterhaanden
blev der dog mere Taushed om Gravpladsen ved Uldal. Lodsejere og Karlfolk
traf ganske vist jævnlig ved Markens Dyrkning Spor efter Grave, stundom endog
et helt Lerkar. Men mellem Museumsmænd kom det efter Genforeningen paa
Tale, at man engang, naar Lejlighed og Tid for andre paatrængende Undersøgelser
frembød sig, skulde foretage en Gravning ved Uldal.
Det blev imidlertid en Apoteker fra Odense, Poul .Helweg Mikkelsen, som
først prøvede Lykken ved Uldal. Passioneret Oldsagsamler, med nedarvet Inter
esse for forhistorisk Arkæologi og begavet med — hvad der unægtelig ogsaa
spiller en Rolle — et vist Held til at træffe gode Fundpladser, gav han sig i 1929
og følgende Aar til at afsøge noget af Gravpladsen, efter at hans Opmærksomhed gen
nem sønderjydsk Bekendtskab var henledt paa den. Resultatet af denne Undersøgelse
blev henved et halvthundrede Grave. Men storsindet skænkede Apotekeren hele
Udbyttet herfra til Nationalmuseet, i hvis Samling af Sager fra førromersk Jærnalder Uldal-Gravpladsen alle Dage vil have Værd. Senere har Nationalmuseet
besigtiget Gravpladsen og foretaget en lille Prøvegravning. En større Undersøgelse
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vil følge efter, saasnart Forholdene af Hensyn til den paagældende Marks D yrk
ning tillader det.
Billederne Fig. 1 og 2 gengiver et Antal af de bedst bevarede og netteste Ler
kar fra Uldal-Gravpladsen. Som
det ses, er de af vekslende Stør
relse, fra ret smaa, lavstammede
Beholdere til store Krukker. De
repræsenterer karakteristiske, men
stærkt varierede og just ikke over
vættes bestemt fastholdte Former
indenfor Datidens Keramik. Mun
dingskanten er sædvanlig ret tynd
og let udfaldende. Ved Midten er
gerne en stærk Udhugning, og
Overdelen er ofte forsynet med
Øre eller Hank, af og til i Stedet
derfor med en Knop. Udsiden kan
være mere eller mindre jævn og
glat. Ornamenter er ret sjældne
og, med en eller et Par Undta
gelser, ret primitive i Udførelsen
og af sparsomt Omfang; mest er
det rundtløbende Linier eller Bund
ter af skraatstillede Streger.
Disse forskellige Kar betegner
næsten hver sin Grav, idet de har
været nedsatte i Jorden indeholden
de brændte Menneskeben fra Ligbaalet. Snart stod Karrene med kun
ringe indbyrdes Afstand, snart ret
langt fra hinanden. Med fuld Sik
kerhed kan dog herfra ikke sluttes
til Gravenes Tæthed indenfor Grav
pladsen, idet der i tidligere Tid
kan være optaget og fjernet U r
Fig. 3. Naale af Bronze eller Jærn, fra Uldal. ’A.
negrave fra de nu tilsyneladende
gravtomme Mellemrum. Gennemgaaende stod Karrene i ringe Dybde under Jor
dens Overflade, hvorfor ikke sjældent Mundingspartiet helt eller delvis er beska
diget eller mangler, bortskaaret af Plov eller Harve. I flere Tilfælde var Karrene
stillet paa en flad Bundsten, og om deres Side kunde der være en mere eller
mindre regelmæssig og net Stabling af Sten. Stundom var der over Karrenes
Munding lagt en flad og tynd Dæksten; en enkelt Gang har Karret været lukket
med et Falslaag af Ler, i to andre Tilfælde med en i omvendt Stilling lagt Lerskaal med lille Bundhul. A f og til konstateredes det, at der til Gravgemme ikke
havde været anvendt noget Lerkar, men at de brændte Ben fra Ligbaalet simpelt
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Fig. 4. Lerkargrav ved Ottersbøl. Set fra NV.

hen har været lagt i Bunke ovenpaa en flad Sten eller i Mellemrum mellem
nogle Sten. Hænde kunde det ogsaa en sjælden Gang, at Graven var formet som
en Brandplet: en lille kedeldannet Fordybning i Undergrunden, fyldt med kulholdig Jord og herimellem brændte Ben samt Lerkarskaar.
I flere af Lerkarrene og ligesaa i enkelte af de andre Grave var der enten
ovenpaa de brændte Ben eller overlig mellem disse nedlagt Gravgods, stedse dog
af ringe Art og Omfang. I et Par Tilfælde bestod det af et lille Lerkar. Mest var
det dog Jærnnaale, en enkelt Gang en Naal af Bronze. Fig. 3 gengiver forskellige
Former for disse Naale. Hyppigst er de af Type som de to Naale længst tilhøjre
i Billedet, dannet af en tynd og trind Jærnstilk, hvis øvre Ende er ombøjet til et
ringformet Hoved; under dette er Stilken bøjet til en lille Bue, som det tydelig
fremgaar af Naal 2 fra venstre, der ligeledes har ringformet Hoved, men i Billedet
er lagt paa Siden; den er i Modsætning til de to Naale tilhøjre i Billedet stærkt
forrustet, og Stilken har derved mistet sin oprindelige, glatte Overflade. 1 Reglen
optraadte disse Naale parvis i de enkelte Grave, i eet Tilfælde dog 3 i Tal. Øjen
synlig bares ogsaa disse Naale som Regel parvis, til Sammenhæftning af Klæde
dragten; Stilkens bueformede Parti var sikkert beregnet paa at skulle hindre
Naalen i at glide ud af Tøjet, og under Brugen vendte Buen udad. Enkelte Naale
fra Uldal-Gravpladsen har i Stedet for ringformet Hoved et lille, i Krølleform om
bøjet Hoved, men ligeledes den karakteristiske Bue nedenfor Hovedet. Enestaaende
i Fundet er derimod den lange Naal midt i Billedet Fig. 3. Stilken er af Jærn,
men Hovedet er af Form som en ret stor og noget fladtrykt Kugle, og det er
dannet af to ved Midten sammenstødende Halvdele af tyndt Bronzeblik, hvis Over-
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Fig. 5. Lerkarrene fra Ottersbøl-Graven Fig. 4.

side er prydet med et indpunslet korsformet Ornament. Ligeledes et Unicum her
er den længst tilvenstre i Billedet gengivne korte Naal. Den er helt af Bronze,
med fortykket, profileret Hoved og derunder det sædvanlige, bueformede Parti.
Disse sidstnævnte to Naale dannede iøvrigt Gravgodset i et og samme Lerkar. —
1 to andre Tilfælde var Gravgodset en lille Bæltehage dannet af en smal Jærnplade, hvis ene, tilspidsede Ende er ombøjet til en Krog, beregnet paa at hægtes
umiddelbart ind i et Livbælte, medens den anden bredere og lige afskaarne Ende
har været fastgjort til Bælteremmen. Endelig indeholdt et Par Grave en mindre
Ring af Bronze eller Jærn, mulig ogsaa beregnet til Bæltelukke. 1 hvert Fald er
der tidligere paa Uldal-Gravpladsen fundet tilsvarende Ringe med Øsken; og Ringe
af den Art har sikkert haft en lignende Bestemmelse som Bæltehagerne, til Fast
gørelse ved og Optagelse af en Livrem.
Over dette Gravgods fra Uldal er der saaledes et baade meget ensartet og fatligt Præg; men det svarer ganske til, hvad der kendes fra samtidige Tuegrave i
Sønder- og Nørrejylland. Om Uldal-Gravpladsen ikke fra ældre Tid havde været
saa overgravet og havde mistet sine ejendommelige Tuer over de enkelte Grave,
vilde den nu for Beskueren have tegnet sig paa lignende Maade som i sin Tid den
overordentlig store Tuegravplads ved Aarre nær Varde, der af Nationalmuseet
blev undersøgt i Aaret 1892, og som med sine over halvtredjehundrede tætlig
gende Tuer med eet Slag fastslog Tuegraven som en for den allerældste Jærnalder i visse Dele af den jydske Halvø karakteristisk Gravform. Ved Aarre var,
ligesom ogsaa ved adskillige andre Tuegravpladser, der efterhaanden er opdaget i
det sydlige Nørrejylland, Tuerne dog helt dannede af Jord, og gennemgaaende
tillige noget bredere, men ikke synderlig højere end Stentuerne ved Uldal. Ikke
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umuligt er iøvrigt Stentuerne her et temmelig lokalt Fænomen. I hvert Fald er
der andetsteds i Sønderjylland Tuer fra førromersk Jærnalder, opdyngede a fjo rd .
Ved Birkelev i Vodder Sogn, nær Skærbæk, findes en den Dag i Dag velbevaret
Tuegravplads med nogle og tredive Tuer, fredlyst under Nationalmuseet i Aaret
1923. Disse Tuer er efter alt at dømme sikkert ligeledes dannede a fjo r d ; paa
vanlig Vis ligger de i nær Tilslutning til et Par ældre og større Gravhøje.
Et specifikt sønderjydsk Træk er det endvidere, at Bæltehager forekommer
som Gravgods. Saadanne er aldrig truffet i Tuegrave paa den jydske Halvø nor
den for Kongeaa, medens de er ret hyppige i samtidige Urnegrave fra Holsten, og
i Sønderjylland ogsaa er truffet enkelte andre Steder. I denne Forbindelse skal
det endvidere nævnes, at de Ornamenter, der hyppigt er anvendt ved Lerkarrene fra
Aarre-Gravpladsen og ved andre, samtidige jydske Lerkar og tillige er det mest ka
rakteristiske for den Tid i Nørrejylland — nemlig indridsede Buer anbragt ved
Karrenes Øre eller Hals —, er langt sjældnere i Sønderjylland og her tillige
gennemgaaende mindre omhyggelig og regelmæssig trukket.
Et ejendommeligt lille Træk bør heller ikke lades uomtalt. Ved et af Lerkar
rene fra Uldal, med to Ører, og maaske ogsaa ved et andet, er Ørerne i Oldtiden
slaaet af og Brudfladerne derefter glattede. Selvsagt foreligger der her den Mulig
hed, at Ørerne under Karrets Brug uagtsomt kan være stødt af, og at man saa
har hjulpet lidt paa Skaden ved at afglatte Brudfladerne. Men ligesaa rimeligt er
det dog at antage, at Afslagningen af Ørerne er sket forsætlig, ved Karrets Ned
sættelse i Graven, og at Sagen maa ses i Forbindelse med en rituel Skik, der
har gjort sig gældende just ved Lerkar fra den allerældste Jærnalder, lige fra
Italien nordpaa gennem Mellemeuropa til den jyske Halvø: at man ved Gravfærd
ligesom „dødede“ Lerkar, der skulde bruges som Gemme for de brændte Men
neskeben fra Ligbaalet. Ved et Par toørede Lerkar fra en Gravplads fra aller
ældste Jærnalder, fremdraget i Nærheden af Preetz, saas det endog, at de afslaaede
Ø rer omhyggelig var lagt ned i eller under det paagældende Kar.
En anden sønderjydsk Gravplads fra førromersk Jærnalder er iagttaget ved
Hinderup i Hellevad Sogn, ca. 2 1,'» M il nord for Aabenraa, og undersøgt af Na
tionalmuseet i Aarene 1924 og 1927. Her havde en Kieler-Student i 1914 frem
draget en halv Snes Lerkar; men en paatænkt Fortsættelse af Undersøgelsen
hindredes ved Verdenskrigens Udbrud. Denne Urnegravplads fremtraadte dog
ikke med Tuer dækkende de enkelte Grave, men var anlagt under den jævne
Markflade — nærmest i Overensstemmelse med, hvad der var Skik og Brug syd
ligere paa den jydske Halvø og i Holsten. Ved Nationalmuseets Undersøgelser
fremdroges ialt henved en Snes Urnegrave samt et Par Brandpletter, disse dog
ganske uden brændte Ben og Oldsager. Lerkarrene var oftest anbragt staaende i
smaa Stensætninger eller omgivne med Stenfliser, og med en flad Sten som Dække.
Udenom en enkelt af Urnegravene var der lagt en Kreds af større Sten og inden
for disse en Pakning af mindre Sten i et enkelt Lag; men en stor Del af denne
pyntelige Omramning var ved Markarbejde forlængst fjernet. En halv Snes af
Karrene indeholdt Gravgods, oftest Jærnnaale parvis og af samme Arter som paa
Uldal-Gravpladsen, med ring- eller krølleformet Hoved, en enkelt Gang med et
stort, kuglerundt Hoved af Bronzeblik. I en af Urnerne var der foruden Naale
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en Bæltehage af Jærn, i en anden en Jærnring; i en tredje var Gravgodset en
lille Ring af Ler.
Disse nye Fund fra Uldal og Hinderup frembyder tillige Interesse derved, at
de bekræfter det alt tidligere paapegede Forhold, at Gravform og Gravskik i Jyl
land i den ældste Del af Jærnalderen og i Bronzealderens Slutning i mangt og meget
svarede til hinanden. Fælles for begge Kulturafsnit var Lig
brændingen og Skikken at nedlægge de brændte Ben fra Ligbaalet i et Lerkar. Nyt derimod for Jærnalderen, at Gravene
samledes til ret store Urnepladser. Og fælles med Hensyn
til Gravgods var det, at de døde kun fik ganske faa og ret
ubetydelige Sager med sig, mest saadanne, som fandt Anven
delse ved Klædedragten og vel derfor ofte havde fulgt den
døde paa selve Ligbaalet. Thi ogsaa i Bronzealderens aller
sidste Periode var en Naal almindeligt Gravgods, selvsagt dog
dengang af noget anden Form og af Bronze. Urnegrave med
saadant Indhold er flere Gange truffet i Sønderjylland, lige
som de er hyppige i Nørrejylland. Man erkender derigennem
en jævn og gradvis Overgang fra Bronze- til Jærnalder, hid
ført ved Kulturmeddelelse, ikke ved Indvandring af nyt Folk.
Overgangsfund med Sager fra ældste Jærnalder i Forbindelse
med karakteristiske yngste Bronzealders Genstande, der altsaa maa betragtes som Levn fra Bronzealderens Slutningsaf
snit, er af og til truffet baade norden og sønden Aa. Et typisk
sønderjydsk Fund af denne Art er et fra Brøndlund i Nustrup
Sogn, vest for Vojens. I en Urne med brændte Ben, nedsat
i Udsiden af en Gravhøj, laa en Bronzeøskenring fra ældste
Jærnalder Side om Side med en Ragekniv af Bronze fra yng
ste Bronzealder, forsynet med de ejendommelige Smaaringe
ved Knivens Ryglinie.
Fig. 6. Jærnsaks fra O t
Det Kulturafsnit, som Uldal- og Hinderup-Gravpladserne
tersbøl. *(2.
og ligeartede Fund repræsenterer, har sin Rod i Indflydelser
fra den saakaldte Hallstatt-Kultur. Efter det fulgte et andet førromersk Jærnalders
Afsnit, for hvilket Hovedgrundlaget var den keltiske Kultur, La Tène-Kulturen,
saaledes som den gennem Berøring med den klassiske Verden havde udviklet sig
hos Befolkningen i det sydøstlige Frankrig og i Donau-Egnene og herfra havde
bredt sig til de nordligere boende germanske Folk. Ogsaa dens Levetid her i Lan
det kan sættes til et Par Aarhundreder, men de rørlige Minder fra den er af
noget forskellig Art og Mængde i de forskellige Egne af Landet, ganske som det
ogsaa er Tilfældet med Hallstatt-Kulturens, der mest har sin Udbredelse paa den
jydske Halvø, i ringe Grad derimod paa Fyen og Sjælland. I Nørrejylland er La
Tène-Tids Grave i de seneste Aartier truffet i ikke ringe Antal. I Sønderjylland
er dette Kulturafsnit derimod vedblivende forholdsvis ret sparsomt repræsenteret
— naar dog frasees det store og mærkelige Baadfund fra Hjortspringkobbel
Mose paa Als. En Urnegravplads fra dette Tidsafsnit er det dog rimeligvis, som
i Fjor er paatruffet ved Kvistrup i Øsby Sogn, syd for Haderslev Fjord. Under-
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Fig. 7. Fra Tislund-Gravpladsen.

søgelsen af denne Gravplads blev paabegyndt i 1930 ved Haderslev Amts Museum,
og det er Meningen at fortsætte den, efter Museumsdirektør C. Lunds Ønske un
der Medvirken af Nationalmuseet.
Talrigere og talrigere viser derimod de sønderjydske Gravfund sig at blive,
naar man kommer til den romerske Jærnaldersperiode, Aarhundrederne nærmest
efter Kr. F. 1 1916 blev der givet en samlet Udsigt over, hvad der dengang forelaa fra dette Kulturafsnit i Sønderjylland. Siden er Materialet kendelig øget.
Hvad Gravfundene angaar, var Ligbrænding vedblivende fremherskende Skik,
overensstemmende med, hvad der var Sæd under den førromerske Periode. 1
Nørrejylland kom Jordfæstelse af Ligene ubrændt derimod mere og mere i Brug
i Aarhundrederne nærmest efter Kr. F., dog kun paa Strækningen fra Skagen i
Nord til en Linie i Syd mellem Horsens og Vejle og derfra nogenlunde nord
vestover. Her er Hjemstedet for de saakaldte jydske Lerkargrave: en af de stør
ste og fyldigste Fundgrupper, der foreligger fra Danmarks Jærnalder. 1 et bredt
Bælte norden for Kongeaa er Lerkargravene derimod ukendte. Her herskede Lig
brændingsskikken eneraadende. Fund af Urnegrave er de synlige Udtryk derfor.
1 Sønderjylland var Urnegraven ligeledes den hyppigst anvendte Gravform i
1.—2. Aarh. efter Kr. F. Ganske interessant er det dog nu at konstatere, at ved Siden
heraf blev Grave med ubrændt Lig og større eller mindre Sæt af Lerkar dog
ogsaa stundom anlagt.
Ved Ottersbøl tæt syd for Skærbæk, i Mjolden Sogn, havde Nationalmuseet i
1920, straks efter Genforeningen, Lejlighed til at undersøge to saadanne Lerkar
grave. Den ene af disse er gengivet i Fig. 4. Omend med noget Besvær vil Øjet
kunne følge Gravens Omrids skraat hen gennem Billedet som en aflang, firkantet
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Fig. 8. Urnegrav paa Tislund-Gravpladsen.

Figur, med let rundede Hjørner. Graven var ca. 2,40 m lang i Retning omtrent
NNØ.—SSV., 0,85 m bred; dens Bund laa ca. 0,60 m underjordoverfladen. Sideog Endevægge stod nogenlunde efter en lige Linie og temmelig lodret, men uden
nogensomhelst Sten-Beklædning. I Virkeligheden var det kun efter det noget utyde
lig forløbende Fyldskifte mellem Undergrundens urørte, lyse Sand og Gravens
med lidt Muld hist og her blandede Sand, at Gravens Grænse kunde drages;
noget hjalp det her, at Gravens Hjørner med Sikkerhed kunde fastlægges. Paa
Gravens Bund stod i den nordre Ende 4 Lerkar, nemlig i det nordøstre Hjørne,
lidt for sig, et stort, bægerformet Kar med Øre, i det nordvestre Hjørne ligeledes
et bægerformet Kar, til højre for det i Billedet et lille hankeløst, rundbuget Kar
og bag derved en Skaal; ikke langt fra denne Gruppe, op til Gravens Vestvæg, stod
en stor, toøret Krukke og bag den en Skaal. løvrigt udgjordes Gravgodset af en
lang, ligerygget Jærnkniv med velbevaret Træskaft — i Fig. 4 kendelig som en
lang, mørk Figur nær Gravens sydøstre Hjørne. Lige op til den laa nogle Smaasten i en Samling, og to tilsvarende Smaasten optoges i selve det sydøstre Grav
hjørne. Som Fig. 4 viser, har Karrene staaet paa deres Bund, lodret op, men ved
den overliggende Jordmasses T ryk var de i Tidens Løb for en stor Del revnede
og trykkede noget ind. 1 genopbygget og udbedret Skikkelse er alle 6 Lerkar vist
i Billedet Fig. 5.
3 m vest herfor afdækkedes den anden Ottersbøl-Grav. Den var af lignende
Art og Dimensioner, havde ligeledes nord—sydlig Længderetning og laa ogsaa
ca. 0,60 m under Jordoverfladen. Men her havde Lerkarrene — 3 i Tal: en
Skaal og to smaa, rundbugede Kar — alle deres Plads i Gravens Sydende. Ved
Skaalen laa den i Fig. 6 afbildede, ejendommelige Jærnsaks, af Form som en mo-
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derne Uldsaks, med stort, bøjleformet Parti, hvis Ender afsluttes i et bredt, ind
adtil skarpt Blad; ovenpaa Bladene var lagt en halvmaaneformet Ragekniv afjæ rn,
og et Stykke øst derfor optoges en Guldfingerring og en ligerygget Jærnkniv.
At det egentlige Gravgemme her som ved andre Lerkargrave paa den jydske
Halvø har været en Trækiste, derom kan der næppe være Tvivl; men Kisterne
er selvfølgelig forlængst opraadnede. En sort Træstribe, der iagttoges over en
mindre Strækning i begge Ottersbøl-Gravene, kan muligvis tydes som de sidste
svage Rester af Kisterne. Heller ikke af Skeletterne forefandtes Spor, og det kan
saaledes nu ikke med Sikkerhed afgøres, hvorledes de døde har været lagt i Gravene.
Efter Knivens, Saksens og Guldringens Beliggenhed skulde det dog snarest antages,
at Ligene har hvilet med Hovedet i Syd, hvorefter Lerkarrene i først beskrevne

Fig. 9 — 10. Bøjlenaale af Bronze, fra Tislund. */i.

Grav da skulde have staaet ved Fødderne, i sidste derimod ved Hovedet. — I
umiddelbar Nærhed af disse to Grave har der været nogle andre, af Lodsejeren
tidligere optagne Grave fra den romerske Jærnaldersperiode, deriblandt i hvert Fald
een Skeletgrav, med 2 Lerkar, samt 5 Urnegrave med brændte Ben. Kun en af
disse Urner er dog nu bevaret; mellem de brændte Ben laa to Bøjlenaale af
Bronze og en Bronzenaal af Form som en moderne, grov Stoppenaal.
Ganske karakteristisk er det at se, at her paa denne lille Gravplads ved Ot
tersbøl har saavel Ligbrænding som Skeletbegravelse fundet Sted, endda der næppe
kan være særlig stor Tidsforskel mellem Gravene. Ikke mindre Interesse har det
at kunne fastslaa visse iøjnefaldende Forskelligheder mellem Lerkargravene i Søn
derjylland og i Nørrejylland, særlig i Aarhus- og Randers Amter. I Sønderjylland
synes Gravenes Orientering i nord—sydlig Retning at være. ret almindelig. De
nørrejydske Lerkargrave har derimod stedse øst—vestlig Retning, og Ligene har
hvilet med Hovedet imod Vest, for at se mod den opgaaende Sol, som dette den Dag
i Dag er Brug paa vore Landsbykirkegaarde. I Sønderjylland synes ikke at have
været bestemt fastholdt Skik for Lerkarrenes Anbringelse i Graven i Forhold til
Liget, ganske modsat hvad der var Tilfældet i visse Egne af Nørrejylland, især i
Aarhus- og Randers Amter, hvor man nu paa Forhaand næsten kan vide, hvor Kar
rene skal søges og hvilke de er. Og saa er endvidere selve Karformerne og især
disses Udstyrelse med Ornamenter højst forskellig i Sønder- og Nørrejylland.
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Mæanderbaand i forskellig Tegning, som er et saa fremherskende Ornament over
store Strækninger af Nørrejylland, er ukendt fra Sønderjylland, hvor derimod det
stadig tilbagevendende Ornament er to eller flere flade eller svagt indbuede, oftest
umiddelbart sammenstødende Baand eller brede Furer, der vandret løber rundt
om Karrenes Overdel. Dette Motiv vil saaledes ses paa næsten alle Karrene fra
Ottersbøl-Graven, i Fig. 5. Lo
kale Forskellighedersom Følge
af uens Kulturpaavirkninger og
vekslende Smag og Tilbøjelig
heder har altsaa allerede den
gang gjort sig stærkt gældende.
For at give et endnu fyl
digere Indtryk af, hvorledes
ældre Jærnalders Gravpladser
i Sønderjylland præsenterer
sig, skal der omtales to saadanne, under Fremførelse af
en Del Afbildningsstof. Begge
er afdækkede efter Genfor
eningen, den ene undersøgt af
Haderslev Amts Museum, den
anden af Nationalmuseet. Og
begge har vist sig at rumme
baade Skeletgrave og Urne
grave og at spænde over et
Tidsrum, der fra den romer
ske Periode naar ned i Folke
vandringstiden.
Den ene af disse Grav
pladser ligger i Tislund Sogn,
ØNØ. for Kirken, paa Sand
Fig. 11. Lerkargrav fra Tislund. Set fra SSV.
fladen mod Gels Aa. Her blev
i 1927 aabnet en Sandgrav,
ved hvilken Lejlighed det hedder sig, at der blev fundet Urner med brændte Ben. To
Aar efter paabegyndte Haderslev Amts Museum en Undersøgelse af Stedet og
fortsatte den i 1930. Endnu er Gravpladsen dog næppe tømt; en ny Undersø
gelse vil derfor følge efter. Med vanlig stor Imødekommenhed overfor National
museet har Musemsdirektør C. Lund stillet Notitser og Fotografier til Raadighed her.
Tydeligere end Ord viser Billedet Fig. 7, i hvor ringe Dybde under den jævne
Markflade Urnegravene kan findes, og tillige hvor nær hinanden de kan være. I
Udgravningsfeltets Midte ses i Forgrunden et omtrent kredsrundt Arnested, ca. 1,20 m
i Tværmaal, dannet af mest haandstore Sten, mellem og under hvilke der var Kul
rester og et tykt Trækullag, men hverken brændte Ben, Lerkarskaar eller andre
Oldsager. Mange af Stenene var stærkt forbrændte og ildskørnede. Straks tilhøjre
for dette Arnested staar et benfyldt Lerkar, bagved Arnestedet Underdelen af to
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Lerkar med brændte Ben; disses øvre Parti havde Plov og Harve forlængst taget.
Saa følger i Billedet en Grav, der nu kun tegner sig som et mørkt Hul i Under
grunden, men oprindelig var en Brandplet, idet det kedelformede Hul var fyldt
med mørk, kulsværtet Jord, hvorimellem laa Rester af brændte Ben samt to smaa
Karskaar. Bag denne Brandplet, inde i Skyggen fra den lodrette Udgravningsvæg
bagtil, skimtes igen Underdelen af et Lerkar, og saa er der endelig længst tilvenstre i Udgravningsfeltet to Urnegrave. Man lægge Mærke til, at alle disse 6 Urne
grave staar frit i Jorden,
uden nogensomhelst omgi
vende Stenpakning. De Ler
kar, hvis Overdel Plov og
Harve havde taget, har ra
get med Overdelen noget
op i Muldjorden, der her
kun har en god Plovfures
Tykkelse. De nu nogenlunde
fuldstændige Lerkar stod der
imod gerne helt anbragt i
Undergrundens rødlig gule
Sand og havde saaledes undgaaet nyere Tids Ødelæg
gelse. — I hvor velbevaret
Stand et saadant dybere pla
ceret Lerkar endnu kunde
staa, viser Billedet Fig. 8.
Der er kun ganske enkelte
og fine Sprækker i Karvæg
gen. Overdelen er prydet
Fig. 12. Lerkar fra Tornumskov. , / 4.
med vandret rundtløbende
Baand og derimellem Zikzakbaand. Mellem de brændte Ben indeholdt dette Kar
en Spydspids, en ligerygget Kniv og en halvmaaneformet Ragekniv, alle af Jærn.
I et Par andre Urnegrave var der ligeledes Spydspidser; Skjoldbule derimod kun
i to. Bronzebøjlenaale foreligger fra Urnegravene i et Antal af mindst 10, deraf i
tre Grave to Eksemplarer i hver; Bøjlenaale af Jærn er optagne i et Antal af 4.
Væsentlig er Bronzebøjlenaalene af to Hovedformer: enten store, med fremstaaende Kam paa den ret brede Bøjle, hvis øvre Parti, ligesom ogsaa Kammen, kan
være prydet med indpunslede Ornamenter, og fremdeles med Dækplade over Spi
ralvindingen (Fig. 9— 10), eller ret smaa, med en meget bred og forholdsvis kort,
baandformet Bøjle uden Kam.
Udenfor Terrænet med Urnegravene, væsentligt for sig selv paa en egen Stræk
ning af Gravpladsen, afdækkedes et Antal Skeletgrave, af aflangt firsidet Form,
omtrent mandslange eller noget længere og naaende med deres Bund til ret be
tydelig Dybde under Markfladen. Disse Grave havde ikke stenhegnede Vægge
og tegnede sig derfor kun som et Fyldskifte i Undergrundens urørte, rødlig gule
Sand, idet Gravfylden var mørkere og noget muldblandet. Gravgodset var over-
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vejende Lerkar, i de fra den romerske Periode hidrørende Grave fra 2 til 7 i
Tal. Fig. 11 viser den rigest udstyrede af disse Lerkargrave, ca. 2,60 m lang i Ret
ning NNØ.—SSV., ca. 0,90 m bred og indtil 1,20 m dyb. Langs dens vestre Langside
stod nordligst, for sig, en større toøret Krukke; noget derfra fulgte paa tæt Række
3 Kar: nordligst en Skaal, derefter et hankeløst, rundbuget Kar og saa et noget
mindre Kar af samme Art, men med Øre. I det sydvestre
Hjørne stod atter et hankeløst, rundbuget Kar, og lige over
for det, i Gravens sydøstre Hjørne, et bægerformet Kar. Det
syvende Kar endelig — ligeledes et Bæger — havde sin
Plads ind mod Gravens Midte, og straks ved det laa en tem
melig stor, ligerygget Jærnkniv. Hvor Liget har haft sin
Plads, var let at erkende, idet der i Gravens sydlige Ende,
tæt ved det derstaaende bægerformede Kar, sporedes Tandemail, og straks derved laa en Bøjlenaal af Bronze. Ligets
Hoved har altsaa hvilet her, og Kroppen og Benene maa
have ligget hen gennem Gravens Midtlinie — hvad der pas
sede vel til, at der ved Gravens Midte og nordlig herfor
kunde spores Rester af Ligets Underextremiteter. Bægeret
og Kniven maa da have været foran Ligets Brystparti,
Kniven vel fordi der efter sædvanlig Skik i Lerkargrave maa
antages her til den døde at have været nedlagt Kødspiser,
til hvis Sønderskæring Kniven skulde tjene. At iøvrigt Liget
og Lerkarrene oprindelig maa have været indesluttet i en
Trækiste, tør betragtes som givet. Flere af Lerkarrene bærer
de karakteristiske, sønderjydske Baandornamenter.
Denne Skeletgrav har altsaa ligesom de foran omtalte
Skeletgrave ved Ottersbøl og tidligere undersøgte Skeletgrave
ved Hviding Kirke og ved Dovre i Lintrup Sogn en om
trent nord—sydlig Længderetning. 4 andre romerske JærnFig. 13.
Fig. 14.
alders Lerkargrave ved Tislund var orienteret paa samme Spydspids og Skjoldhaand
Maade, medens nogle Skeletgrave, som maaske snarest maa
tag fra Tornumskov. 3 t .
henføres til Folkevandringstiden, laa i Retning 0 . —V.
A f konstant, stadig tilbagevendende Art er denne Orientering af sønderjydske
Skeletgrave fra romersk Jærnalder og Folkevandringstid dog ikke. Ved Kolsnap i
Nustrup Sogn er der under Markflade fremdraget en formentlig romersk Jærnalders Lerkargrav, indeholdende 3 Kar (Bæger, Kop og en flad Skaal) samt Rage
kniv og ligerygget Kniv. Den havde Længderetning 0 . —V. Og det samme var
Tilfældet med en anden romersk Jærnalders Lerkargrav, som fremdroges i en
Høj ved Grønnebæk i Jels Sogn. Jvfr. ogsaa Graven S. 78.
Nær oppe ved den gamle Grænse, ved Tornumskov i Lintrup Sogn, laa den
anden Jærnalders Gravplads, hvilken Nationalmuseet undersøgte, dog med velvil
lig Bistand af Museumsdirektør C. Lund. Ogsaa den kom ret tilfældig for Dagen,
da der i den paagældende Mark aabnedes en Grusgrav og ved den Lejlighed
blev truffet nogle Lerkar. I sin hele Karakter og Art er den meget lig TislundGravpladsen.

IS

CAR L NEERGAARD

Ved Museets Undersøgelse fremdroges ialt henved en Snes Grave, deraf 6
Brandpletter, 9 Urnegrave og 3 Skeletgrave. Tidligere var der truffet i hvert Fald
een Skeletgrav. Medens Skeletgravene laa ligesom lidt afsondrede for sig, optraadte
Urnegrave og Brandpletter i broget Blanding mellem hinanden, og paa samme
Maade var der ikke noget egentligt Skel mellem Beliggenheden af ældre og yngre
Grave, fra den romerske Periode og Folkevandringstiden.
Indenfor Urnegravene kan et Par, efter deres Indhold af Sager, med Sikkerhed
udpeges som værende Mandsgrave. I det smukke og kraftigt formede store Ler
kar Fig. 12 laa mellem brændte Ben en Spydspids (Fig. 13), Beslag til et Skjoldhaandtag (Fig. 14), en Kniv og en Naal, alt af Jærn. I et andet Lerkar bestod

ig. 16.

Fig. 17.
Bojlenaale af Bronze, fra Tornumskov. 1 i.

Fig. 15.

Gravgodset ligeledes af Spydspids, Beslag til Skjoldhaandtag og Kniv samt en
Skjoldbule. Andre to Urnegrave maa nærmest betegnes som Kvindegrave, nemlig en,
som mellem de brændte Ben rummede to Bøjlenaale, den ene af Bronze (Fig. 15),
den anden af Jærn, samt en Urnegrav med Bøjlenaal af Bronze (Fig. 16), ligerygget Jærnkniv, seglformet Jærnkniv og Jærnnaal. Efter Bøjlenaalene hidrører disse
sidstnævnte to Grave fra Folkevandringstiden.
A f Skeletgravene tilhører en den romerske Periode, en anden Folkevandrings
tiden. Begge tegnede sig som aflange Nedskæringer i den faste Undergrund, mod
hvilken de med deres Indhold af muldblandet Grus skarpt afgrænsedes gennem
et Fyldskifte. Førstnævnte Grav maalte foroven i Retning VNV.— ØSØ. 2,90 m;
Bredden var her 1,80 — 1,90 m. Nedadtil skraanede Gravvæggene noget indad, og
i en Højde af kun c. 0,20 m over Bunden var der i Væggene helt rundt ligesom
et lille Afsæt. Som Følge deraf maalte Gravbunden her kun 2 m i Længden,
0,80—0,85 m i Bredden; Afstanden fra den op til Markfladen beløb sig til ikke
mindre end c. 2 m. Det hører til Undtagelserne, at den Tids Grave er sænket
saa dybt i Undergrunden. Paa Gravbunden stod i Gravens østre Del 3 Lerkar,
deriblandt to Skaale. I dens vestre Del laa to Bøjlenaale af Bronze (den ene gen
givet ved Fig. 17), fremdeles en S-formet Hægte af Sølv, en lille blaa Glasperle,
en Bronzefingerring m. m., foruden en seglformet Kniv af Jærn og en Naal af
Jærn. Efter disse Smaasager at dømme kan man med Sikkerhed gaa ud fra, at
Liget har hvilet med Hovedet i Vest, idet Bøjlenaale, Hægte og Perle har været
baaret paa Bryst og om Hals. Rester af Tøj og Dyrehud, som optoges ved et Par
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af disse Metalsager, viser, at
Liget har været nedlagt med
Klædning og mulig hvilende paa
en Dyrehud som Tæppe.
Folkevandringstids-Skeletgraven er gengivet ved Fig. 18.
Længderetningen var ligeledes
VNV.— ØSØ., men Gravens D i
mensioner var knap saa store
som ved den forrige Grav, og
Gravhunden laa kun i en Dyb
de af ca. 1 m under Markfladen.
I Gravens sydøstre Hjørne stod
en toøret Lerkrukke (Fig. 20)
og nær det nordvestre Hjørne
et i nyere Tid beskadiget Ler
kar. Udfor Vestsidens Midte
optoges en Bøjlenaal af Bronze,
et Remspænde af Jærn, m. m.,
og omtrent ved Gravens Midte
en ligerygget Jærnkniv med
særdeles velbevaret Træskaft
(Fig. 19), og en Jærnsyl.
Ved nogle af de her nævnte
Fig. 18. Skeletgrav fra Tornumskov. Set fra ØSØ.
Jærnalders Gravpladser ses det
altsaa, at Bøjlenaale i ikke helt ringe Antal optræder som Gravgods. Det har dog
kun været Bøjlenaale af uædelt Metal: Bronze eller Jærn. Fra en lille, romersk
Jærnalders Gravplads i Styding Skov, Hammelev Sogn, hidrører derimod enkelte
smukke Bøjlenaale af Sølv, to eller tre af disse optagne i et med brændte Ben
fyldt Lerkar. Mulig her i Styding Skov, mulig dog ved Styding er fundet en stor
Guldberlok fra samme Afsnit af Jærnalderen.
Hvad der i det foregaaende har været gjort rede for, har udelukkende været
Gravfund. Ganske vist regnes saadanne og har alle Dage været regnede for at
frembyde en egen Interesse, idet de gerne rummer gode og smukke og karakte

Fig. 19. Jærnkniv med Træskaft, fra Tornumskov. s,7.

ristiske Sager. Men de repræsenterer alligevel kun en enkelt begrænset Side af
Kulturtilstande i Oldtiden. Om Hverdagslivet oplyser de ikke meget. Her er det
Bopladsfundene, som fortæller noget. Nationalmuseet har derfor ogsaa bestræbt
sig for at fremdrage saadanne fra den ældre Jærnalder i Sønderjylland. Men kun
et enkelt af disse Bopladsfund skal her kortelig omtales, nemlig et Fund fra
Søndernæs i Brøns Sogn, Hviding Herred.
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I Fennen Vreng ved Søndernæs havde Lodsejeren ved Pløjning og paa anden
Maade fundet en Del Lerkarskaar, og dette foranledigede en Undersøgelse ved
Nationalmuseet. Der afdækkedes her tæt under Markfladen en Hustomt fra den
ældre Jærnalder, af ganske klar og karakteristisk Form. Ved dens nordøstre
Hjørne blev paatruflet en anden Hustomt, af hvilken dog endnu kun det syd
vestre Hjørne er fremgravet.
Den fuldt afdækkede Hustomt var aflangt firsidet, med Længderetning 0 .—V.,
og stod skarpt afgrænset for nordre Langside og vestre Ende ved her forefundne,
ret tætliggende Stolpehuller fra Husets Vægge. Mod 0 . og S. var Stolpehullerne
dog vanskeligere at følge, mulig paa Grund af stedfunden Ombygning. Husets
Længde var ca. 157s m, Bredden ca. 7 m. Ved en Tværvæg i N.—S. har Huset
været delt i en mindre, vestlig Afdeling, ca. 5Vs m i 0 .— V., og en større, østlig
af ca. 97» m’s Længde. I det vestlige Rum var mod SV. bevaret et Stykke af et
Lergulv, paa hvilket fandtes en Del store Lerkarskaar, Dele af Lersi, m. m. Det
store, østlige Rum har været Ildstue. Over det meste af Rummet saas et rød
brændt leret Lag og østligst en større Ildgrube af oval Form, indtil P/s m lang
og knap l/i m dyb; i den var ens graat Sand og kulholdig Jord og tillige en Del
Lerkarskaar.
Stolpehullerne var gennemgaaende 0,20—0,40 m i Tværmaal; i flere af dem
saas indenfor det gravede Hul Mærke efter den nedrammede Stolpe. Forskellige
Steder, især ved Husets Vestende, var der mindre Huller udenfor Væglinien, an
tagelig efter Støttepæle. I den østlige Del af Nordvæggen tegnede sig en 5 m lang,
lav Grøft, kun naaende en halv Snes cm ned under Muldlaget; Undergrunden
under dette var her som andetsteds ved Hustomten Sand og derunder rødt Sand
eller Al. Stolpehullerne gik ned i dette røde Sand.

Fig. 20. 7 .

