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Fig. 1. Jættestue i Skamby, Nordfyen.

T O  JÆ T T E S T U E R
Af G. Rosenberg

Vor Oldtids Storstensgrave, Jættestuer og Dysser, har til alle Tider, siden de 
blev byggede i den yngre Stenalder, været Genstand for Menneskers Op

mærksomhed. Men mange Jættestuer har ligget saa godt gemte i Jordhøje, at deres 
Tilstedeværelse først røbedes, naar der blev gravet dybt i Højen. Den mindre 
Grav, Dyssen med dens synlige Stenblokke, var det derfor fortrinsvis som satte 
Fantasien i Bevægelse.

Det har vakt Forundring, at Jættestuerne saaledes i Modsætning til Dysserne 
ofte er helt jorddækkede. Thi omend de to Gravformer næppe er byggede sam
tidigt, er nogle af dem dog brugte paa samme Tid. Gravgodset kan være ganske 
ensartet. Det var da ikke umiddelbart forstaaeligt, at man jorddækkede den ene 
Grav, og ikke den anden. Men senere Undersøgelser har ogsaa bragt Klarhed paa 
dette Punkt. Vi ved nu, at Jættestuerne i Reglen største Delen af den Tid de 
benyttedes som Fællesgrav, ligesom det endnu den Dag i Dag er Tilfældet med 
de fleste Dysser, har haft en Indramning af fritstaaende Sten og store, fritliggende 
Dæksten. Først naar Graven lukkedes for ikke mere at bruges til Gravlægning, 
fyldtes Indgangen med en Stendynge, og Jord lagdes ud over Randstenene og op 
over Dækstenene. Naar det hændte at der senere hen gennem Oldtiden, i Bronze- 
og Jernalderen begravedes i Højen, tilførtes endnu mere Jord, saa at Dæk- og 
Randsten i disse Høje nu ligger dybt nede og langt inde i Jordhøjen.

Grunden til at man oftere fandt det nødvendigt helt at jorddække Jættestuen, 
naar den skulde lukkes, er vel først og fremmest den, at dens lange Gang, som 
førte fra Kamret helt ud gennem Højen til Randstenene, skulde forsvarligt af-
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6 G. ROSENBERG

Fig. 2. Plan af Jættestuen i Skamby. 1:40.

spærres og skjules. Gangmundingens Afspærring førte med sig en Udvidelse 
af Højen.

Men en anden Aarsag ses jævnligt at have medvirket til store Udvidelser, 
og dette undtagelsesvis allerede under Gravkamrets Benyttelse til Begravelse.

Til Trods for at Jætte
stuerne er vor Oldtids 
største Fællesgrave, har de 
ikke kunnet tilfredsstille 
Behovet. Før eller senere, 
under den lange Periode 
man ønskede at begrave i 
dem, blev de for smaa. 
Man har da for at skaffe 
Plads en eller flere Gange 
rømmet Resterne af alle 
ældre Begravelser ud. 
Disse Rester blev i Reg
len lagte ovenfor eller ved 
Foden af Randstenene til 
begge Sider for Gangmun
dingen og tildækkede med 
Jord. Ved gentagen Udrøm
ning kunde Randsten og 
Gangmunding blive helt 
overdækkede, og naar man 
alligevel endnu i en lang 
Aarrække har benyttet 
Graven, som det f. Eks. 
var Tilfældet med en Jætte
stue „Baunehøj“ ved Kirke 
Helsinge i Løve Herred 
(undersøgt af Nationalmu
seet i 1924), krøb man ned 
i Gangen gennem et snæ
vert Hul, frembragt ved at

flytte en af de yderste Dæksten. — Større Betydning end den til Opklaring af 
Forholdene vedrørende Pladsmanglen og Højudvidelsen, fik det udrømmede Grav
inventar dog ved det Kendskab til selve Oldsagmaterialet, som vandtes, og de 
Slutninger som deraf kunde drages. Det udrømmede Gravgods er Jættestuernes 
ældste, for største Delen Skaar af Lerkar af særlige Former og med en hidtil 
lidet kendt, rig Ornamentik. De repræsenterer Serier indenfor den keramiske 
Udvikling begyndende ved omtrent samme Tidspunkt, og spændende over et kortere 
eller længere Forløb indtil omkring Midten af den Periode Jættestuerne brugtes. 
Naar der nu ved næsten hver Eftersøgning gøres Fund af saadanne Skaar, tjener 
dette til at fastlægge den sædvanlige Tid for Jættestuernes Bygning i Forhold til
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den for det løse Inventar, og derigennnem trindele Udviklingsgangen. Endnu har 
da saadanne nye Fund deres særlige Betydning.

1 Forbindelse med mindre Restaureringsarbejder, som Nationalmuseet lod fore
tage i 1931, blev der passende Lejlighed til Eftersøgning ved to Jættestuer. 

Den ene af disse lig
ger i Odense Amt paa 
Skambys Skolelod, saa 
nær Stationsbyens Huse 
at den kan siges at høre 
med i Bybilledet (se Fri
sen Side 5). Fra Vejen 
mellem Jernbanestationen 
og Landsbyen oppe paa 
Bakken ses Kamrets Dæk
sten hvilende paa Toppen 
af Bærestenene, og omgi
vet af en lille Højning,
Resten af en oprindelig 
større Jordhøj. Gangens 
Dæksten saavel som Høj
ens Fodkreds af Sten er 
forlængst taget bort, og det 
lille aabentstaaende Grav- 
kammer var bleven en til
trækkende Legeplads for 
Byens Ungdom. En Hyld 
havde slaaet Rod i Kam
ret og var vokset op mel
lem de to Dæksten. Den 
blev med Aarene stor og 
sværstammet, udvidede sig 
saa meget at den ene Dæk
sten, berøvet sin beskyt
tende Kappe af Sten og
og Jord, trykkedes ud og truede med at falde ned. En i Oldtidsmindernes Beva
ring interesseret Mand fra Egnen, Grdjr. Mads K. Rasmussen, Thorup Mensal- 
gaard, blev opmærksom paa Faren og underrettede Nationalmuseet.

At Hylden havde haft gode Betingelser for at udfolde sig saas snart efter, da 
Museets Udbedringsarbejde var begyndt, idet der fandtes næsten formuldede Ske
letrester i Kamret helt op til Jordoverfladen. Og at Byens Børn fulgte den der- 
paa foretagne Udgravning med levende Interesse er kun naturligt.

Kamret er ikke mere end 3 m langt i Retning øst—vest og 2 m bredt (jfr. Grund
planen Fig. 2). I dets østlige Halvdel var opdynget Knogler til en Højde over Bunden 
af 65 cm. De laa i smaa eller større Bunker mellem Sten og Jord, og spredt om
kring i Dyngen forekom Gravgods af sædvanlig Art: en Stridsøkse, Økseblade,

FiK- 3. Gangen til Jættestuen i Skamby.



8 G. ROSENBERG

Mejsler og bredæggede Pilespidser af Flint, en lille Ravperle og et Par omtrent 
fuldstændige Lerkar, smaa aabne Skaale af grovt Materiale og uden Ornamenter, 
samt hist og her Skaar af andre Lerkar. I Kamrets vestlige Halvdel fandtes der
imod kun faa Knoglerester, og paa Gravens Bund, som bestod af haardt Ler 
dækket af et tykt Lag smaat knust, ildskørnet Flint, laa af Gravgods kun en 
Mejsel, en Pilespids og en Flække af Flint. En lignende ujævn Fordeling af 
Kamrenes Indhold er oftere iagttaget, og der har undertiden været Grund til at 
forklare Uligheden saaledes, at den fundfattige Del har tjent som primært Grav
sted, hvis Bestanddele Tid efter anden blev flyttet og opdynget.

Inderst i den mod Syd vendende, 3 m lange Gang (Fig. 3) laa en Flintdolk 
højere i Jorden end andet Gravgods og bevarede Skeletrester. Her har sandsyn

ligvis den sidst begravede 
haft Hvileplads. Men det 
højt liggende Skelet var 
meget udsat for Omdan
nelse. Har der ikke desto 
mindre været en Rest til
bage da Dækstenene blev 
fjærnede, maa den snart 
efter være sporløst forsvun
den. Dybere nede, paa Bun
den af Gangen i dens indre 
Halvdel, fandtes Knogler,

Fig. 4. Øvre Del af et Lerkar fra Jættestuen i Over Jersdal. Ca. 1:4. men kun Undtagelsesvis laa
de i naturlig Tilslutning til

hinanden. Ogsaa her optoges nogle Økser og Mejsler af Flint m. m. Derimod var 
Gangens ydre Del kun fyldt med Jord og Sten.

Udenfor den Plads, som med Tilslutning til Gangstenene havde været optaget 
af Randstenene, opgravedes i tusindvis af Skaar af itubrudte Lerkar samt en Økse 
og Brudstykker af to Mejsler af Flint, Efterladenskaber fra de i Gravkamret først 
begravede.

Der var Skaar af et stort Antal Kar. T il nogle af disse forefindes adskillige 
Skaar, men de har ikke kunnet sammensættes til større Dele, og af mange Kar 
foreligger kun et enkelt lille Skaar. Hovedparten af ornamenterede Kar er fra den 
„store Stils“ Tid, intet fra Beviklingsornamentets Periode. Et stort Kar har haft 
Hulrække under Randen, af et andet stort Kar med en paalagt, bølgesvungen 
Lervulst under Randen forefindes omtrent hele Randen. Et tredje stort Kar har 
haft vinkelbøjet Bugafsats hvorover, i Stedet for Hanke, 11 cm lange, ikke gen
nemborede Lervulster.

Større Skaarsamlinger foreligger af mindst 4 dybe Skaale. A f flade Skaale paa 
høj, kegleformet Fod fandtes Skaarsamlinger til i det mindste 7 Eksemplarer, og 
af større eller mindre Bægre med Randbort og vertikalt afstreget Bug Dele af 
mindst 10 Kar.

Flere af Karrene har været omhyggelig forarbejdet af godt Materiale i ren Stil 
og smukt ornamenterede med de almindelig anvendte Redskaber (bred Mejsel-
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stempel, Halvbueredskab og Kardium), fremhævende Motivets Hovedlinjer ved 
kraftige, brede Indtryk overfor Udfyldningernes Netværk af fine, krusede Linjer.

Den i og udenfor Jættestuen fundne Keramik viser, at Gravens Indhold ved 
Begyndelsen af Ornamentikens Nedgangsperiode, i den senere Halvdel af Jætte
stuernes Benyttelsestid, er bleven udrømmet. Derefter er Gravlægning paany fore- 
gaaet indtil begyndende „Dolktid“ , henimod Stenalderens Slutning.

Den anden Jættestue, hvorved der blev gjort et stort Fund af Keramik under 
Restaureringsarbejde, er en af de faa velbevarede, men allerede udgravede Jætte
stuer, som endnu findes i Sønderjylland. Den ligger ved Over Jersdal i Vedsted

Fig. 5 6. To Skeer af Ler, henh. 16 cm og 11 cm i Tværmaal.

Sogn omtrent 4 km syd for Vojens, hvor Landevej og Jernbane viger ud fra hin
anden for at passere øst og vest om Over Jersdal*).

Der er flere Højgrupper i Sognet, og ogsaa Jættestuen nord for Over Jersdal 
har været omgivet af mange Høje, af hvilke Størsteparten dog nu er udpløjede 
eller afgravede, saa at kun sparsomme Rester staar tilbage. Større, og saa temme
lig vel bevaret, er en Høj indesluttende et Gravkammer, og beliggende kun et 
hundrede Skridt nord for Jættestuen. Endvidere ligger en Højrest med et for
styrret Gravkammer straks øst for Jættestuen. Disse tre Mindesmærker er for 
længe siden bleven fredlyste under Haderslev Amtsmuseum, som lod dem ind
ramme ved Beplantning og restaurerede de to bedst bevarede. Ved dette Restau
reringsarbejde fandtes udenfor det nordlige Gravkammer nogle rigt ornamenterede 
Lerkarskaar af ældre Jættestue-Art. De opbevares i Haderslev Museum, og nogle 
af dem, tilligemed en Plantegning af den sydlige Jættestue er afbildede i Aarbøger 
for nordisk Oldkyndighed for 1913. Fredlysningen er for faa Aar siden overgaaet 
til Nationalmuseet, og da en af de yderste Sidesten til Jættestuens Gang var 
skreden ind, saa at den spærrede for Adgang til Kamret, maatte en Udbedring 
foretages.

Bag den væltede Sten blev, for at faa den rejst, noget Jord bortgravet, hvor
ved Lerkarskaar kom tilsyne. Med Erfaringen fra tidligere Fund paa tilsvarende

*) Udgravet af Stationsforstander Jørgensen, Ov. Jersdal, i 1882. Fundet opbevares i Kieler Museet. Velvillig 
meddelt af Prof. C. Rothmann.
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Steder ved Jættestuerne i Minde gravedes derfor længere ind i Højen her. Der
ved afdækkedes paa Højkant og i Kreds stillede store Sten — den oprindelige 
Højs Randsten — som nu stod 6 —7 m indenfor Højens Fod. Paa Randen af den 

gamle Høj, langs med Kredsstenenes 
Top, fandtes Karskaar sammen med 
Smaabunker af knust, ildskørnet Flint, 
begge Dele utvivlsomt hidrørende fra 
Udrømning i Oldtiden af Jættestuens 
Gulvlag. Aflejringen var nord for Gan
gen 37s.m lang og l/» m bred; men 
udenfor, ved Foden af Kredsstenene, 
fandtes Skaar i et 7 m langt Bælte. Syd 
for Gangmundingen, langs med Randste
nene til begge Sider, fandtes Skaar i 
noget ringere Udstrækning og Mængde.

Fig. 7. Lerkar, ca. 17 cm bredt ved den øvre Rand. Efter en løselig Optælling blev der
funden ialt omkring 3000 Skaar, af hvilke 

Størstedelen er ornamenteret. Form, Ornament og Materiale gør det muligt med 
tilnærmet Nøjagtighed at skelne mellem Skaar af forskellige Kar. Det Antal Lerkar 
Skaarene repræsenterer kan derefter sættes til mellem 150 og 200, og Fundet hører 
saaledes til de største af den Art. Ikke i noget Tilfælde var alle Skaar af et Kar 
tilstede. A f 10— 11 Kar har Halvdelen eller lidt mere kunnet samles, og større 
Skaarflager henhørende til Over- eller Underdel haves af et lignende Antal Kar. 
Af alle andre Kar forefindes et enkelt eller ganske faa og smaa Brudstykker.

Adskillige Kar, fra smaa bægerformede til store dybe Skaale eller Krukker 
(Fig. 4), har haft som Prydelse en eller flere Rækker af Huller eller fordybede 
Vinkellinjer under Randen og vertikal afstreget Bug. Kar, hvortil beviklet Traad 
alene er anvendt som Ornamenteringsredskab, forekommer ikke, men paa adskil
lige findes Traadaftryk sammen med Mærker af andre Redskaber, som Kardium- 
skal, Halvbueredskab, Mejselstempel m.
fl. sammenstillede til de traditionelle Møn
stre i den saakaldte „store Stil“ .

Tre Karformer kommer, som det sy
nes med omtrent lige Antal, Gang paa 
Gang igen i de store Fund: en dyb, 
aaben Skaal med to til fire Snoreøskener, 
en lav Skaal med skarp vinkelbøjet Bug
kant og et eller to baandformede Ører 
som naar fra Bugkant til Rand, samt en 
lav, aaben, retvægget Skaal paa høj, kegle
formet Fod. Naar disse Kar saa ofte føl- Fig. 8. Lerkar, 18 cm bredt ved den øvre Rand. 
ges bliver det sandsynligt, at de sammen
har udgjort et Sæt af Mad- og Drikkekar. Hertil slutter sig endvidere den for 
Tiden ligesaa karakteristiske Ske af Ler. To saadanne fandtes næsten fuldstændig 
tilstede som Skaar, saa at de har kunnet sammensættes. Den ene (Fig. 5) er langt
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større end nogen Ske, som tidligere fandtes i Museet, nemlig 16 cm i Tværmaal. 
Den er paa hver Side af Dølleaabningen udstyret med en flad, rund Knap, som 
kan have tjent ved Fastbinding af Skaftet. Lignende Skeer kendes fra Sydsverrig,

Fig. 9. Tre Lerkar fra Gravkammeret ved Kollund (nu i Museet i Schwerin).

medens der fra Danmark hidtil kun forelaa løse Knopper. Der er Skaar af mindst 
12 Skeer i Fundet, paa en enkelt Undtagelse nær alle ornamenterede paa den 
konkave Side. Et Skeblad har haft oval Form, alle andre har vist haft den al
mindelige, runde Form.

Med Sikkerhed har der i Fundet kunnet skælnes mellem Skaar til 11 af de 
dybe Skaale, men det virkelige Antal kan have været betydelig større, maaske 
dobbelt saa stort. A f to store og en mindre kunde der sammensættes større Partier 
fra Rand til nær Bunden (se Fig. 7—8). Men de tre kun let beskadigede Skaale, 
som er gengivne i Fig. 9, giver en klarere Forestilling om Typen. De hører ikke 
til Fundet fra Over Jersdal men er, sammen med endnu to fuldstændige Skaale af 
samme Hovedform, men med lidt mindre kraftig indtrykkede Ornamenter, fundne 
i et Gravkammer ved Kollund, nord for Flensborg Fjord i Aabenraa Amt. Det 
var under Krigen i 1848 at nogle Officerer af en schwerinsk Infanteribataillon, 
som laa ved Kollund, udgravede Kamret og fandt som eneste Gravgods de fem 
hele Lerkar. Disse opbevares nu i Museet i Schwerin. — Medens der udenfor 
Jættestuer er funden talrige Skaar
til Kar af denne Skaalform, men 
ikke et eneste fuldstændigt Eksem
plar, forekommer saadanne und
tagelsesvis inde i selve Kamret.
Dette har da ikke indeholdt Ke
ramik eller andet Gravgods af 
yngre Art. Teorien om Plads
manglen med dens Følger laar 
derigennem yderligere Støtte. I 
de faa Tilfælde, da Gravlægning 
i en Jættestue af ukendt, særlig
Aarsag er ophørt paa et tidligt Fig. 10. Lerkar fra Over Jersdal. 1:2.
Tidspunkt, kunde de ældre Kar
henstaa ubeskadigede i Graven, men hvor denne blev benyttet igennem en længere 
Periode, kunde det ikke undgaas, at de ældre Kar blev knuste, og at Skaarene 
lejlighedsvis maatte rømmes ud.
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Opdagelsen af Skaarbunkerne udenfor Jættestuerne giver os et helt nyt Ind
tryk af Jættestuernes Udnyttelse som Gravkamre. Naar der ved et saa forholdsvis 
stort Antal ældre Jættestueundersøgelser kun kunde konstateres ganske faa Be
gravelser, maatte det forekomme usandsynligt, at Jættestuen havde været den 
eneste Gravplads for Datidens hele stedlige Befolkning. Ved den paaviste større 
Udnyttelse af Graven forsvinder disse Betænkeligheder.

Den Skaalform, der har Hals, Skulder og Bug bestemt udformet som vinkel
stillede Afsatser, er i Fundet kun repræsenteret ved faa Skaar af hvert Kar. Med 
Sikkerhed kan der skelnes mellem Skaar af 8 Eksemplarer, men mange andre

Fig. 11 — 12. Lerskaale paa høj Fod („Frugtskaale“), henh. 30 cm og 20 cm brede ved den øvre Rand.

Skaar kan have hørt til Kar af denne Form. Hals og Skulder har hver sit Or- 
namentbaand, medens Bugen kun øverst langs Kanten har en eller flere Vinkel
linjer (Fig. 10). De ældre Kar er oftest smaa, men undtagelsesvis forekommer 
store Pragtkar. Senere, medens Tandstokken var det almindelige Ornamenterings
redskab, afsvækkedes Formen, og den smeltede efterhaanden sammen med den 
foran omtalte til en lidet karakteristisk Mellemform.

De lave Skaale paa høj Fod gaar derimod, ligesom ogsaa Lerskeerne, ud af 
Brug efter en forholdsvis kort Tidsfrist uden at efterlade sig Spor. Iblandt det 
almindelige Gravgods fra Jættestuernes Indre forekommer de ikke. Kan de just 
nævnte to Kartyper udvise Eksempler paa Keramik af en for et Stenalders-Kul
turtrin forbausende høj Standard gælder dette i ikke mindre Grad for „Frugt- 
skaalen“ . I Fundet er Dele af i det mindste 12 Eksemplarer, men om et lignende 
Antal flade Skaale af forskellig Størrelse, til hvilke Skaar forefindes, har haft høj 
Fod kan ikke afgøres. Karrenes hele Udside er dækket af Ornamenter, og langs 
Randen paa Skaalens Indside forløber ofte en eller flere Vinkellinjer. To Hanke 
forbinder som brede Baand den kegleformede Fod med Skaalen. Det sædvanlige, 
i tætsluttende Rækker af buede eller lige Indtryk horisontalt forløbende Ornament- 
Mønster, er ved Hankene, og i Reglen ogsaa midt imellem disse, paa Skaal og 
Fod afdelt vertikalt i smallere Felter eller Baand. A f tre Skaale har, ved Ku
stode Raklevs ihærdige Restaureringsarbejde, store Partier kunnet sammensættes
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(Fig. 11 — 12). Men Ornamentet paa foreliggende mindre Dele af andre Kar er 
gjort med langt større Omhu og med en sikker Følelse for dets Sammenhæng 
med Formen som i en Organisme. Karret Fig. 13 kan i denne Henseende maale 
sig med det bedste, som Stenalderen har at opvise. Hankenes Udlinje fortsættes 
paa Skaal og Fod med lave, paalagte, men nu for største Delen manglende Ler

Fig. 13. „Frugtskaal“ fra Jættestuen ved Over Jersdal. 1:2.

lister, kantede med en Bort af udfyldte Trekanter, mellem hvilke atter Hoved
motivet, Halvbuerækkerne, danner et solidt Baand. Trekantens Kanter er indtrykket 
med en særdeles fint beviklet Traad, medens Udfyldningens krusede Linjer er gjorte 
med Halvbueredskabet.

En almindelig Størrelse for disse Kar har været 20—22 cm Højde og et Tvær- 
maal over Mundingsranden af 30—32 cm. Hankene har oftest en Bredde af 
5—6 cm. Men der forekommer mindre Kar, som Fig. 12, med en Højde af 16 cm 
og et Tværmaal af 21 cm, og en enkelt Hank med et Breddemaal af ikke mindre 
end 10 cm røber, at der har eksisteret Fodskaale af meget store Dimensioner. 
Foruden Hanken er kun tilstede nogle faa Skaar af Rand og Side til Skaalen.

Naar de Døde fik Vaaben, Redskaber og Smykker med sig i Graven, maa der 
vel have hersket Forestillinger om Tilstanden efter Døden, som tillod de Døde at
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gøre Brug af disse Ting, og det samme maa være gældende for Lerkarrene, som 
de Afdøde i levende Live havde anvendt til Mad og Drikke. Skaar af meget lig
nende Kar findes paa Bopladser. Man har næppe overladt det til de Døde selv at 
skaffe sig Føden, men har stillet Beholderne ind til dem fyldte med gode Sager. 
Hvilke? — Ja, derom vides intet sikkert, men det vilde være rimeligt at antage, 
at de dybe Skaale har indeholdt Drikke og flydende Mad, og at der paa det høje 
Fad er anrettet fastere Føde, som Grød eller Dejg, og at denne blev uddelt med 
Skeen. Til flydende Varer kan Lerskeen ikke være brugt, thi den er flad eller kun 
ganske lidt udhulet. Den kunde heller ikke bruges sammen med de dybe Skaale 
men vel med Fodskaalen. Skaftet er, hvis der tør drages denne Slutning efter 
Skafthullets Retning, forløbet i Flugt med Bladet. Størrelse og Form samt den 
Omstændighed, at Skaal og Ske har samme „Levetid“ , sandsynliggør at Skeen 
blev brugt sammen med Fodskaalen. T il Drikken i den dybe Skaal havde man 
desuden Bægre, og smaa, flade Skaale uden Fod brugtes vel som „Tallerken“ — 
altsaa et helt „Stel“ af bestemt fastholdte Enheder, som virker ganske ejendomme
ligt i et Stenalders-Milieu.

Ved Udgravningen blev Skaarene nord og syd for Gangen holdt adskilte, lige
som ogsaa Skaarene indenfor og udenfor Randstenene. Under den derpaa følgende 
Behandling af Fundet har det vist sig, at der nord for Gangen var sammenhørende 
Skaar til flere Kar langs med Randstenene paa begge Sider. Saaledes laa, af de to 
store Fodskaale, Skaal og Fod paa hver sin Side af Randstenene. Derimod fandtes 
der ikke syd for Gangen Skaar til et og samme Kar paa hver sin Side, og mel
lem Skaarene nord og syd for Gangen var der heller ikke Forbindelse. Medens 
der nord for Gangen ikke fandtes noget Skaar yngre end den „store“ eller den 
„skønne Stil“ , var der syd for Gangen Dele af Kar, som tilhører Keramikens 
første Nedgangstid.

A f andet Materiale end Ler fandtes kun et Par Flintspaaner.
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Af Poul Fossing

ort Kendskab til Kulturforholdene i det gamle Persien er endnu yderst fat-
V tigt, ogsaa i Sammenligning med den ogsaa stadig mangelfulde Viden, vi har 

om de andre store Oldtidskulturer i Forasien. Det iranske Højland er stort og 
tyndt befolket, ugæstmildt og vanskeligt at rejse i, det ligger længere borte fra 
Europa end Orientens øvrige Kulturlande, og sikkert nok har man ikke ventet 
her at kunne finde Kulturrester — bortset fra enkelte Kongeslotte — som vilde 
staa Maal med, hvad Jorden kunde gemme længere mod Vest. Derfor har man 
for Persiens Vedkommende altid maattet nøjes med ganske spredte og tilfældige 
Efterretninger.

Vel blev Persepolis, de persiske Storkongers egentlige Slægtsresidens, nu en 
Ruinplads med en Mængde virkningsfulde enligtstaaende slanke Søjler, allerede 
tidligt bekendt for Europa, især ved den danske Forskningsekspedition, som under 
Carsten Niebuhrs Ledelse berejste Landet 1765. Men derved havde man kun lært 
Kongernes Hjem at kende; Folket blev ikke mere bekendt derved. Paladset i 
Persepolis med sine Søjler, Indskrifter og store Reliefkompositioner er saa eks
klusivt kongeligt og saa lidt folkeligt som man vel kan tænke sig. Alt drejer sig 
om at forherlige Herskermagten og Kongens Person. Man fik udmærkede Bidrag 
til Forstaaelsen af det persiske Storkongedømme, som i Forvejen var ganske godt 
kendt gennem Herodots og andre græske Forfatteres Skildringer, men andet lærte 
man heller ikke.

Det var først i 1890’erne, da en stor fransk Ekspedition under de Morgans 
Ledelse begyndte en dybtgaaende Undersøgelse af Kulturlagene i Susa — den 
anden store persiske Kongestad —, at Kendskabet for Alvor blev uddybet til den 
kulturelle Udvikling, som har fundet Sted herovre i Landet Øst for Babylonien. 
Det var ejendommelige Ting, der her kom for Dagen fra meget gamle Tider, 
endog fra 4de Aartusinde f. Kr., Vidnesbyrd om, at der i disse Egne har været 
en høj Kultur, beslægtet med den fra Babylonien kendte, men dog med sit tyde
lige Særpræg. Navnlig vakte den malede Keramik Opmærksomhed, da den var 
noget helt nyt og ukendt for Forskningen. Den anvendte ikke blot lineære Orna
menter som Dekoration, men ogsaa Dyre- og Plantemotiver, som blev omsat i en
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Fig. 1. Malet Lerkar, ca. 3000 f. Kr.

yderst karakteristisk, vidtdreven Stilisering. Antiksamlingen, som tidligere fra Per
sien kun ejede nogle smaa Seglsten, kom i Begyndelsen af dette Aarhundrede ved 
de Morgans Velvilje i Besiddelse af karakteristiske Prøver paa de i Susa og beslæg
tede Pladser i Omegnen fundne Genstande, Stenredskaber, Terrakotter og den 
mærkelige malede Keramik.

Arkæologerne dannede sig snart en Hypotese om, at denne Keramik maatte 
have Slægtninge i andre Egne af Persien, men først for et Par Aar siden blev 
Rigtigheden heraf fuldtud bekræftet ved Fund af Oldsager. Det var navnlig Egnen 

omkring Byen Nihawend, ca. 200 km 
Nord for Susa, der blev bekendt 
som Findested for malet Keramik, 
af en Art, som staar den susiske 
meget nær, selv om den ingenlunde 
er nøjagtigt den samme. Det er for 
nylig lykkedes Antiksamlingen at 
komme i Besiddelse af tre Lerkar 
af denne Nihawend-Gruppe, hvoraf 
det største og i alle Maader betyde
ligste her gengives i Fig. 1. Dette 
Lerkar har sin store Interesse ved 
sin med mat Farve malede Deko
ration, der viser en lignende vidt
dreven Stilisering af Naturformer, 
som man kendte fra Susa-Kera- 
mikken. Det er ikke umiddelbart 
indlysende, at den lange kamlig
nende Tegning øverst paa Bugen i

Virkeligheden skal opfattes som Afbildningen af et Dyr, rettere et Dobbeltdyr, 
en Kombination af to Dyr, symmetrisk anbragte med Hovederne i hver sin Ende. 
Dyrenes Ben er erstattet med et større Antal lodrette Streger under Bugen. Oven
over i Feltet er et lignende Dobbeltdyr gentaget i mindre Maal, og oven over 
dette igen findes en utydelig Figur, hvor andre tilsvarende, mere omhyggeligt ud
førte Eksemplarer har Billedet af en Fugl. Dette Kar synes efter Analogier fra 
Susa at maatte være udført i en meget gammel Tid, næppe senere end Begyn
delsen af 3dje Aartusinde f. Kr.

Samtidig med Nihawend-Keramikken dukkede for 2—3 Aar siden en helt 
anden Slags hidtil saa at sige ukendte Antikviteter fra Persien op i den europæiske 
Kunsthandel, de saakaldte Luristan-Bronzer, hvoraf Antiksamlingen ved flere Ind
køb efterhaanden har skaffet sig en lille, men ganske oplysende Samling.

Luristan er et uvejsomt og meget lidt kendt Bjærglandskab i det vestlige Per
sien, i Nærheden af Nihawend. Ingen europæisk arkæologisk Ekspedition har 
endnu arbejdet her, men for et Par Aar siden erfarede persiske Antikvitetshandlere, 
at der tilfældigt var gjort Fund af mærkelige gamle Bronzesager, og fik de vilde 
og primitive nomadiserende Hyrdefolk i Landet interesserede i at skaffe sig en 
ekstra Fortjeneste ved at finde gamle Grave, søge Bronze og muligt andet Grav-
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gods frem af dem og afhænde det til de handlende. I Løbet af kort Tid antog 
disse stedlige „Udgravninger“ vældige Dimensioner. Over fire Hundrede forskellige 
Gravpladser skal allerede være blevet „undersøgt“ , altsaa gjort saa temmelig værdi
løse for en mulig virkelig Udforskning i Fremtiden, og hvad der her er blevet 
fremdraget, beløber sig alene af Bronze til Tusinder af Genstande, foruden ad
skilligt af andet Materiale, som alt gen
nem Handelen er blevet spredt omkring i 
Verden, til Museer og Privatsamlere i 
Europa og Amerika.

Om den nærmere Indretning af disse 
Gravpladser, om Gravgodsets Fordeling 
paa de enkelte Grave og andre Forhold, 
der er af afgørende Betydning for For- 
staaelsen af de fundne Genstande, ved 
man desværre kun meget lidt paa Grund 
af den haardhændede Behandling, der er 
blevet Gravene til Del fra de persiske 
Rovgraveres Side. Det synes dog at være 
sikkert, at det drejer, sig om Enkeltgrave 
i Jorden, hvor de døde har været anbragt 
dels liggende udstrakte, dels sammen
krummede, undertiden med et Hestebidsel 
under Hovedet. De mærkelige „Idoler“ 
skal være fundet liggende ved Siden af 
den dødes Hoved og har formentlig ud
gjort Hovedet paa en Stav.

Netop disse „Idoler“ udgør det utvivl
somt mest overraskende Element indenfor
Luristan-Bronzerne. Antiksamlingen har er- ca.
hvervet to af dem, og en Sammenligning Fig. 2 3. „idoler“ af Bronze,
mellem dem er meget oplysende om det
Forhold, hvori Kunsten her i dette iraniske Bjærgland stod til Naboernes, og 
hvilke Ejendommeligheder der har gjort sig gældende indenfor dens egen indre 
Historie.

Anseligst og smukkest af de to Idoler er det i Fig. 2 gengivne. To symmetrisk 
grupperede Løver staar omkring en lille menneskelig Figur, saa tæt sammenkom
ponerede med den, at deres Forkroppe er svundet ind til et smalt Stykke Metal 
paa hver Side af den; først Hals og Hoved samt Bagkrop, der er udenfor det 
Rum, Menneskefiguren optager, faar Lov at udfolde sig frit.

Ikke blot Hornene paa Menneskets Hoved — det gamle babyloniske Gude- 
symbol — men hele den antithetiske Gruppes Opbygning og Indhold vidner klart 
om, hvor det er Forbillederne maa søges til dette Bronzeidol; det er i Nabolan
det mod Vest, Babylonien. Her har den antithetiske Gruppe været yndet i mange 
Skikkelser lige fra de ældste Tider, og en Fremstilling af en Helt omgivet af to 
eller flere Dyr, som rejser sig paa Bagbenene, kæmper med Helten og bliver
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overvundet af ham, træffes meget almindeligt paa babyloniske Seglcylindre, en Art 
Kunstværker, som havde en vid Udbredelse og kunde udøve særlig stærk Paa- 
virkning paa Kunstudviklingen i andre Lande.

Det er sikkert dette Motiv, som ligger til Grund for Fremstillingen i vort 
persiske Bronzeidol. Men Gruppen har undergaaet en stærk Udvikling i Retning 
af det rent ornamentale. Den menneskelige Centralfigur er svundet ind, medens 
Løverne er blevet større og navnlig er blevet udstyret med fantastisk lange Halse, 
som danner en regelmæssig Krumning og bærer store, omhyggeligt udførte men

Fig. 4. Bidsel af Bronze. Vs.

alt andet end naturali
stiske Hoveder, der tru
ende vendes indefter.

Trods al Stilisering 
og Skematisering er det 
dog for dette Idols Ved
kommende helt let at 
fatte, hvad Meningen er, 
og hvor Forbillederne 
til det maa søges. Det 
andet nyerhvervede Idol 
derimod (Fig. 3) viser en 
ganske anderledes vidt
dreven Tilbøjelighed til 
en rent ornamental Op-

fattelse af hele Gruppen. Den oprindelige Mening har næppe her været klar for 
Kunstneren. Menneskefiguren er blevet til et smalt Rør og kun Hovedet er nøjere 
udført. Traadtynde Arme forbinder dette Rør med Dyrene, der ogsaa her er Lø
ver eller rettere Rester af Løver. Helt forneden ser man nemlig deres Bagkroppe 
og fuldstændig adskilt fra dem vokser to Halse med Hoveder frem fra Midten af 
Centralrøret og gaar opad i regelmæssige Buer. Yderligere er Gruppen prydet 
med et ekstra Menneskehoved paa Midten og med Rovfuglehoveder, som udgaar fra 
Løvernes Halse. Det hele udgør et højst mærkværdigt Kompleks, hvori den op
rindelige babyloniske Gruppe af Helten, som triumferer over Dyrene, kun med 
Vanskelighed kan genkendes.

Disse saakaldte Idoler udgør en talrig og karakteristisk Gruppe af Luristan- 
Bronzerne. De fleste tilhører den stærkest omstiliserede Art, som vor Fig. 3 er et 
Eksempel paa, medens et Idol som Fig. 2 er en Sjældenhed blandt de hidtil 
kendte Eksemplarer.

Ved Siden af Idolerne er Hestebidslerne vel nok den Klasse af Oldsager, som 
vækker størst Opmærksomhed ved deres store Antal og ejendommelige Kon
struktion.

Fig. 4 viser et af to Bidsler, som i Fjor blev erhvervet af Antiksamlingen. 
Man lægger her særlig Mærke til de to Endestykker, som paa det afbildede 
Bidsel er udformede som smaa Hestefigurer. Bidslerne fra Luristan-Gravene er 
meget ofte prydede med saadanne Dyrefigurer. Dyrene er oftest Heste, men 
ogsaa Bukke og Sphinxer findes. Bidsler af denne Form kendes ogsaa fra
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andre Egne i Orienten; ved de danske Udgravninger paa Borgen i Lindos paa 
Rhodos har man fundet Rester af eet, og lignende kendes fra Fremstillinger paa 
assyriske Relieffer.

Overhovedet rummer Gravene i Luristan mærkværdigt mange Dele af Heste- 
udstyr, Beslagstykker, Ringe af forskellig Art, Bjælder o. s. v. Det Folk, hvis 
Grave her er fundet, har øjensynligt udmærket sig ved deres Heste. Dette er i 
og for sig ikke helt overraskende. De gamle Indbyggere i Eufrats og Tigris’ Lav
land var ikke synderligt fortrolige med Hesten, selv om de meget vel kendte 
Dyret, men egentligt
hjemmehørende dér i 
Landet blev det først

Fig. 5. Skaft til Redskab udført som en liggende Ged. Bronze. 
Fig. 6. Ring prydet med et Gedehoved og to Løver. Bronze. 1

sent, i hvert Fald efter 
Kong Hammurabis Lo
ve (20. Aarh.), i hvilke 
det overhovedet ikke 
nævnes. Et gammelt 
sumerisk Navn for det 
er „kur-ra“ , hvilket be
tyder „Æslet fra Bjær- 
gene (eller fra Østen)“ .
Østfra er dette for
nemme Dyr kommet 
til Mesopotamien, me
dens det synes at være 
gammelkendt paa ira-
nisk Omraade, hvis Natur — de vidtstrakte Højsletter modsat det baby
loniske Sumpland — er saa langt bedre egnet for denne Hurtigløber blandt 
Dyrene.

En bemærkelsesværdig Nyerhvervelse er ogsaa den i Fig. 6 afbildede Gen
stand, hvis oprindelige Anvendelse ikke er helt klar. Det er en Bronzering, hvor- 
paa to Løver sidder omkring et Bukkehoved med kolossale, mægtigt svungne 
Horn. Dette er Hovedet af den persiske Vildged, et prægtigt Dyr, der endnu i vore 
Dage hører til de almindeligste Dyr og er et yndet Jagtbytte i det iranske Høj
land. I den gamle Luristan-Kunst er den sammen med Løven og Hesten de ty
piske Dyrefremstillinger. Man har f. Eks. Fig. 5, et Skaft til et Redskab, sikkert 
en Slibesten, formet som en liggende Vildged med stolt løftet Hoved. Eller Fig. 8, 
en Naal, hvis Hoved er smykket med et staaende Dyr. Man ser, hvor vanskeligt 
det har været at faa et staaende Dyr rigtigt anbragt paa en saa lille Staaflade, 
som en Naals Hoved udgør, og Motivet kunde synes unaturligt, men Dyret er en 
Ged. Dette Dyrs Tilbøjelighed til at anbringe sig paa skarpe Klippetinder var vel 
kendt i et Land, hvor den indtog en saa fremtrædende Plads i Faunaen. Derfor 
blev den da ogsaa et Dyr, som Kunsten med Forkærlighed fremstillede paa smaa 
Standflader. Et assyrisk Relief, som gengiver et kongeligt Telt, viser, at Telt
pælene ender med saadanne Gedefigurer, anbragt paa lignende Maade som Geden 
paa vor Naal. At Assyrerne har kendt Naale svarende til denne er meget sand
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synligt, og senere i Oldtiden, endnu i den romerske Kultur, var det brugeligt at 
anbringe en Gedefigur paa et Naalehoved paa lignende Maade.

Nok saa iøjnefaldende er den anden Naal, Fig. 7, som oventil afsluttes med en 
stor rund Plade, prydet med drevne Ornamenter — en Række af Knopper og

Fig. 7. Naal med stort fladt dekoreret Hoved. Bronze. 
Fig. 8. Naal med staaende Ged paa Hovedet. Bronze.

Fig. 9. Dolk af Bronze. */».

Blomster omkring en Rundkreds i 
Centrum — hvori Enkeltheder er 
angivet ved minutiøs Gravering. 
Utvivlsomt hænger denne Naaltype 
sammen med meget lignende For
mer, som er fundet i Landet Nord
for' Persien, i Kaukasien, men de 
dekorative Elementer paa Pladen 
er laant fra Assyrien. I den assy
riske Dekorationskunst, f. Eks. paa 
nogle graverede Elfenbensplader fra 
7de Aarh. f. Kr., fundne i Ninive, 
træffer man Forbillederne for denne 
Ornamentik.

De sidstnævnte Genstande er 
Eksempler paa de Smykker, man
kan finde i Luristan-Gravene. Og-
saa de Vaaben, som forekommer 
dér, har Antiksamlingen skaffet sig 
Eksempler paa. Fig. 9 viser en smuk 
og velbevaret Dolk med et højst 
ejendommeligt Greb, der minder 
om visse Sværd fra Landskabet 
Talisch ved det kaspiske Hav, 
netop ved den nuværende russisk
persiske Grænse. Som ved Naa- 
lene har man ogsaa her en Antyd
ning at et andet Element, som gør 
sig gældende i den i Luristan fundne 
Kultur foruden den mesopotamiske 
Paavirkning, Træk som peger mod
Nord, mod Armenien og Kaukasus. 

Der er fundet flere forskellige
Dolktyper her i Luristan, og denne

hører til de seneste og højest udviklede Former. Ogsaa den Økse, som findes i 
Antiksamlingen (Fig. 10), er et Produkt af en lang Udvikling, som ligger ganske 
klar for os, takket være en hel Række Fund af Økser fra forskellige Tider i 
Landet selv og de omliggende Omraader. Karakteristisk for vort Eksemplar er de 
fire svære Knopper, som sidder i Række bag Skafthullet, og hvorfra snorelignende 
ophøjede Partier gaar fremover. Æggen er i Forhold til Skaftets Retning paafal
dende skraa og tilmed alt andet end skarp; dette og hele Øksens Form iøvrigt
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gør, at man i den maa se ikke et Vaaben, som har været i virkelig Brug, men 
et Paradestykke, der sikkert kun er blevet anvendt ved bestemte Ceremonier, før 
det er blevet givet den døde med i Graven.

En ceremoniel Anvendelse har uden Tvivl ogsaa den sidste Genstand haft, som 
her skal omtales, et Bronzekar af højst mærkværdig Form (Fig. 11). Kar af for
skellige Former hører til de almindeligere Ting iblandt Luristan-Bronzerne, nogle 
er simple og umiddelbart forstaaelige i deres Former, men andre har et besyn
derligt Udseende, med en lille Pose fastgjort med Nitnagler paa Siden, hvorfra 
en Tud rejser sig, forsynet med et utrolig langt Næb. Helt den samme Form 
kendes foreløbig ingen andre Steder fra, men Kar forsynede med en lang Tud 
er velkendte fra mange Steder i Orienten, hvor de ofte har haft en rituel An
vendelse. Lige fra de ældste
Tider kender man Billed
fremstillinger af et Menne
ske, som staar i Tilbedelse 
over for en eller anden tro
nende Guddom og udgyder 
Drikofre for Guddommen af 
en Vase med lang Tud. Og
saa det enorme Næb kender 
man Analogier til. Men hele 
den mærkeligt sammensatte
Skabning som disse Luristan-Kar har, er noget nyt og originalt; det lille ekstra 
tilføjede poseagtige Kar paa Siden under Tuden og Kredsen af store Knopper, 
der skjuler Nitnaglerne, er noget ejendommeligt for dem.

Man vil se, at det er en højst egenartet Kunst og Kultur, der saa pludselig er 
dukket frem heroppe i Luristans Bjærge.

Fremtidens Forskning er det forbeholdt at komme til at studere den nærmere 
i dens Enkeltheder, dens Stilling i Forhold til andre af Orientens Kulturer, dens 
Underafdelinger i Tid og Rum o. s. v. Foreløbig kan dog saa meget siges med 
Bestemthed, at de fundne Genstande maa hidrøre fra meget forskellige Tider. 
Der er f. Eks. blandt Vaabnene Økse- og Dolkformer, som har tydelig Sammen
hæng med babyloniske Typer fra 3dje Aartusinde, og andre, som ikke kan være 
ældre end den assyriske Tid, rundt regnet første Tredjedel af 1ste Aartusinde. 
Antiksamlingens Eksemplarer gør nærmest et sent Indtryk. Men Genstande fra 
Tiden efter den assyriske synes foreløbig ikke at være fundet i Luristan-Gravene. 
Man ser her ingen Paavirkninger fra den persiske Kunst, saadan som man ken
der den f. Eks. fra Paladset i Persepolis eller den store Oxus-Skat, og heller 
ikke fra den derefter følgende græskprægede Seleukidekunst. Enten er Gravene 
fra denne senere Tid endnu ikke fundne, eller man maa antage, at Befolkningen 
er gaaet over til en anden Gravskik, uden Medgivelse af Gravgods.

Navnet paa det Folk, hvis Grave man har fundet i Luristan, synes der ikke 
at kunne være Tvivl om; det er Kassiterne, en Nation, som i Forvejen var os 
bekendt fra babyloniske Kilder. De nævnes her første Gang kort før Aar 2000 
som et Folk i Bjærgene mod Øst, og 300 Aar senere trængte de som Erobrere

2
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ned i Slettelandet fra deres Bjærge, undertvang den indfødte Befolkning og grund
lagde et Herskerhus i Babylon, som holdt sig ved Magten i henved 600 Aar fra 
1761 til 1185. Som Historien viser, at det ofte gaar, naar et barbarisk Folk gør sig til 
Herre over et gammelt Kulturfolk, saaledes gik det ogsaa i dette Tilfælde; i Længden 
kunde Kassiterne ikke fastholde deres Nationalitet, men gik efterhaanden helt op i 
den langt talrigere oprindelige Befolkning. Men oppe i Bjærglandet vedblev en Del af 
Kassiterne at leve som et særligt Folk, og endnu et Aartusinde efter Dynastiets 
Undergang i Lavlandet nævnes de som et røverisk Bjærgfolk med Karaktertræk, 
som ligner Lurernes i Nutiden. Det er indlysende, at Babylonien i Kassiterherre- 
dømmets Periode havde overordentlig gunstige Betingelser for at paavirke ogsaa den 
Del af Erobrerfolket, der var blevet tilbage i Bjærgene, kulturelt, og som Fundene 
viser, vedblev Paavirkningen fra Lavlandet at være stærk ogsaa i Tiden efter 
Dynastiets Fald, gennem de senere Babylonerkongers og Assyrerkongernes Tid.

Kassiterfolkets oprindelige Natur er endnu ganske usikker og tvivlsom. De faa 
Sprogrester, man kender fra deres babyloniske Periode, vidner om, at der i hvert 
Fald har været et arisk Element i Folket, beslægtet med Irans senere Herrefolk, 
Perserne, men det synes nærmest, som om Arierne kun har udgjort en herskende 
Overklasse, medens selve Folket snarest har haft en anden Oprindelse, som endnu 
er dunkel. Den nærmere Udforskning af Fundene i Luristan vil maaske give Løs
ningen paa dette saavel som paa andre Spørgsmaal indenfor Irans tidlige Historie. 
Der er ovenfor peget paa, at der foruden den babylonisk-assyriske Paavirkning er 
et andet Element, som gør sig gældende i Luristan-Bronzerne, en øjensynlig Sam
menhæng med Landene mod Nord, med Armenien og Kaukasus, og sikkert ogsaa 
med Omraader videre mod Nord, hvor man rundtom møder en udpræget Dyre- 
ornamentik. Studiet af denne Dyrestil i Kunsten hos Skytherne, Sarmaterne, det 
gamle Kina o. s. v. er endnu langtfra naaet til Sikkerhed i Vurderingen af Forhol
dene — Fundene er endnu for spredte og usammenhængende dertil — men det 
er givet, at Kunsten hos Kassiterne, hvor en afgjort Dyreornamentik findes umid
delbart op ad Babyloniens gamle Kulturfolk og har undergaaet stadige, stærke 
Indflydelser fra dette, fremtidigt vil komme til at spille en stor Rolle ved Bedøm
melsen af hele Omraadets Dyrestil.

Fig. 11. Bronzekar med lang Tud. 3/ h.
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Fra de ældste Tider har Lapperne haft Ry for Trolddom hos deres skan
dinaviske Naboer. Den evropæiske Kultur, der har sine dybeste Rødder 

i de gamle, orientalske Lande, mødte hos Lapperne noget nyt, hvis Fremmed- 
artethed omgav det med et hemmelighedsfuldt og uhyggeligt Skær. Ogsaa de 
gamle, finske Kvad, som Elias Lönnrot samlede til et Epos under Navnet Kale
vala, er fra først til sidst gennemsyret af Trolddom. Trylleordene svirrer i Luf
ten, og det udmales, hvorledes i Pohjolas Hal

„Troldmænd fyldte hele Stuen,
Sangerskaren alle Bænke;
Spillemænd langs Sidevægge,
Vismænd sig ved Døren samled,
Spaamænd sad paa Hædersbænken,
Seergubber sad ved Ovnen . . .

Denne gamle Trolddomstro, der saaledes kommer os selv tæt ind paa Livet, er 
de yderste Udløbere af den sibiriske Sjamanisme.

Troldmænd, der ved deres hemmelighedsfulde Virke og særlige Gaver træder 
i Forbindelse med de overnaturlige Magter, kendes fra alle Folkeslag. Mens Præ
sterne er Guddommens Tjenere, der fuldbyrder Ritualet og beklæder deres Em
bede i Kraft af erhvervede Kundskaber, skyldes Troldmandens Stilling hans egne 
overnaturlige Ævner, idet en mystisk Kraft virker gennem ham med uimod- 
staaelig Vælde. Ofte er der derfor et skarpt Modsætningsforhold mellem Præste
skab og Troldmænd; men undertiden er Grænsen vag, og paa lavere Kulturtrin 
er Troldmændene saa godt som eneraadende.

I Nord- og Central-Asien er deres Stilling blevet særlig understreget ved 
Sjamanismens Udvikling. Denne er ikke nogen bestemt Religion, men snarere en 
særlig, mystisk-religiøs Opfattelse, som stiller Troldmanden eller Sjamanen i 
Midtpunktet af det religiøse Liv; i sin Ekstase besættes han af Aanderne og 
bliver derved en umiddelbar Formidler mellem dem og den synlige Verden. Selve 
Benævnelsen Sjaman afleder nogle af Sanskrit-Ordet iramana, der betyder Asket, 
og som i Buddhismens Kølvand er trængt frem til Central-Asiens Folk; andre 
søger derimod dens Oprindelse i Mantju-Sproget, i hvilket saman eller hamman

2»
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betegner en Person i Ekstase. Engang har Sjamanismen været udbredt over hele 
Central- og Nord-Asien; hos de sydligere Folkeslag er den dog nu næsten slettet 
ud af Islam i Vest og Buddhismen i Øst, og kun hos enkelte tyrkiske Smaa- 
stammer i Altaj Bjærgene og nogle af de mongolske Burjater Vest for Bajkal 
Søen er den endnu saa at sige officiel Tro. Hos de sibiriske Folk staar den der

imod stadig i fuldt Flor trods det tynde Lag af k ri
sten Fernis, som den russiske Kirke tidligere søgte 
at dække den med.

For de sibiriske Naturfolk er hele Verden le
vende. Giljakerne, der bor paa den nordlige Del af 
Sakhalin og ved Mundingen af Amur Floden, mener, 
at ikke blot hver Dyreart, men ogsaa Havet og 
Bjærgene har deres særlige „H errer“ . Mægtigst af 
alle er saadanne som Havets Hersker Tol og Bjærg- 
gubben Pal, der raader over Vildtet og er saa væl
dig, at Bjørnene kun er at regne for hans Hunde. 
Hele Universet er personificeret i Guden Kurn. 
Hos Tunguserne i Øst-Sibirien træffes tilsvarende 
Forestillinger, og Samojederne taler f. Eks. om Skov
guden, Vandfolket, Tordenmænd, Harpikskæmper o. 1. 
Ligesom deres sydlige Naboer Ostjakerne henstiller 
de paa hellige Steder raa Træbilleder af Stedets 
Aand og dens Tjenere. Fig. 1 viser et Par saadanne 
Figurer, af hvilke den mindre kommer fra en ost- 
jakisk Gudelund paa en 0  i Ob, mens den større, 
som enten maa være ostjakisk eller samojedisk, er 
fundet ved Godthaab paa Grønlands Kyst, hvortil 
den er ført af Havstrømmen. Højt hævet over alle

„ , de lavere Magter svæver Samojedernes Himmelgud
F ig . 1. S ib iris k e  G u d e b ille d e r:  det °  ~
m in d re  fra O s tjakern e , det storre  fun- Num, der er saa hellig, at han aldrig gæster Jorden
d et ved G rø n lan d s  K y s t, m en utvivi- for ikke at besmittes af dens Urenhed. Jakuterne,
som t a f ostjakisk e lle r  sam ojedisk O p - . . . .

h n d e ise . et tyrkisk Folk, som formodentlig i temmelig sen
Tid har bredt sig fra Syd til Lenas, Khatangas og

Indigirkas Opland, har, ligesom de beslægtede Altaj-Tatarer, gennemført en skarp 
Sondring mellem gode og onde Aander. De først nævnte, der hersker over de 
sydlige og østlige Himmelstrøg, optager dog ikke Sindet i nær den Grad som de 
livsfjendske Magter, der raader over den nordlige og vestlige Halvdel af Verden. 
Den øverste blandt disse er Ulu-tajon, Tordenens og Ildens Herre, som efter- 
haanden næsten har fortrængt Himmelguden Tangarå og hans Følge.

En fremtrædende Stilling blandt Naturens mægtige Væsner indtager Bjørnen, 
der allevegne i Sibirien mødes med særlig Ærefrygt. Dens rette Navn maa ikke 
nævnes; den kaldes „Bedstefader“ , „Pelsgubbe“ o. 1., ja selv i moderne Russisk 
er der endnu en Mindelse om en saadan Omskrivning, idet Ordet for Bjørn lige
frem betyder „Honningæder“ (medved). Naar en Bjørn er dræbt, modtages den 
i Lejren med stor Højtidelighed. Samojederne hilser den som en nykommen
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Svigersøn eller Svigerdatter og bringer den Gaver, Vogulerne opfører en Maske
dans til dens Ære, og Tunguserne spiser dens Hjærte og Lever ved en Fest, ved 
hvilken Kvinder ikke maa være til Stede, efter først at have forsikret den om, 
at det er Russerne og ikke dem selv, der har dræbt den.

Ingen Steder er dog Bjørneceremonierne saa højt udviklede som hos Lap
perne og hos Stammerne ved Amur, medregnet de kulturelt beslægtede Ainuer i 
det nordlige Japan. Hos Lapperne skyldes Udviklingen uden Tvivl en stærk Ind
blanding af skandinaviske Elementer, som er grundet i Forestillingen om Frugt
barhed, saaledes som ogsaa skandinaviske Guder, først og fremmest Tor, har 
fundet Indpas hos Fjældfolket mod
Nord. For Amur-Stammernes ved
kommende er der sikkert ogsaa 
Tale om en Paavirkning Sydfra.
Den jugoslaviske Religionshistoriker 
Professor Gahs har paavist en 
Række paafaldende Overensstem
melser mellem den sydøst-sibiriske 
Bjørnedyrkelse og visse indonesiske 
Skikke, der hænger sammen med 
Dyrkelsen af Forfædrene og den 
dermed forbundne Kraniekultus.
Ainuer, Giljaker og Goldere ind- 

Bjørneunger og opfodrer
Fig. 2. Bjørnekranium med hellige Træspaaner, fra Ainuerne.

fanger
dem et Par Aar, hvorefter de dræbes og spises under Udfoldelse af et indviklet 
Ceremoniel. Giljakerne steder Bjørnens Knogler til Hvile i en indviet Bygning 
sammen med talrige Offergaver; paa Fig. 2 ses et Bjørnekranium fra Ainuerne, 
prydet med Duske af hellige Træspaaner. Meningen med det hele er, at Bjørnens 
Sjæl nu vender tilbage belæsset med Offergaver til sin Herre, Bjærggubben, og 
overbringer ham Menneskenes Ønsker. Ganske tilsvarende Skikke findes i Indo
nesien, kun dræber man her en Slave i Stedet for Bjørnen.

I det hele taget er det utvivlsomt, at Forfædredyrkelsen Sydfra er trængt 
langt ind i Sibirien og har blandet sig stærkt med Naturtroen. Ligesom f. Eks. 
Giljakerne dyrker de enkelte Ætters Stamfædre, hvis Billeder opstilles i Husene, 
saaledes har ogsaa hele Giljak-Folket en fælles Stamfader, som nu imidlertid er 
smæltet helt sammen med Forestillingen om Bjærgenes Herre. Hos andre Folke
slag er det Maanen, som identificeres med Stamfaderen, hos Skov-Samojederne 
derimod forskellige Dyr. Da det i nogle Tilfælde synes at være fra Stamfaderen, 
at Sjamanen modtager sine overnaturlige Ævner, har Forfædredyrkelsen muligvis 
en særlig Tilknytning til Sjamanismen.

Ingen bliver Sjaman uden at kaldes dertil. Mange stritter i Begyndelsen imod, 
fordi Kaldelsen føles som en Byrde; men den er saa mægtig, at ingen Modstand 
hjælper. Sidenhen er mange Sjamaner saa forfaldne til Udøvelsen af deres Kunst 
som en Dranker til Spiritus. Sjamanens Magt afhænger af hans Herredømme 
over sine Hjælpeaander; men det er ikke fra dem, det egentlige Kald udgaar. 
Undertiden synes som sagt Kraften at hidrøre fra Folkets eller Gruppens Stam-
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fader, der har opnaaet guddommelig Rang, hvilket maaske atter kommer til Ud
tryk i de særlige Sjamandragter, som straks skal omtales. Imidlertid er denne 
Opfattelse paa en endnu dunkel Maade forbundet med eller snarere krydset af 
en anden Forestilling, som først er klarlagt af den russiske Forsker Sternberg. 
Det viser sig, at Udvælgelsen hos Goldere, Jakuter og forskellige andre Folk har 
en seksuel Baggrund. Man mener, at en Aand gribes af Elskov til et Menneske, 
træder i Forbindelse med det og samtidig skænker det Herredømme over lavere 
Aander. Dette forklarer nu ogsaa, hvorfor mandlige Sjamaner saa ofte bærer en

a b  c
Fig. 3. Sibiriske Troldtrommer: a giljakisk; b samojedisk; c jakutisk. Foran b og c ligger Trommestikkerne, hvis 

Hoved er beklædt med Skind.

Dragt af kvindeligt Snit, sætter Haaret paa Kvindevis o. s. v. De er jo nemlig 
under Ekstasen ikke sig selv, men besat af den Aand, der har valgt dem, og som 
naturligt tilhører det andet Køn. Om nogen seksuel Pervertering er der slet ikke 
Tale, lige saa lidt som den tidligere Forklaring slaar til: at Kvindeudstyret er et 
Lævn fra en Tid, da Sjamanismen kun udøvedes af Kvinder. Hos Ostjaker og 
Samojeder er Sjamanværdigheden ofte arvelig, hvilket dog ikke strider mod, at 
der kræves en særlig Kaldelse, da den sjælelige Disposition, som til syvende og 
sidst er nødvendig, formodentlig ofte nedarves.

Af den udvælgende Aand afhænger det, hvilke Hjælpeaander og dermed hvil
ken Grad af Færdighed Sjamanen skal opnaa. Ikke alle Sjamaner ævner lige 
meget. Golderne kender saaledes 3 Grader: dem, der kun kan helbrede syge, 
dem, der kan udføre Mindefesten efter et Dødsfald, og endelig de største af dem 
alle, som ledsager de afdødes Sjæle til det hinsidige. Ogsaa Jakuterne inddeler 
deres Sjamaner i tre Klasser; men desuden skelner de i Overensstemmelse med 
hele deres dualistiske Verdensopfattelse mellem „sorte“ og „hvide“ Sjamaner. De 
første er nu næsten eneraadende; men for øvrigt vil det vistnok være galt at 
tage Betegnelsen som noget gyldigt Udtryk for deres moralske Vandel, da den 
retter sig efter Hjælpeaandernes og ikke efter Sjamanens Karakter. Hjælpe- 
aanderne er af mange Slags. Nogle kommer til Stede under Aandemaningen og
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tvinger Sjamanen til at tale og ofte ogsaa til 
at gøre uanstændige Fagter, andre maa i Virke
ligheden opfattes som Sjamanens egen Sjæl, 
der har taget Bolig i et eller andet Dyr: en 
vældig Hingst eller Tyr, en sort Bjørn eller 
en Ravn, undertiden ogsaa en Hund eller Ulv; 
men det sidste er en Ulykke for Sjamanen, 
da disse Dyr ustandseligt gnaver i hans Hjærte 
og ikke under ham Ro.

Sjamanens vigtigste Redskab er Trommen. 
Kun den, der har hørt en Troldtrommes dum
pe, taktfaste Drøn, stigende og faldende, lang
sommere og hurtigere, indtil hele det halv
mørke Rum synes at genlyde af dens Buldren, 
forstaar rigtigt, hvilket Middel den er til at 
hensætte et let paavirkeligt Sind i den yderste 
Ophidselse, hvor Sjælen løsrives fra Legemet 
og Aanderne taler. Trommen er derfor hellig. 
Samojederne laver den af en ejendommeligt 
vokset, ung Lærk og bestryger den med Ren
blod; Skindet tages af en hanlig Renkalv og 
beredes uden nogen Kvindes Hjælp. Ogsaa 
den jakutiske Sjaman maa vælge et særligt 
formet Træ til sin Tromme. Paa det ophæn
ger han sin Dragt, hvorefter han under Be
sværgelser ofrer et Stykke Kvæg og en Snaps 
Brændevin, førend han forsigtigt afhugger saa 
meget, som udkræves til Trommens Ramme.

Grundformen for Trommen er i øvrigt den 
samme overalt i Sibirien: en Træring over
spændt med et Skind som en Tamburin; kun 
i visse Dele af Lapland brugtes særlige, skaal- 
formede Trommer. Fig. 3 viser en simpel Form 
fra Giljakerne samt et Par mere kantede Ty
per fra Jakuter og Samojeder. Paa Skindet 
malede Lapperne med Elletræets hellige, blod
lignende Saft Fremstillinger af Himmelens, 
lordens og Underverdenens Guder, som nu 
er en vigtig Kilde til Kendskabet om den lap
piske Mytologi. Fra gammel Tid er den etno
grafiske Samling saa heldig at eje flere af disse 
overordentlig sjældne Museumsstykker. Ogsaa 
Ostjakerog Altaj-Tatarer maler deres Trommer.

Hos nogle, men ingenlunde alle sibiriske 
Folkeslag bærer Sjamanen et særligt Udstyr

Fig. 4. Kvindelig Sjaniandragt fra Samo
jederne.



28 KAJ BIRKET-SMITH

Fig. 5. Goldisk Sjamanudstyr: Hue, Jakke af malet Lakseskind, Bælte med 
Jærnvedhæng, malet Forklæde, Tromme med Trommestik, kinesisk Bronzespejl 

og udskaaren Stav.

ved sine Aandemanin- 
ger. Fig. 4 forestiller 
en Dragt, der har til
hørt en kvindelig, sa
mojedisk Sjaman. Den 
er af sort, rød- og gul- 
bræmmet Klæde med 
brede Pelsborter og en 
stor Hue af langhaaret 
Skind og adskiller sig 
ikke væsentligt fra an
dre samojediske Drag
ter. Formodentlig stam
mer den fra Skov-Sa
mojederne, hvis Sjama
ner i Modsætning til 
de nordligere Grupper 
sjældent anvender no
gen særlig Dragt.

Vender vi os til det 
modsatte Verdenshjør
ne af Sibirien, finder vi 
ved Amur et Sjaman- 
udstyr som det Fig. 5 
afbildede fra Golderne. 
Jakken er af Lakseskind 
og malet med Fremstil
linger af Tigre, Slanger 
m. m., Huen aflys Filt 
med en Opsats af Jærn 
i Form af Hjortetakker. 
T il Dragten hører des
uden et skindfrynset 
Skørt med Billeder af 
Slanger, Skildpadder 
og Firben — Dyr, der 
alle betragtes med en 
vis hellig Sky — og 
et Bælte med tunge, 
kegleformige Jærndøl- 
ler, som bæres over 
Lænden. Desuden ses

en lille Tromme, en Træstav, der anvendes ved Dødsfesten, og et kinesisk Bronze
spejl, i hvilket Sjamanen kan se Menneskenes gode og onde Gærninger.

Langt mere fantastisk er Udstyret Fig. 6 fra de transbajkalske Tunguser.
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Fig. 6. Sjamanudstyr fra de transbajkalske Tunguser.

Dragten er af det for dette Folk sædvanlige Snit med en fortil aaben Kjortel, 
hvis Aabning dækkes med en lang Brystdug; men desuden er den behængt med 
raslende Jærnstykker af forskellig Form. De smalle Plader øverst paa Brystet 
ender i Grene, der aabenbart skal forestille Rentakker, derunder ses et buet 
Stykke, som muligvis symboliserer Nøglebenet, foruden talrige dyrelignende For
mer m. m. Under Skuldrene er der fastsyet et Par Stropper til en Læderrem, 
i hvilken Sjamanen fastholdes, for at Aanderne ikke skal bortføre ham. Ansigtet
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Fig. 7. Jakutisk Sjamandragt, formodentlig forestillende en Fugleham.

dækkes af en Træmaske, og i Hænderne holder han Stave udskaarne som 
Renens Forben. Indsamleren fortæller, hvorledes Sjamanen dansede omkring et 
Baal ved Flodbredden, mens han bøjede sig stærkt forover og stillede Stavene 
langt foran sig for at efterligne Renens Bevægelser.

Endnu mere overlæsset med Prydelser er den jakutiske Sjamandragt Fig. 7, 
der ligesom den samojediske er en Gave fra Dr. Knud Rasmussen. Her ser man 
paa Brystdugen over en Række Fuglefigurer en lille Menneskeskikkelse. Dette er 
et Billede af den Aand, æmægjat, som har udpeget Sjamanen til hans Hverv. 
Ved Siden af paa Kjortelen er der en rund Plade, som forestiller et Kvindebryst. 
Midt paa Ryggen hænger foruden et Brudstykke af et kinesisk Metalspejl en stor,
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rund Skive, Solens Sindbillede, og en bred Ring, der kaldes med forskellige Navne 
som „Moder Jord“ , „Isvaage-Solen“ o. a., hvilket imidlertid i alle Tilfælde synes 
at udtrykke det samme, nemlig Aabningen til den underjordiske Aandeverden. 
Desuden er der fuldt op af smaa Klokker, smalle Jærnblade o. s. v., som alt ved 
den mindste Bevægelse frembringer en klingende og skramlende Larm.

Man ser hele den vilde Scene for sig, som den er skildret af Polakken Sie- 
roszewski, der under en fleraarig Forvisning til Sibirien forfattede et stort Værk 
om Jakuterne. Sjamanen har tilbragt Dagen i Ro, hvilende paa et hvidt Hoppe
skind, og nu indfinder Bopladsens Befolkning sig og tager Plads i Jurten, Mæn- 
dene til højre og Kvinderne til venstre. Langsomt løser Sjamanen sit Haar og 
ifører sig Dragten. Nogen Tid gaar i dyb Stilhed, hvorefter han højtideligt bøjer 
sig mod de fire Verdenshjørner og sprøjter Vand omkring sig fra Munden. Atter 
Stilhed, under hvilken Ilden faar Lov at gaa ud. Kun nu og da høres Sjamanens 
Stønnen eller et Skrig som af en Fugl. Pludselig begynder Trommen at lyde, 
først sagte, siden voldsommere og voldsommere i et vældigt crescendo; Klokkerne 
kimer, Metalpladerne rasler, Skrig af alle Slags Fugle fylder Luften, indtil den 
endelig drøner af et Par dundrende Slag paa Trommen, og alt igen bliver ganske 
stille. Flere Gange gentager dette sig, indtil Trommeslagene gaar over i et roligere 
Tempo og Sjamanen begynder at synge sin Aandevise. Endelig indfinder Aanderne 
sig, undertiden nølende, undertiden med en saa frygtelig Pludselighed, at Sjamanen 
falder i Afmagt. Naar hans æmægjat kommer til Stede, rejser han sig og begyn
der Dansen, først langsomt og siden hurtigere og hurtigere. Baalet bringes til at 
blusse op og belyser hans flagrende Haar, hans stirrende Øjne og fraadende 
Læber, indtil han atter bliver roligere og slutter med en Bøn til de overnatur
lige Magter.

Det er tydeligt, at ved et saadant Optrin spiller Sjamandragten en væsentlig 
Rolle. Hele det fantastiske Udstyr ejer en hellig Kraft. Jærnprydelserne maa kun 
fremstilles af en Smed, hvis Familje i ni Slægtled har øvet deres Haandværk, og 
dog maa han under Arbejdet dermed være helt omgivet af Skæret fra Essen og 
Støjen af Hammerslagene, da ellers vældige Fugle med krumme Næb og Kløer 
vil komme susende og sønderrive hans Hjærte. Larmen af Jærn skræmmer fjendt
lige Aander bort; men det er ikke det, der er Hovedsagen. Den finske Etnolog 
Uno Holmberg har vist, at en Del smalle Jæmplader paa Dragten forestiller 
Knogler (Ribben, Lemmeknogler o. 1.), de bladlignende Stykker er „F jer“ , og hele 
Dragten bliver derved en Dyreham. Der er i alt tre Typer, som forestiller hen
holdsvis Ren, Bjørn og en eller anden Fugl. Rentypen er den videst udbredte, 
og den ovenfor afbildede tungusiske Dragt hører aabenbart herhen. Bjørnetypen 
findes næsten kun hos Samojeder og Jenisejere, mens Fugletypen er næsten 
eneraadende i Altaj og det nordlige Mongoli. Den omtalte jakutiske Dragt er 
uden Tvivl en saadan Fugleham.

Men hvorfor forvandler Troldmanden sig til et Dyr? Holmberg selv forklarer 
det ved, at han i Skikkelse af sin „Dyresjæl“ foretager sin Aandefærd og be
kæmper sine Fjender. Professor Gahs mener derimod, at Dragten snarere fore
stiller Slægtens Stamfader, der f. Eks. baade hos Samojeder og Jakuter tænkes i 
et Dyrs Lignelse. 1 saa Fald skulde altsaa Sjamandragten være forbundet med
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Forfædredyrkelsen. Det sidste Ord er dog næppe sagt i denne Sag. Hvis Gahs 
har Ret, maa den særligt udviklede Form for Sjamanisme imidlertid formodes at 
være et Resultat af en Sydfra kommende Kulturbølge, da Forfædredyrkelsen som 
før nævnt har sin Rod i de moderretslige Agerbrugskulturer i Syd- og Øst-Asien. 
Gahs sidestiller endog Sjamandragten med de hemmelige Selskabers Maskedragter. 
Sydfra fører adskillige Veje til Sibirien. Ainuerne danner et sælsomt Bindeled 
mellem Indonesien, specielt Formosa, og de øst-sibiriske Jæger- og Fiskerfolk, 
forskellige Forfattere har i nyeste Tid henlagt Tungusernes Stamland til Kina og 
sat dem i Forbindelse med primitive, kinesiske Bjærgstammer som Miao-tze, og 
endelig har man ogsaa søgt at underbygge og videreføre den gamle Formodning 
om et Slægtskab mellem de tibeto-burmanske Folk og Jenisejerne, som synes at 
være en ringe og forarmet Rest af et fordum langt højere staaende og mægtigere 
Folkeslag.

Selv om nu det er rigtigt, at den sibiriske Sjamanisme har suget Næring af 
fremmede Kilder, kan Udviklingen dog kun tænkes mulig, fordi den i Sibirien 
selv har fundet gunstige Betingelser. En vis Tilbøjelighed til Mysticisme er vistnok 
et almen-menneskeligt Træk, men parres her med en Mangel paa sjælelig Lige
vægt, der af og til giver sig voldsomme Udslag i den Sindslidelse, som i Mangel 
af andet Navn er kaldt „arktisk Hysteri“ . De uhyre Naaleskoves Ensomhed, det 
knugende Vintermørke, de hylende Snestorme, hele den ubarmhjærtige Natur 
har dybt præget det primitive Sind og indpodet det med den Modtagelighed, som 
under givne Forhold skulde afføde det ejendommelige Fænomen, den sibiriske 
Sjamanisme.

Fig. 8. „Bjærggubbens[Kone“, 
Træfigur fra Giljakerne.



NYE S A M L IN G E R  FRA M E LA N E SIE N
Af H elge Larsen

Naar Etnografisk Samling engang efter endt Flytning paany aabner sine Døre 
for Publikum, vil Opmærksomheden ikke alene fæste sig ved de forbedrede 

Plads- og Lysforhold, men ogsaa ved de store Forøgelser, der er sket i de sidste 
Aar, og som man paa Grund af Pladsmanglen har været henvist til at magasinere. 
Ved Erhvervelsen af nye Sager har man fra Museets Side bestræbt sig for at 
supplere Samlingerne, saaledes at de kan give et virkeligt Billede af de forskellige 
Folkeslags materielle og aandelige Kultur.

Blandt de Omraader, der i de senere Aar er blevet forøget med store og gode
Samlinger, er Melanesien, der tidligere har været ret tilfældigt repræsenteret. Tak
ket være Ny Carlsberg-Fondets Rundhaandethed er det lykkedes Museet at er
hverve en stor og værdifuld Samling fra den hollandske Del af Ny Guinea. 
Sagerne er indsamlet af den hollandske Assistent-Resident paa Ternate, E. E. W. 
G. Schröder, der paa sine Embedsrejser paa Ny Guinea har haft rig Lejlighed 
til at komme i Kontakt med de indfødte. Han har herved erhvervet sig et ind- 
gaaende Kendskab til deres Skikke og hele Levevis, et Kendskab, der er kommet 
Museet til Gode ved de Oplysninger, der fulgte med Sagerne. Endvidere er Sa
gerne forsynet med omhyggelige Lokalitetsangivelser, hvorved deres Værdi yder
ligere forøges. Samlingen, der er paa lige ved 300 Numre, omfatter alle Slags 
Brugsgenstande, Klædedragter, Vaaben og Sager til Belysning af deres aandelige 
Kultur.

Samlingen stammer fra Papuaerne, der danner Kystbefolkningen over den 
største Del af Ny Guinea og de vestligste Øgrupper i det melanesiske Ørige. 
Melanesien udgør saavel i antropologisk som i etnografisk Henseende et meget 
broget Omraade. Mindst tre Folkebølger er i Tidernes Løb skyllet hen over 
Øerne og har præget Befolkning og Kultur. Talrige Blandinger har efterhaanden 
udvisket særlige Racepræg; nye Kulturelementer er kommet til og har enten af
løst de oprindelige eller optræder Side om Side med disse. Et Forsøg paa at ud
rede de indviklede etnografiske Forhold har Gräbner gjort i sin „Kulturkreise in 
Oceanien“ , hvor han har taget de enkelte Kulturelementer op til Behandling og 
derved opnaaet at udskille forskellige Kulturlag.

Til Grabners „egentlige melanesiske Kultur“ , der sikkert har sit Hjemland i 
Indonesien, og som bl. a. omfatter Sagodyrkning, Svineavl m. m., hører en Samling
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Fig. 1. Fiskebakker. Sentanisøen, Ny Guinea.

Økser og Sagobankere med et Mellemstykke indskudt mellem Skaftet og det 
smukt slebne Stenhoved. Økserne anvendes blandt andet til at rydde de Pladser 
i Urskoven, hvor Papuaerne dyrker de Knoldfrugter, der udgør en væsentlig Del 
af deres Føde.

Et vigtigt Bidrag til den daglige Husholdning yder Fiskeriet, der overalt drives 
med stor Iver. Til Fangsten anvendes foruden Krog og Net flergrenede Fiskespyd, 

hvoraf der findes flere Eksem
plarer i Samlingen. I Omegnen 
af Humboldtbaai anrettes den 
tilberedte Fisk paa flade Træ
bakker med smukt ornamen
terede Ydersider (Fig. 1).

Den her anvendte Spiral
ornamentik, der ligeledes til
hører det „melanesiske“ Kul
turlag, genfindes paa talrige 
Stykker i den omtalte Samling. 
Paa Fig. 2 vil man endvidere 
bemærke et Fiskehaleornament 
i Forbindelse med Spiralorna
mentet. Oprindelig benyttedes 
rent konkrete Ting, især Fisk, 
Firben, Fugle og hugsiddende 
Figurer (Fig. 4) som Motiver 
for Ornamentikken. Disse blev 
efterhaanden mere og mere 
stiliserede og opløstes tilsidst 
i slyngede Linjer, Mæandre og 
rent geometriske Figurer.

Kunsten at udsmelte Jern 
og andre Metaller er ukendt 
over største Delen af Melane
sien. En Undtagelse danner 

findes i Schröders Samling fem
Spyd forsynet med Jernspids. I Mangel af Metaller anvender Papuaerne Sten, 
Træ og Ben som Materiale til deres Vaaben og Redskaber. Fig. 2 viser et Par 
smukt ornamenterede Dolke lavet af Kasuarens Skinneben. De er uden skarpe 
Ægge, men er forsynet med en spids Od, der gør dem til et yderst farligt Vaaben 
i Nærkamp. Dobbeltdolken er et meget sjældent og smukt Museumsstykke. Disse 
Bendolke bærer Papuaerne enten stukket ned i en Ring paa Overarmen eller i 
en kort flettet Skede om Halsen.

Den daglige Paaklædning er i disse varme, fugtige Tropeegne indskrænket til 
det mindst mulige. Mændenes „Dragt“ bestaar som oftest kun af en Snor bundet 
omkring Livet og trukket ind mellem Benene, medens Kvinderne nøjes med et 
kort Skørt af Plantetrævler. Er de Fordringer, Papuaerne stiller til Klædedragten,

bl. a. Øen Biak i Geelwinkbaai. Fra denne 0
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Fig. 2. Bendolke fra 
Humboldtbaai, Ny Guinea.

minimale, er Brugen af Smykker til Gengæld overmaade 
stor. Samlingen indeholder et rigt Udvalg af fjerprydede 
Kamme, Halsbaand af Muslingeskal, Dyretænder og Knog
ler, flettede Armringe og store Brystsmykker dannet af Vild
svinets Hjørnetænder. Smykker benyttes i særlig Grad ved 
festlige Lejligheder, og Papuaerne fester ofte.

Ved Festerne opfører Mændene som Regel Maskedanse, 
hyppigt ledsaget af Musik fra timeglasformede Trætrommer 
overtrukket med Firben- eller Slangeskind. 1 Samlingen fin
des disse Trommer repræsenteret af fire smukke Eksem
plarer. A f Masker findes en enkelt fra Geelwinkbaais Vest
kyst (Fig. 3). Den er udskaaret af Træ, malet med sort, hvidt 
og rødt og forsynet med Haar, Øjenbryn og Skæg af Kasuar- 
fjer. Ifølge Schröders Opgivelse er denne Maske meget 
sjælden. En Missionær har levet 60 Aar der paa Stedet uden 
at ane saadanne Maskers Eksistens.

I Papuaernes religiøse Forestillingskreds indtager de af
dødes Aander en fremtrædende Plads. Naar et Menneske dør, 
mener Papuaerne, at Sjælen forlader Legemet og tager Op

hold i Træer, Vandløb eller 
lignende, og at alle Ulykker, 
der rammer Menneskene, stam
mer fra disse Aander. For at 
stemme dem mildt udskærer 
Papuaerne derfor i Træ Figu
rer, der forestiller den afdøde,
og i hvilken de mener, den afdødes Sjæl da tager 
Bolig. Ved at ære disse Figurer haaber de at af
værge de Ulykker, Aanderne eventuelt kunde bringe 
over dem. Af saadanne Ahnefigurer findes i Schröders 
Samling ni fra Humboltbaai. Typisk for Omraadet 
er de hugsiddende Figurer med den lange, lige Næse, 
som er vist paa Fig. 4. Disse to har været anvendt 
som Støtter til et Hus, idet Bjælker til at bære Gul
vet har gaaet igennem de to firkantede Udskæringer 
under Figurerne.

En anden Foranstaltning, der ligeledes skal bi
drage til at formilde de afdødes Aander, er den Om
hu, der vises Liget. Det udsmykkes og begraves 
under Udfoldelse af mange Ceremonier. Ofte gem
mes visse Dele af Skelettet, der enten bæres som 
Amuletter eller opbevares i Husene. Dette gælder 
især Kraniet, til hvilket der över store Dele af Mela
nesien er knyttet en særlig Kultus. Ved Geelwink- 
baai opbevares Kraniet saaledes i Figurer som de

Fig. 3. Dansemaske. Geelwinkbaai, 
Ny Guinea.
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ovenfor omtalte Ahnebilleder, hvor Hovedet 
er udhulet for at skaffe Plads til Kraniet. En 
videre Udbredelse har den Skik at dække 
Kraniet med et Vokslag, i hvilket den afdødes 
Ansigtstræk modelleres. De større Hulheder 
udfyldes med bløde Træstykker. Fig. 5 viser 
et saadant Kranium fra Ny Irland. Det er 
sortmalet, har Øjne af Muslingeskaller og 
en Frisure dannet af Rækker af smaa Sneg
lehuse. Dette Kranium hører til en Samling, 
Museet har erhvervet ved Bytte med „Mu
seum für Völkerkunde“ i Leipzig. Samlin
gen, der er paa 70 Numre, bestaar hoved
sagelig af Sager fra Ny Britannien og Ny 
Irland, der hidtil har været ret sparsomt 
repræsenteret i Museet. Det samme gælder 
Mikronesien, hvorfra Resten af Sagerne 
stammer. Her bør særlig nævnes en Del 
udmærkede Sager fra Øen Yap.

Overalt, hvor europæisk Kolonisation 
trænger frem, ser man, at de indfødtes egne 
Redskaber efterhaanden afløses af europæi
ske Industriprodukter. Det bliver derfor 
vanskeligere og vanskeligere for de etno-

Fig. 4. Gulvstøtter med Ahnefigurer. grafiske Museer at skaffe sig Sager, og et
Nord-Ny Guinea. _ .

Museum, som vil supplere sine Samlinger, 
er da henvist til ved Køb eller Bytte at skaffe sig dem fra et Museum, der er i Be
siddelse af Dubletter fra det paagældende Omraade. I de store tyske etnografiske 
Museer findes de betydeligste Samlinger fra Melanesien, hvor Tyskland før Ver
denskrigen havde udstrakte Besiddelser. Ved en Byttehandel med „Museum für 
Völkerkunde“ i Hamburg lykkedes det for nogle Aar siden den etnografiske Sam
ling at erhverve et Antal Masker og andet Danseud
styr fra Ny Britannien.

Maskerne stammer dels fra Bainingerne, der bebor 
Gazellehalvøens Indre, dels fra Sulkaerne paa Øens 
Sydkyst. Disse to Stammers antropologiske Stilling er 
uklar. Bainingerne anses for at være Øens Urbefolk
ning, der af senere Indvandrere er trængt tilbage fra 
Kysten til Øens Indre. Sulkaerne minder i Udseende 
mere om Papuaer end Melanesiere. Deres Sprog hen
regnes til Papuasprogene, d. v. s. ikke-melanesiske Sprog.

Faa Steder spiller Maskedanse saa stor en Rolle i 
de indfødtes Tilværelse, og faa Steder optræder Ma
skerne i saa stort et Antal og med en saadan Rigdom
paa Variationer som i Ny Britannien. Maskedansene er Fig. 5. Menneskekranie. Ny Irland.
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Fig. 6. Uglemaske. BainingStammen. Ny Britannien.

som Regel knyttet til Mændenes hemmelige 
Selskaber, der har stor Indflydelse paa det 
sociale Liv. Før Dansefesterne laver Mæn- 
dene i al Hemmelighed deres Masker, hvis 
Udseende delvis afhænger af Festens Art. 
Særlig fantastiske og groteske er de Masker, 
der skal forestille Aander (Fig. 6, 7 og 8). 
Fig. 6 er en saakaldt „Uglemaske“ , af hvil
ken der i Samlingen findes to forskellige. 
Fig. 7 viser en Maske, hvis forreste Del ud
gøres af et langt Bambusrør. Naar Danseren 
taler ud gennem dette Rør, lyder Stemmen 
dyb og dyster, og Tilskuerne tror, at det er 
Aanden, der taler. Fig. 6 og 7 er fra Baining
Stammen. De er lavet af Basttøj, der er 
trukket over et tyndt Bambusstel.

Masken, der er vist paa Fig. 8, stammer fra Sulkaerne ved Jacquinot-Bugten 
Den bestaar af to Dele. Saavel den nedre kegleformede Del som Skærmen er 
beklædt med Strimler af Plantemarv. Mens den nedre Del er ensfarvet brun, er 
der paa Skærmens Underside med hvide, sorte og blaalige Farver malet et Or
nament, der skal forestille en Fregatfugl. Masken, der er næsten 2 m høj og over 
U's m bred, bæres paa Hovedet, saa at Bladstrimlerne forneden dækker Danse
rens Hoved og Bryst. Den skal forestille et Menneske, hvor Skærmen udgør 
Hovedet, det kegleformede Parti Kroppen. De indfødte kalder den a hemlaut, 
der betyder „gammel Mand“ . Til daglig opbevares den i et Hus paa et afsides 
beliggende Sted i Skoven, men naar Dansefesten skal finde Sted, føres den ledsaget 
af en hylende og skrigende Mængde til Landsbyen, hvor selve Dansen opføres.

Fra Bainingeme stammer Samlingens Hovedstykke, en 7 m høj Dansefigur 
forestillende et Menneske. Den har et vældigt Hoved og ganske korte, tynde 
Lemmer og er lavet af Basttøj udspændt over et Træskelet. Med sine 7 Meter 
er den dog kun et lille Eksemplar af de saakaldte /tarø'ga-Masker. De største er 
imidlertid umulige at transportere til Europa, da de skal have en Højde af 45 m 
og et Omfang af 3 m. Det er naturligvis umuligt for en Mand at bære en saa 
kæmpemæssig Figur, og Dansen bestaar blot i, at Figuren, støttet af en Snes Mænd 
med lange Bambusstave, anbringes paa Hovedet af Danseren, der vakler et Par Skridt

Fig. 7. Aandemaske. Baining-Stammen. Ny Britannien.
3



38 HELGE LARSEN

og derefter kaster den paa Jorden. Tilskuerne styrter sig nu over den og sikrer sig 
et Stykke af Batstøjet, der gemmes som Amulet. Man er ikke helt sikker paa Be
tydningen af denne mærkelige Dans; muligvis opføres den til Ære for de afdødes 
Aander.

Blandt Nyerhvervelserne fra Melanesien bør endelig nævnes en lille Samling, 
Museet lige har modtaget fra Mr. Harry G. Beasley, „Cranmore Ethnographical 
Museum“ i England. Samlingen, der er fra Santa Cruzøerne, omfatter kun fire 
Stykker, men af disse er de to særdeles smukke og værdifulde. Det ene er et 
meget stort Trækar, det andet en Rulle Fjerpenge, der er karakteristisk for disse 
Øer. Disse Fjerpenge er af overordentlig stor Værdi, dels paa Grund af deres 
Sjældenhed, dels fordi de er vanskelige at fremstille. De bestaar af en Mængde 
smaa røde Fjer, der er stukket ind i et Baand af Plantetrævler, saaledes at de 
helt skjuler Underlaget. Da Baandet er flere Meter langt og Fjerene ganske smaa, 
forstaar man, at de selv af de indfødte holdes i meget høj Pris.

De tre sidstnævnte Samlinger er alle erhvervede ved Bytte med eskimoiske 
Sager, hovedsagelig fra 5. Thule-Ekspedition, der saaledes ogsaa paa andre Om- 
raader end det eskimoiske har bidraget til at forøge Museets Samlinger.

Fig. 8. a hemlaut-Maske fra Sulka-Stammen. 
Ny Britannien.



Fig. 1. Nørre Hedegaard i Vemb. Sals og Lade set fra Øst.T O  G A M L E  JY D S K E  H E D E G A A R D E
Af H. Z angenberg

I Efteraaret 1923 blev Nationalmuseet opfordret til at undersøge Nørre Hede
gaard Nord for Stationsbyen Vemb i Hjerm Herred. Det var Tanken at bevare 

Bygningerne paa Stedet som Hjemstavnsgaard og at overdrage dem til National
museet, og da det viste sig, at der her laa en typisk og ret uberørt gammel Hede
gaard, som tillige var en Parallelgaard, 
— en af de ældste og nu næsten for
svundne Gaardtyper i vort Land, — 
optog en Kreds af interesserede Mænd 
fra Egnen et Arbejde for Bevarelsen 
af den gamle Gaard.

1 1929 var den nødvendige Sum 
til Køb og Istandsættelse af Bygnin
gerne sikret, og den 3. Juni 1930 blev 
Gaarden tilligemed ca. 1 Vs—2 Tdr. 
Land af Heden omkring Gaarden 
overdraget til Nationalmuseet (3die 
Afdeling: Dansk Folkemuseum), efter 
at Istandsættelsen var tilendebragt.

Gaarden ligger knapt to Kilometer 
udenfor Vemb paa en lav Skraaning 
mod Syd ved et smalt Engdrag, hvor
igennem løber en lille Bæk, der i Vest 
ender sit Løb i Damhusaaen, og tæt 
norden for Gaarden tager Heden fat, 
hvis Lyngflader strækker sig langt

» I 1 ' V t X ». L I (. J. 1 1 1 L Jt 1^,

Fig. 2. Grundplan af Nørre Hedegaard i Vemb. Hjerm 
Herred. Maalt i 1923 af H. Zangenberg.

3*
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mod Nord og Vest, isprængt opdyrkede Markarealer. Der er et sjældent og vidt 
Udsyn til alle Sider fra Gaardens „Toft“ , om man saa kan kalde den karrige 
Jord, der omgiver Gaardens Bygninger, kun mod Nord standses Udsynet af 
den lange Møborg Banke, paa hvis Ryg Møborg Kirkes hvide Mure lyser som 
Kendingsmærke viden om.

Nørre Hedegaard synes at være bygget i 1792 som Fæstegaard under Sønder- 
Vosborg, og da Gaarden solgtes i 1929 havde fire Slægtled af samme Familie be
boet Gaarden. Ændringer af de indvendige Rum i Gaardens to Længer: „Salset“ 
(Beboelseshuset) og „Laden“ har kun været faa, men med Bygningernes Ydre 
skete der en væsentlig Forandring i forrige Aarhundrede, da en Del af det gamle 
og primitive Bindingsværk, som kun bestod af lodrette Stolper, blev ombyttet med 
Grundmur. I de træfattigste Egne af vort Land har saadanne Ændringer af Yder
væggene været almindelige, navnlig i Sønderjylland og i de jydske Vesteregne, hvor 
man tidligt lærte at anvende Teglsten til Bønderbygningerne. I Nørre Hedegaard 
beholdt dog det meste af Ladens Ydervæg og Salsets Nordside det oprindelige 
Bindingsværk, men de gamle hvide „slagne“ (lerklinede) Vægge, som om Vinteren 
lunedes med opstablede Hedetorv „Træk“ , blev kun bevarede i Salsets Nordside, 
medens Tavlene i Ladens Bindingsværk blev udmurede, og Salsets Sydside og 
Gavle ændredes til Grundmur med den dybtrøde brændte Tegl, som er saa ka
rakteristisk for Vesteregnens gamle grundmurede Bygninger. Tagene over de lave 
Ydervægge har ingen synderlig Rejsning, og da de er tækkede med „Tag“ (Lang
halm) og Lyng, skiftende i hvert andet „B ind“ (Lag), er de stribede som paa de 
fleste Huse paa den jydske Hede, og Rygningerne er dækkede med Møntørv. 
Gavle findes kun paa „Laden“ og her er det Halvgavle, hvad der ikke alene er 
almindelig jydsk Byggeskik, men ogsaa naturligt i disse Egne, hvor man maa 
undgaa at Bygningerne yder nogen videre Modstand mod den altid frygtede Vesten
storm. Medens Salset oprindeligt har været et almindeligt Bindingsværkshus, er 
Laden et „Udskuds-“ eller „Højremshus“ (se: Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 
1930, Side 48) og har „Udskud“ paa begge Sider af Højremmens Stolperækker, 
der ses paa Planen, ca. 1,10— 1,20 m indenfor Ydervæggene.

Husenes Indretning er meget enkel og traditionel. I Salset er de to vestligste 
Fag indrettet til en Stue mod Syd, som i et eller andet Tidsrum af Gaardens 
Tilværelse var Aftægtsstue med et bagved liggende lille Køkken og en Forstue. 
Denne sidste er fælles for Aftægts- og Gaardbeboelsen, og giver Adgang for den 
Fremmede til „æ Stouw“ , den trefags Dagligstue, hvor der omkring „æ Skyw“ 
(Skiven — Bordet) er faste Bænke langs Væggene ved Vinduessiden, og foran 
Bordet staar en „Skammel“ (en smal Bænk). Fra Stuen kan man ikke se ud til 
Gaardspladsen, da der langs Stuens Ydervæg mod Gaardsiden er to Alkover med 
Brædepanel mod Stuen, hvori er Døre for Alkoverne, og mellem Dørene et Væg
skab „Skænken“ , hvori Husets Kostbarheder opbevares. Op til Dagligstuen ligger 
et lille trefags Sengekammer „Bedstemors Stue“ med en Krog til Sengen, et lille 
Bord foran Vinduet og en Armstol ved Bilæggerovnen med Messingknopperne.

Som almindeligt ved Størsteparten af jydske Gaardes Beboelseslænger, hvor 
Bagerovnen ikke er blevet anbragt udenfor Salset, er der her to Skorstene Side 
om Side, den ene i Køkkenet, som benyttes ved daglig Madlavning og Stueop-
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Fig. 3. Nørre Hedegaard i Vemb. Gaardsplads, Smedie og Sals set fra Vest.

varmning, den anden i „æ Frammers“ (Bryggerset), hvorved Bagerovnen og 
Bryggerkedlen er anbragt. Foran denne sidste blev der en Gang i forrige Aar- 
hundrede indrettet et „Brændekammer“ , som brugtes ved Bagning og Brændevins
brænding, men det var forsvundet, da Gaarden undersøgtes i 1923. Foran Køkken
skorstenen og lige over Loftet er der et Rum „Kølleskabet“ , aabent nedadtil mod 
Køkkenet, og her oppe hang det røgede Kød og Flæsk. De røgsværtede Spær 
over denne Del af Huset røber imidlertid, at Køkkenet tidligere ikke har haft 
noget Loft og at Huset har været skorstensløst, et „Lyrehus1', hvor Røgen fra det 
aabne Ildsted banede sig Vej ud i det Frie gennem „Lyren“ , et Hul i Tagryg
ningen. Yderst mod Øst er der en Stald til to Trækdyr, som tidligere var Stude. 
Senere i Tiden blev dette Rum delt i to til Svinestier, og en nyere Hestestald 
blev indrettet i Ladens Vestende. Ved Istandsættelsen af Gaarden blev den nye 
Hestestald fjernet og Laden fik sin oprindelige Inddeling i Tørvehus, Lo og Korn
gulve samt „Kørres“ (Kohus), hvorover var Stængeloft. Desuden findes et Gaase- 
hus ved Østgavlen, medens Hønsene har deres Plads i Kørreset.

Syd for Salset ligger „æ Kalgor“ , den lille Have, hvor der bag de meterbrede 
hegnende Diger af Hedetørv med Læplantning af Graapil findes et større Kaal- 
bed og mindre Bede til Urter og Almueplanter samt Balsam, Ambra og Morgen
frue. Desuden er der Stikkelsbær- og Ribsbuske, og fra gammel Tid et Par af 
Vestenvinden forkrøblede Aske foran Salsets Syd væg. Længere østpaa (ca. 42 m 
fra Gaarden) ligger en lille Bindingsværks Smedie med røde Murstenstavl og med 
Lyngtag (se Fig. 3), bygget af den næstsidste Ejer. Langs de tre af Ydervæggene 
er stablet „Træk“ , hvorved Bygningen syner endnu lavere end den er, og Indret
ningen med Esse, Ambolt og Filebænk er den samme som ved de fleste mindre 
Smedier i vore gamle Landsbyer.

Saaledes som Nørre Hedegaard præsenterer sig nu efter Istandsættelsen giver 
den et fortrinligt Billede af en gammel vestjydsk Hedegaard, og det har været en 
Glæde for Dansk Folkemuseum at kunne deltage i Arbejdet med Gaardens Be-
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Fig. 4. Ansgaard i Kjølvraa. Gaarden set fra Syd.

m i t i i  i ).

Fig. 5. Grundplan af Ansgaard i Kjølvraa ved Karup. Ginding 
Herred. Maalt i 1929 af H. Zangenberg.
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varelse og Förbliven paa Hjemstedet. Men dette er dog ikke den eneste Hede- 
gaard som Folkemuseet i de seneste Aar har været medvirkende til at bevare 
for Fremtiden. Forlængst har en gammel Hedegaard staaet paa Listen over de 
Bygningstyper, der burde erhverves til Frilandsmuseet i Lyngby, og i Betragt
ning af at en saadan Gaard er overordentlig sjælden i Nutiden, maatte denne 
Erhvervelse ansees for særlig vanskelig. Paa Museets Undersøgelsesrejser i 1929 
blev det imidlertid klart at Ansgaard i Kjølvraa ved Karup var en af de faa 

Bindingsværks-Hedegaarde, — ja vel 
næsten den eneste, — som var bruge
lig for Museet, trods dette at en af 
Længerne er nedrevet.

I 1932 erhvervedes da denne 
Gaard, der tidligere skal have været 
en Fæstegaard (under Herningsholm ?) 
men overgik til privat Eje i den første 
Halvdel af forrige Aarhundrede. Byg
ningernes Alder er ubekendt, den 
sidste Ejer har nævnt halvandet 
hundrede Aar, hvad der næppe er 
meget forkert, og Tømmeret skal 
østerfra, enten fra Stendalsgaard eller 
fra Avnsbjerg, være kørt til Kjølvraa 
med Stude, dog synes Bygningerne 
ikke at være opført her førend efter 
Udskiftningen i 1809. Der er mange 
Ligheder mellem Ansgaard og Nørre 
Hedegaard, men Ansgaard er dog af 
en noget anden Type. Gaarden havde 
oprindeligt fire Længer, hvoraf „Sals
huset“ udelukkende er indrettet til 
Beboelsesrum og Vesierhuset til
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Stalde og Lader. Sønderhuset, der er den mindste af Bygningerne, bruges nu til 
Vognskjul, Tørve- og Huggehus, men en Del Smaaglugge i Ydervæggene kunde 
dog tyde paa en noget anden Anvendelse af Rummene i ældre Tider. Det nu for
svundne Østerhus var indrettet til Aftægtsbolig og Faaresti.

Længerne er anbragt om en firkantet Gaardsplads og hver Længe er en frit
liggende Bygning uden Overgavle (paanær Salshusels Østvæg), men med temme
lig stejle afskraaede Tagflader ved Husenderne, og Tagene er stribede, da de er

Fig. 6. Ansgaard i Kjølvraa. Salshuset.

tækkede med Lyng og Halm. Ege-Bindingsværket i Salshuset vidner om dettes 
Afstamning fra østligere Egne, thi her er baade Løsholter (de vandrette Tømmer
stykker hen under Vinduerne, se Fig. 6) og „Dverge“ eller „Dokker“ (se samme 
Billede: de smaa lodrette Tømmerstykker i Undervæggene under Vinduerne), 
men Fodtømmer findes dog ikke, idet Stolperne forneden staar paa Syldsten. De 
to andre Længer savner Dokker og for en stor Del ogsaa Løsholteme i Bindings
værket, ligesom Stolperne er af forskelligt Materiale og i Sønderhuset meget 
krogede, hvad der altsammen Viser Tømmerfattigdommen i Hedens Bygninger og 
at man har taget til Takke med, hvad der kunde opdrives. Alle Tavlene er ud
murede med Tegl og nogle af Salshusets Vægge bærer her og der Spor af at have 
været rødkalkede med hvide paamalede Fuger efter østjydsk Skik.

Salshuset i Ansgaard har stor Lighed i Indretningen med Salset i Nørre Hede- 
gaard: Dagligstue, Sengekammer og Køkken er anbragt paa samme Maade for 
hinanden, men Forstuen ligger her op til Gavlen, og bagved Forstuen ligger et 
Hønsehus, som maaske tidligere har været et Spisekammer, i hvert Tilfælde har
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dette været almindeligt mange Steder paa Heden. Bag Dagligstuen findes desuden 
et Sengekammer og et Spisekammer, der tilsammen træder i Stedet for Nørre 
Hedegaards Alkover. Men paa et væsentligt Punkt adskiller disse to Stuehuse sig 
fra hinanden, idet der i Ansgaard kun findes een Skorsten, og Frammerset 
(Bryggerset) er her blevet til to Kamre, der ikke kan opvarmes. Da Bryggers
skorstenen savnes, har man i ældre Tid anbragt Bryggerkedlen paa en Trefod

Fig. 7. Ansgaard i Kjølvraa. Bagerovn Vest for Gaarden.

over Arneilden i Køkkenskorstenen, og Bagerovnen blev anbragt under aaben 
Himmel, et godt Stykke vesten for Gaarden af Hensyn til Brandfaren. Den er 
muret indvendig af brændte Sten og er klædt udvendig med raa Lersten dækket 
med et svært Lag Tørv, saa hele Ovnen kommer til at se ud som en lille lyng
klædt Høj, hvorfra udgaar et Par Diger langs en smal Gang, der fører ind til 
den buede Ovnsmunding. Disse Ovne var tidligere ret almindelige ved mindre 
Hedegaarde, men er nu saa sjældne, at man skal have Heldet med sig for at finde 
en saadan, navnlig af samme gamle Form som den, der fandtes ved Ansgaard.

Den gamle Byggeskik der kommer til Syne i baade Ansgaard og Nørre 
Hedegaard viser at Hedens Bygninger er paavirket af baade Østkystens og 
Vestkystens Bygningskultur. Kun i eet viser de et selvstændigt Præg: de giver 
i en Mængde Enkeltheder, baade i det Ydre og Indre, et fortrinligt Udtryk for 
den Nøjsomhed, der stedse har været nødvendig for Hedebonden, om han skulde 
bjerge Føden for sig og sine, og det er ganske naturligt at denne Nøjsomhed og- 
saa kom til at præge de gamle Bygninger paa den jydske Hede.



ET KLÆ DESKAB MED IN DSKRIFTER FRA 1756
Af Jørgen Olrik

Det hænder stundom i Museernes Verden, at en nyerhvervet Genstand ved 
den nærmere Undersøgelse, som den i Reglen af Konserveringshensyn 

underkastes, uventet afslører en eller anden Ejendommelighed, en skjult Egenskab, 
som ikke stod at læse paa dens Overflade. Dette er netop Tilfældet med det 
Klædeskab, som her omhandles. Dets Type er den traditionelle barokke: svær 
profileret Gesims med tre Fremspring, svarende til Forsidens tre Pilastre, der 
indfatter to Fløjdøre, hver med en foroven og forneden tilspidset sekskantet 
Fylding indfattet af rigt profilerede Lister; Underdel med to Skuffer mellem tre 
Fremspring, svarende til Midtpartiets Pilastre. A f disse sidste var den midterste 
ved Modtagelsen erstattet af en almindelig Slagliste; men ved Skabets Istand
sættelse er den midterste Pilaster, der kræves af hele Skabets Opbygning med 
de tre Fremspring foroven og forneden, blevet tilføjet. Fødderne har nok oprindelig 
været højere. Som det vil ses, er næsten alle Skabets Enkeltheder prægede af den 
traditionelle Barokstil, der plejer at herske i denne Møbelgruppe; heller ikke Pi- 
lastrenes korintiske Kapitæler indeholder Detailler, der er i Stand til at tidsfæste 
Skabet nøjere. Kun Fyldingernes udskaarne Midtdekoration: en Rocaillemusling med 
derfra lodret nedhængende Blomsterlænke, viser med Tydelighed, at Skabet ikke 
kan være ældre end Midten af 18. Aarhundrede. Hermed stemmer ogsaa dets Maling, 
der i det hele og store synes samtidig med Skabet. Dette er nemlig kun snedkret 
i Fyrretræ og har derfor ifølge Tidens Smag krævet en malet Dekoration. Den 
bestaar overvejende af en brun Marmorering; Pilastrene er hvidmarmorerede, deres 
Kapitæler og Sokler gule; Fyldingernes Lister har ogsaa delvis gul Maling, medens 
den i højt Relief udskaarne Blomsterlænke er broget malet i Naturfarver (røde Ro
ser, grønne Blade). Uagtet Skabet er indkøbt paa en Bondegaard paa Hindsholm 
(Odense Amt), er der dog intet der tyder paa, at det oprindelig har været bestemt 
til at ejes af Bønder; det hed sig da ogsaa, at det skulde stamme fra Herregaar- 
den Schelenborg dér i Nærheden.

Hvad der giver Skabet en særlig Betydning fremfor saa mange andre af
Tidens Klædeskabe, er dog de samtidige Blyantsindskrifter, der ved Skabets 
Istandsættelse paa Museet fandtes paa Bagsiden af Gesims- og Fyldingslisterne, 
da disse aftoges for at konserveres. Ikke alle Ord var lige tydelige; men om
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Skab fra 1756 i Dansk Folkemuseum.

Meningen kunde der i det store og hele ikke herske Tvivl. Der læstes fire Ind
skrifter, alle paa Tysk; da de stod paa Bagsiden af Listerne, har de ikke været 
bestemte til at læses af andre, men maa mere opfattes som private Hjærte- 
udgydelser af Snedkeren. De lyder saaledes: 1) Ich danke Gott, dasz du mich 
hast Verstand und Kreftte geben zu (?) dieser Arbeit das (?) schap zu Machen. — 
2) Gott wird mich weiter helffen auch in ander Arbeit. — 3) Cornelius Maler 
Meister hat das schab lasen (?) Machen — Tischler Meister Petter Jorgensen,
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alsz ich gesell Cordt Henrich Wellmann Ao. 1756. 4) Dasz Hatt Cordt Henrich 
Wellmann Gemacht bei dem Meister Petter Sörrensen Ao. 1756.

To Ting falder i Øjnene ved disse Indskrifter: dels det tyske Sprog, hvori 
de er affattede, dels den gudelige, pietistiske Tankegang, der præger de to første 
af dem. At Sproget er tysk, kan næppe undre i en Tid, da Haandværkemes 
Lavsorganisationer havde deres livligste Forbindelser Sydpaa, og det tyske Sprog 
endog ofte brugtes i de danske Haandværkerlavs Møder og Ceremonier. Efter 
Navnet at dømme har Mesteren været dansk (underlig er hans dobbelte Navne
form, der dog maaske blot skyldes Vanskeligheden ved at læse den lidt utyde
lige Skrift), men Svenden, som har lavet Skabet, kan efter sine Navne at dømme 
godt have været af nordtysk, maaske holstensk eller sydslesvigsk, Herkomst. 
Om Mesteren har hørt hjemme paa Fyn, hvorfra Skabet sidst stammer, kan være 
tvivlsomt; man kunde f. Eks. godt tænke sig, at han var Sønderjyde. Ejendomme
ligt er det, at det er Malermesteren (hvem Skabets Dekoration sikkert skyldes), 
som har bestilt Skabet og vel sagtens ogsaa solgt det til dets senere Ejer. A f stor 
Interesse er det ogsaa, at Snedkersvenden, som har lavet Skabet, har opfattet 
dette som en saa vanskelig Opgave, at han har følt Trang til paa et skjult Sted at 
give sin Taknemlighed mod Gud for vel udført Arbejde skriftligt Udtryk. Den 
bamlig-fromme Maade, hvorpaa han gør dette, minder os om den pietistiske 
Fromhedsbølge, som paa denne Tid gik hen over Nordevropa, og som paa dansk 
Grund fandt sit skønneste og fyndigste Udtryk i Brorsons Salmer. Saaledes er 
vort Skab ikke alene et vel udført og typisk Haandværksarbejde fra sin Tid, 
men røber ogsaa sin Forfærdigers Tilknytning til en af Tidsalderens dybeste 
aandelige Rørelser. Alt dette har den lille uanselige Blyantsindskrift at fortælle 
os, hvori Snedkersvenden har udgydt sit Hjærtes Følelser ved Arbejdets Fuld
endelse.



Fig. 1. Den uaabnede Grav ved Hvilehøjgaard, set fra Nordøst.NYE G R A V FU N D  FRA B R O N Z E A L D E R E N
Af H. C. Broholm

Der findes i hele Europa ikke en Bronzealders-Samling, som i Henseende til 
Størrelse og Kvalitet fortjener at sammenlignes med den, vort Nationalmu

seum ejer; og hvert eneste Aar forøges den med nye Fund af videnskabelig Be
tydning. Paa de følgende Blade skal jeg redegøre for nogle Gravfund, der er ind- 
gaaede i Museet i Aarene 1930—32, idet de baade ved deres Indhold af Oldsager 
og ved Gravenes Form frembyder en særlig Interesse.

I Februar Maaned 1932 meddelte Gaardejer Hans Madsen, Hvilehøjgaard 
i Skibby Sogn (Horns Herred), at han i en Høj, i hvilken der tidligere 
var fundet et kort Bronzesværd, var stødt paa en Stensætning, som han for-
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Fig. 2. Den udgravede Grav, set fra Sydvest.

modede var en Grav fra Bronzealderen. Et Par Dage senere, da Vejret egnede 
sig til en Undersøgelse i Marken, kom jeg til Stede og foretog Udgravningen af 
Stensætningen, der ganske rigtigt viste sig at være en Bronzealdersgrav. Den laa 
i den sydøstlige Udkant af den forlængst sløjfede Høj, der var saa stærkt ud- 
jævnet, at Ploven kunde naa de øverste af Stenene. Da Stenlægningen var gravet 
fri, viste den sig at være 2,10 m lang i Nordøst til Sydvest, 1 — 1,65 m bred. Som 
det fremgaar af Billedet, Fig. 1, der er taget fra Nordøst, havde den Form som 
en regelmæssig Kiste, hvis Midtparti havde været dækket med een stor, flad Flise, 
medens Enderne var dækkede med flere mindre Fliser. Flisetildækningen havde 
dog ikke været særlig solid; thi selve Gravrummet var fyldt med Jord, og den 
store Flise over dets Midtparti var nu, som Billedet viser, sunken ned i Kisten 
og stod i en skraa Stilling; dog hvilede den ikke paa Kistens nordvestre Side. 
Grunden hertil er sikkert, at Stenfliserne ikke har været Gravens eneste Dække;
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men inden i Stenkisten har der været anbragt en med et Trælaag dækket Planke
kiste, den egentlige Ligkiste. Trælaaget er aabenbart raadnet hurtigere mod Syd
øst, hvorfor den store Dæksten er sunken ned i Graven paa dette Sted, medens 
Træet har holdt den oppe mod Nordvest, indtil Gravrummet var blevet saa fyldt 
med nedsivet Jord, at Stenpladen kunde blive staaende. Kisten var iøvrigt, som 
det fremgaar af Fig. 1—2, ret regelmæssigt bygget, uden at der dog var anvendt

Fig. 3. Grav ved Fagerhøjgaard, før Undersøgelsen.

større Omhu paa at give den en solid Konstruktion; den var derfor ogsaa bleven 
noget skæv. I hver Langside fandtes 2 Sten, der ikke sluttede nøje sammen; de 
var udvendigt støttede af andre, ret store Sten; og for hver Ende stod een bred, 
flad Sten.

Den Jord, der Iaa i Gravrummet, var foroven ret løs. Ved Bunden, der var 
belagt med flade Fliser, sporedes et fedtet, brunligt Lag, sikkert Rester af den 
opløste Plankekiste.

Liget var bleven brændt; og de brændte Ben, som laa i en aflang Hob ved 
Kistens sydøstre Side, var ved Anbringelsen i Graven bleven indsvøbt i et uldent 
Klæde, hvoraf der fandtes en ubetydelig Rest. Man har altsaa anvendt den samme Om
hu paa Jordfæstelsen af de brændte Ben som paa Gravlæggelsen af et ubrændt Lig.
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Af Oldsager fandtes en Bøjlenaal med korsformet Hoved, der var anbragt 
omtrent midt paa Bendyngens Top og sikkert, efter dens Stilling at dømme, maa 
have været fæstet i det Tøj, hvori Benene var indsvøbt. Tæt op til Bendyngen, 
omtrent midt i Graven, laa et smukt, omtrent 52 cm langt Bronzesværd med vel
bevaret Hornfæste. Kun hvor særlig gunstige Betingelser er til Stede, bevares or
ganiske Stoffer i Gravene, og selv paa Sværd forekommer Rester af Fæstet meget

Fig. 4. Den aabnede Grav. Paa Bendyngens Top ses Miniaturesværd og Dobbeitknap.

sjældent, hvorfor Sværdet fra Skibby faar en særlig Interesse som Museumsgen
stand. Sværdet laa, som Billedet, Fig. 2, af den udgravede Grav viser, i Retning 
Nordøst til Sydvest, og Fæstet vendte mod Nordøst. Det var anbragt paa Høj
kant, hvilket har bevirket, at det kunde optages helt. I Grave, hvor Sværdene 
ligger paa Fladen, er de gerne brudt i Stykker paa Grund af, at den overliggende 
Jord presser dem mod Stenene i Gravens Bund. Nogle faa Centimeter Nordvest 
for Sværdet laa i samme Retning som dette en lille, eenægget Bronzekniv. Dette 
meget smukke og karakteristiske Gravudstyr viser saaledes med Sikkerhed, at 
den Døde har været en Mand; og det giver tilllige en sikker Datering af Graven. 
Alle Sagerne er karakteristiske for den ældre Bronzealders Slutningstid.

Bronzealderen i Danmark inddeles efter Sophus Miillers kronologiske System 
i 9 Perioder, hvoraf de 6 første omfatter den ældre, de 3 sidste den yngre Bron
zealder. Graven fra Hvilehøjgaard tilhører Bronzealderens 5. Periode, en Tid der 
efter vor Tidsregning maa svare til 8. Aarhundrede før Kristi Fødsel.

Noget yngre er en Grav, der i April 1930 fremdroges af Gaardejer Carl O.
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Fig. 5. Miniatursværd.

H. C. BROHOLM

Fig. 6. Dobbeltknap.

Hansen, Fagerhøjgaard i 
Unnerup (Vejby Sogn, Hol- 
bo Herred). Under Foraars- 
arbejdet havde Gaardejeren 
stødt paa nogle Sten paa en 
Bakkeskraaning, hvor der 
aabenbart aldrig har ligget 
nogen Høj. Da han gravede 
Stenene fri, viste det sig, at 
der laa 2 flade Fliser, den 
ene oven paa den anden, 
og da han løftede dem op, 
kom en lille Grav til Syne. 
Da indstillede han Arbejdet

og underrettede Nationalmuseet om Fundet. — Billedet, Fig. 3, 
viser Graven efter at den ene Dæksten var taget bort; da den 
fjærnedes, fremkom der, som det følgende Billede, Fig. 4, viser, 
en lille, uregelmæssig firkantet Kiste. Den .var sat af fire flade 
Fliser, anbragt omkring en Bundsten med flad Overside. De 
omsluttede et Gravrum, hvis største Længde var ca. 60 cm, 
medens Bredden kun var ca. 40 cm og Dybden 33 cm. løvrigt 
var Gravanlægget meget fast bygget, idet det paa alle Sider var 
omgivet med en tæt Pakning af haand- og hovedstore Sten, 
der dannede en beskyttende Kappe udenom Sidestenene. Det 
hele var saa omhyggeligt dannet, at der, da Stenen første Gang 
løftedes op, ikke var sivet det ringeste Jord ned i Gravrummet.

Midt i Graven laa en Hob brændte Ben; de dannede en 
lille, toppet Dynge og laa ligesom de var væltede ud af en Pose 
eller en Bylt, hvori de havde været anbragt. Oven paa Ben
dyngen laa i Retning omtrent Nordøst til Sydvest et meget 
smukt Miniatursværd, Fig. 5, med Fæstet vendt mod Nordøst, 
og tæt syd for det laa en stor, smuk Dobbeltknap af Bronze, 
Fig. 6, der herhjemme kun er repræsenteret ved ganske faa 
Exemplarer. Gravudstyret lader sig med fuldkommen Sikker
hed datere til Bronzealderens 7. Periode og maa betegnes som 
ualmindelig smukt. I Løbet af 7. Periode, den første Tidsgruppe 
indenfor yngre Bronzealder, indskrænkes Gravudstyret meget, 
og Vaaben forekommer fra nu af kun ganske undtagelsesvis i 
Mandsgravene. I Sværdets Sted som Gravgods træder af og til 
Miniatursværd, der nøje efterligner Sværdet. Særlig almindeligt 
findes saadanne Miniatursværd eller symbolske Sværd paa Sjæl
land, hvor den gamle Gravritus i det hele taget bevaredes 
længst. Miniatursværdet fra Fagerhøjgaard er et overordentlig 
smukt og velbevaret Stykke, der i Detailler nøje stemmer med 
samtidige Vaaben, som navnlig kendes fra Mosefundene. Et meget
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Fig. 7. 
Pincet.

sjældent og smukt Stykke er ogsaa den store Dobbelt
knap. Ornamenterne paa den er kraftigt og godt ind- 
punslede; men Kunstneren har dog begaaet en Fejl 
ved Inddelingen af det runde Felt, saaledes at tre af 
Buerne er bleven mindre end de andre.

Der kendes fra Vejby Sogn endnu 3 smukke Grav
fund, hvoraf det ene, som er optaget paa Unnerup 
Møllebakke, foruden Ragekniv, Pincet og Dobbeltknap 
indeholdt et smukt Miniatursværd af samme Form som 
det ved Fagerhøjgaard udgravede.

De to andre Grave er fundne paa Vejby Kirke
bakke, og indsendte til Nationalmuseet af Provst Haagen 
Müller. Der har utvivlsomt her været en lille Grav
plads under flad Mark, og de to bevarede Fund frem- 
byder begge stor Interesse; desværre foreligger der ingen Foto
grafier af Gravene. Det første Fund fremdroges i en lille, rekt
angulær Stenkiste (ca. 50 cm lang, 35 cm bred og 30 cm dyb) og 
bestod af en smal Pincet, Fig. 7, med een Bukkel. Langs Kanterne 
findes et Snoreornament, der bøjer op mod Buklen. Denne Pincet, 
der endnu staar nær den ældre Bronzealders i Form, daterer Gra
ven til Bronzealderens 7. Periode. Sammen med den laa ovenpaa 
de brændte Ben den smukke 36 cm lange, enæggede Bronzekniv, 
der er vist i Fig. 8. Enæggede Knive forekommer ret sjældent i 
danske Fund fra den yngre Bronzealder, og de kendte Exempla
rer afviger indbyrdes temmelig meget i Form. Der kan ikke være 
Tvivl om, at Hovedmængden af disse, ofte fortræffeligt forarbej
dede Knive maa betragtes som fremmede Importstykker; det 
gælder saaledes Vejbykniven, til hvilken nøjagtige Paralleler dog 
ikke kendes i Udlandet. Imidlertid tyder det brede, ornamenterede 
Blad og det firkantede Skaft, i hvis Ende der har været indlagt 

•et Stykke af andet Stof, Rav eller Glas, bestemt paa, at Kniven 
ikke er gjort i Danmark.

Det andet Fund fremdroges i en krukkeformet Urne, der stod 
i en lille Stenkiste, ca. 50 cm i Kvadrat, og bestaar af de i Fig. 9 
gengivne Sager. Af disse hører Ragekniven, Pincetten og Sylen 
til det i den yngre Bronzealders Mandsgrave almindelige Udstyr; 
men hertil er desuden føjet en svær Bronzenaal med dobbelt
konisk Hoved, der aabenbart er indført fra Mellemeuropa, en en
ægget Kniv af hjemligt Arbejde og et lille Miniatursværd, hvis 
Fæste foroven løber ud i tynde, i Spiraler oprullede Traade, An
tenner. Miniatursværd af denne Slags er overordentlig sjældne; 
der kendes i ca. 7—800 Gravfund fra 7. Periode kun 3—4 Exemplarer, og de 
tilhører alle Fund fra Slutningen af Perioden. I Løbet af 8. Periode fortrænger 
Antennegrebet de tidligere paa Miniatursværdene anvendte Grebformer, hvilket 
skyldes Indflydelse fra den i Østrig og Tyskland blomstrende Kultur, der benævnes
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Fie. 8.
Indført Bronzekniv.
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efter sit Hovedfindested Hallstatt i Nedre Østrig. Fra denne rige, særlig fra Italien 
paavirkede Hallstattkultur har Danmark i Løbet af den yngre Bronzealders to 
sidste Perioder modtaget vigtige Impulser; og fra samme Kulturkreds stammer 
sikkert Flertallet af de i Danmark fremdragne, indførte Bronzekar.

Af en ganske anden 
Art end de hidtil betrag
tede Grave er et Gravan
læg, der i Sommeren 1930 
undersøgtes af Kustode J. 
Raklev paa Gaardejer An
ders Jensens Ejendom, 
Kildekjærgaard ved No
strup (Raklev Sogn ved 
Kalundborg). Det var en 
overpløjet Gravhøj, hvis 
Højde nu kun var 40— 
50 cm. Det har dog sik
kert aldrig, ikke en Gang 
i Oldtiden, været noget 
anseligt Mindesmærke. 
Lige under Græstørven 
fremkom en svagt hvæl
vet Stendynge, hvis øver
ste Sten var ret smaa, 
medens den forneden be
stod af noget større Sten. 
Efter at de smaa Sten var 
fjærnede, fremkom 4 
Kredse af større Sten (Fig. 
10), hvoraf den yderste 
var noget defekt, idet flere 
af Stenene maa være ble
ven fjærnet ved Dyrknin
gen af Højen. Ogsaa den

anden Kreds var noget ufuldstændig, medens de 2 sidste, der laa ganske tæt ved 
hinanden, og af hvilke navnlig den inderste var dannet af ret store, tætstillede 
Sten, var fuldstændig til Stede. I den sydlige Halvdel af det cirkelformede Felt 
indenfor den fjerde Stenkreds laa, tæt op til Kredsens Østside, en Grav dannet 
af 9 Sten, 4 i hver Langside, 1 for Vestsiden; for den østre Ende lukkede Sten
kredsen. Det noget uregelmæssige Gravrum indenfor Stenrammen maalte i Ret
ning Øst til Vest 1,40 m; Bredden var 0,50 m. Denne Grav, Højens primære 
Grav, var bleven noget forstyrret af en i dens Østende anbragt Urnegrav og 
manglede nu sit Dække (maaske har det bestaaet af et Trælaag). Paa dens bro
lagte Bund fandtes en aflang Dynge brændte Ben, i hvilken der laa en Syl og 
en smuk Dobbeltknap af Bronze, der daterer Graven til 7. Periode. Ikke meget
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yngre er den Urnegrav, der har forstyrret Centralgraven, idet den, ligeledes ved 
en Dobbeltknap, er tidsfæstet til Bronzealderens 7. Periode.

1 Tidens Løb er ialt 9 Grave bleven anbragt i den lille Høj; og foruden de 
to nævnte Grave er endnu to (begge Urnegrave) at henføre til 7. Tidsgruppe. Den 
ene af disse, en høj Urne, der indeholdt en Syl og en Dobbeltknap, var dækket 
af en ejendommelig, stor Lerskaal. A f de øvrige 5 Grave fremtraadte de to nu 
kun som Pletter med brændte Ben. Da brændte Ben i Bronzealderen næppe

Fig. 10. Lille Gravhøj ved Nostrup. Om Centralgraven ses 4 Stenkredse.

nedgravedes i Jorden uden Beskyttelse, ligger det nær at antage, at de oprindelig 
har været anbragte i Træ- eller Barkæsker, der er raadnede i Tidens Løb.

De 3 sidste Grave er Urnegrave af den almindelige Art; men paa Grund af 
Mangel paa Gravgods lader de sig ikke datere. Der synes dog ikke at være nogen 
stor Tidsforskel mellem Karrene; og det er højst sandsynligt, at Brugen af denne 
lille Høj som Gemmested for Urner, ikke har strakt sig ud over 7. Periode.

Gravene fra Skibby og Vejby viser tydeligt deres Forbindelse med den ældre 
Bronzealders Gravformer. Kun har man som Følge af, at Ligbrændingen i lang 
Tid har været almindelig anvendt, indskrænket Gravrummets Størrelse. Denne 
Indskrænkning af Kistegraven maa betegnes som den første Konsekvens af, at 
Ligresterne nu ikke fylder mere end nogle faa Kubikdecimeter; Urnegraven kan 
betragtes som en endnu videregaaende Konsekvens.

Derimod tør den lille Høj med een eller flere Stenkredse ikke betragtes som 
afledet af den store Høj, der har været i Brug i Danmark til den yngre Bronze
alders Indtræden. Saadanne lave, af flere Stenkredse omgivne Smaahøje, forekom
mer i Danmark ikke før i Begyndelsen af den yngre Bronzealder. Til samme

4*
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Fig. 11. Lille Høj ved Skibelund. Centralgraven omgivet med 2 Stenkredse.

Tid som Nostruphøjen tør formodentlig henføres en Gruppe paa en halv Snes 
Smaahøje, som Nationalmuseet har undersøgt ved Cypressegaarden nær Sax- 
kjøbing. Disse Smaahøje, hvis Udbredelsesomraade indenfor Danmark endnu 
langtfra er tilstrækkeligt fastslaaet, kendes hovedsagelig fra Kystegnene. Paa Sjæl
lands Vestkyst forekommer de saaledes flere Steder. Paa Laaland og Falster op
træder de ikke sjældent; og i Freilev Skov (Kettinge Sogn) er fornylig en større 
Gruppe bleven fredlyst under Nationalmuseet. Paa Sydfyn har Inspektør Th. 
Thomsen og Kammerherre F. Sehested undersøgt flere Grupper, og paa Lan
geland har Købmand Jens Winther fremdraget og udgravet adskillige, som er 
publicerede i hans Værk om Langeland. I Nørrejylland kender jeg dem kun fra 
Halvøens sydlige Amter, hvor de ofte er trufne. Ligeledes er de konstaterede i 
Sønderjylland. Ved Skibelund i Nustrup Sogn har Haderslev Amts Museum ved 
Direktør Lund undersøgt to meget karakteristiske Exemplarer, af hvilke det ene 
er gengivet i Fig. 11. Begge disse Høje, der ikke indeholdt daterbare Sager, 
stammer sikkert fra Bronzealderens Slutning, til hvilken Tid overhovedet de fleste 
af de undersøgte Smaahøje maa dateres. Arkæologisk set hører de nær sammen 
med lignende Høje, der forekommer i Vest-, Nord- og Østtyskland, og som langs 
Østersøens Kyst strækker sig helt ind i Østpreussen. Deres Optræden i Danmark 
tør sikkert betragtes som foraarsaget ved Indflydelser fra Tyskland, hvis stærkt 
vexlende Gravskikke i Bronzealderens Slutning har sat Spor flere Steder i Danmark.



Fig. 1. Indgangen til Borgruinen. Bag sondre Ringmurs Midtparti ses Kampestcnstaarnet.

G U R R E
Ved C. M. Smidt

I de lave Enge ved Gurre Sø, kun 6 Kilometer fra Helsingør, ligger den gamle 
Borgruin nær Vejen til Tikøb og Esrom. Den er af beskedne Dimensioner. 

I Midten Hovedtaarnet med dets Mure af raa Kamp. Udenom rejser sig, over 
Grønsværen i de forlængst tilgroede Grave, Resterne af den teglrøde Ringmur 
med sine 4 Hjørnetaarne paa en uregelmæssig Fod af smaa og store Kampesten.

Skønt Landevejen løber tæt langs Borgens Sydside, kan det ske, at den, der 
haster forbi, overser Ruinen af den gamle Kongeborg, lidet anselig som dens Be
liggenhed er paa den lave, side Jord, og halvt skjult mellem Buske og store 
Træer. Og dog er der faa af vore historiske Bygninger, som staar tydeligere i 
Folkets Bevidsthed end denne beskedne Ruin, og det er neppe muligt i Danmark 
at finde et Sted, der i Sagn og Digtning er mere uløseligt knyttet til en kendt 
historisk Personlighed, end Gurre til Valdemar Atterdag.

For Generationer har Sagnet om Valdemar, Tove og Helvig været knyttet til
Gurre. Sagnet om Kongens Kærlighed og om Dronningens Hævn, der synes at 
rumme al Middelalderens Haardhed og Gru. Og Gurresagnet lever endnu den 
Dag idag, skønt Historien forlængst har brudt Staven over det. Hvert Aar drager 
det Tusinder fra Nær og Fjærn til dette Sted, og aarligt hører den, der arbejder 
med den gamle Borgruin, H. C. Andersens Gurresang sunget her. — Gennem
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19de Aarhundrede har danske Digtere besunget det. Oehlenschläger i 1835, Hei
berg i Syvsoverdag fra 1840, Hauch i sin Digtcyklus fra 1861. Mod Slutningen af 
Aarhundredet har det grebet J. P. Jacobsen og Holger Drachmann, i hvis Gurre- 
drama Sagnets gamle, evigt unge Kærlighedsmotiv kulminerer.

Naar vi har ydet Sagnet vor Tribut og anerkendt dets poetiske Værd, vil vi 
undersøge, hvad der historisk vides om Valdemar Atterdags Forhold til Gurre. — 
Det er ikke meget. Første Gang Gurre nævnes, er i Aaret 1361, da Kongen har 
stiftet et Kapel paa hver af de 3 Borge: Gurre, Søborg og Kalundborg, og Pave 
Urban skænker i 1364 Relikvier til de 3 Borgkapeller, blandt hvilke Gurres var 
viet til Set. Jacob.

Den Formodning er ganske vist fremsat, at Valdemars Gurre ikke er det 
nordsjællandske, men et Gurre, der laa i Køng Sogn 13 Kilometer Nordvest for 
Vordingborg, hvor man endnu finder ubetydelige Bygningsrester omgivet af en 
Grav. Men der er intet Holdepunkt herfor, og Navnet Gurre synes først i sen 
Tid at være blevet knyttet til dette Sted.

Da Gurres første kendte Høvedsmand, Jacob Nielsen, tillige er Høvedsmand 
paa Søborg (1369—71), er der ingen Tvivl om, at det er det nordsjællandske 
Gurre, her er Tale om. Og tilsvarende Vidnesbyrd har vi i en Beretning fra de 
hanseatiske Udsendinge, der i 1375 kommer til Gurre for at forhandle med Kong 
Valdemar. De kommer fra Skaane umiddelbart før Kongens Død, og det siges i 
deres Beretning om Rejsen, at de fra Gurre tager tilbage til Helsingborg.

En Oktoberdag i 1375 døde Kong Valdemar paa Gurre — vistnok den 24de 
Oktober —, og foruden dette hans sidste Ophold her, kan det paavises, at han 
har været paa Gurre Aaret forud; men herudover vides intet om hans personlige 
Tilstedeværelse paa dette Sted.

Vigtigere end Vidnesbyrdene om hans Ophold paa Borgen er Meddelelsen i 
1361 om det af ham grundlagte Borgkapel. Sammenholdes dette med, at Gurre 
aldrig nævnes tidligere, men derimod senere Gang paa Gang omtales lige indtil 
Reformationstiden, med Angivelse af Navnene paa Borgens Høvedsmænd eller 
Indehavere i dette Tidsrum, tør vi med al Sandsynlighed slutte, at det befæstede 
Anlæg i Hovedtrækkene skyldes ham, hvad der iøvrigt stemmer med vigtige Fund, 
der gaar tilbage til Midten og 2den Halvdel af 14de Aarhundrede. — Fra denne 
Tid indtil 1525 var her en Række Høvedsmænd af Slægterne Lunge, Jærnskæg, 
Barsebæk, Baad, Knob, Brockenhuus og Daa. Fra 1525 er Gurre lagt ind under 
Krogen, indtil det i 1534 mageskiftes med Roskildebispen Joachim Rønnow. Det 
kom dog Aaret efter tilbage til Kronen, men dets Betydning som befæstet Slot 
var forbi.

At Gurre har været af ikke helt ringe Betydning, derom vidner allerede det, 
at de hanseatiske Udsendinge kommer hertil for at mødes med Kongen og danske 
Rigsraader. Men ogsaa efter Valdemars Tid var der paa Gurre betydningsfulde 
Møder. Kong Oluf stadfæstede under et Ophold her Lundekapitlets Privilegier i 
1385. Dronning Margrethe vides at have været her 1390, 1391 og 1393, Erik af 
Pommern i 1397; og i December 1399 var baade Margrethe og Erik paa Gurre. 
De mødtes her med Ærkebispen og 2 Prælater fra Lund, Abbedden i Esrom,
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Fig. 2. Kort over Gurres nærmeste Omegn i Slutningen 
af 18de Aarhundrede, visende de 2 Søer og Engdragene, 
der i Middelalderen var een stor Sø, som helt omgav 

Borganlæget.

6 Riddere, 3 Væbnere og mange andre. — Gurres Glansperiode har været Valde
mars, Olufs, Margrethes og Erik af Pommerns Tid. Under Erik var her endog 
en Tid Møntsted. Det er den eneste danske Borg, hvor der er slaaet kongelig 
Mønt (bortset fra By-Borge som Malmøs og Københavns).

Valdemars Borganlæg kan antages at stamme fra Midten af 14de Aarhundrede. 
Og mindre end 200 Aar efter, i 1534, omtales det som stærkt forfaldet. Da Gurre 
dette Aar overdrages Joachim Rønnow, bliver Bygningerne besigtigede af nogle 
Rigsraader, og i deres „Synsforretning“ hedder det: . . . .  Have vi og beseet Byg
ningen paa for-skrevne Gurre, da er det
forfaldet, saa at alle Spærene paa Taar- 
nene ere affaldne, Hvælvingen i Taar- 
nene ere fordærvede, og meget af Muren 
er nederfaldet, og det store Taarn er 
revnet og skal nedertages.

Der er Grund til at antage, at Bor
gen er blevet ødelagt under Grevens 
Fejde i 1534. Naar Gurre fremtidig 
nævnes, er det som Jordegods eller — 
forsaavidt det drejer sig om Bygnin
gerne — som Ruin eller Stenbrud. 1 
1577 hører vi, at Lensmanden paa 
Kronborg, Johan Taube, faar Frede
rik I I ’s Tilladelse til at bryde Sten paa 
Søborg og Gurre til Skorstene i sit 
Hus i Helsingør, og Trekvart Aarhun
drede senere betegnes Gurre som „et 
gammelt, forstyrret og øde Slot“ eller 
„et gammelt, ruineret Slot.“ — I det
følgende Aarhundrede har vi en af en Tikøb-Præst skrevet Beretning fra 1743, som 
siger, at der paa Stedet, hvor „Gurreslot“ skal have staaet, nu er en stor Jord
høj, bevokset med Ask og vilde Kirsebær. Nord for Højen ligger „den store 
Gurresø“ , Syd for: „den mindre“ , men i tidligere Tider var her Vand paa alle 
Sider; nu er der i Øst og i Vest side Marker og Enge. Der findes nedrammede 
Egepæle som Rester af en Vindebro, og udenfor Træbroen en lang „Stenebro“ 
(stenlagt Vej), som Præsten mener stammer fra Kong Valdemars Tid. Til Slottet 
hørte en Kirke, og Kirkegaarden er endnu kendelig 350 Skridt Sydøst for Slottet 
ved den nuværende Gurre-By. Sydvest for Slottet ligger Rester af 2 aflange Byg
ninger med en Gang imellem. Det har været Staldbygninger, og de kaldes „Nat
stalden“ . Endelig Nordvest for Slottet, ved Søbredden, et Sted dækket med Tegl
stumper og noget Kalk, kaldet „Teglovnen“ .

Nutildags ligger .Borgruinen omtrent 100 Meter Syd for Gurre Sø, mens „den 
mindre Sø“ er fuldstændig tilgroet. Ved gentagne Uddybninger af Søens Afløb er 
Vandstanden blevet sænket, saa her nu er Eng og sid Jord paa alle Sider, men 
ikke desmindre fremgaar det med fuld Tydelighed af Terrainet, at der i Middel
alderen har været Sø paa alle Sider. — Terrainets Tilstand i 1743, som det be-
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skrives af Tikøbpræsten, svarer til et i Matrikelarkivet opbevaret Kort fra 1788 
(Fig. 2), hvori vi ikke blot ser Ruinhøjen, men ogsaa den større nordre Sø og den 
mindre søndre. Desuden finder vi den af Tikøbpræsten omtalte Kirkegaard afsat i 
Udkanten af Gurre By; og Nordvest for Borghøjén, ved Søbredden, ses den 
gamle Teglovns Plads.

I Aaret 1817 foretog Gurres daværende Ejer, Kammerherre v. d. Maas en 
mindre Udgravning paa Borgholmens østre Del. Skovrider Bjørnsen, som i 1832 
var blevet Ejer af Stedet, fortsatte og udvidede Gravningen, der — efter at han i 
1835 havde fredlyst Borgtomten — optoges med fuld Kraft i de følgende Aar. 
Ikke mindre end 10000 Læs „Smaastene, Bakkegrus o g jo rd “ blev bortkørt i 
Løbet af faa Aar, hvorved selve Borgruinen i det væsentlige blev fritlagt og ren
set for Fyldlag. Det viste sig desuden, at der Sydvest og Vest for Ruinen, 20 à 
40 Alen udenfor Borggraven, havde ligget 2 Bygninger, netop dem, Tikøbpræsten 
omtaler som Stalde, og endelig fremdroges der Rester af 2 Bygninger i Terrainet 
Nord for nordre Borggrav, den mindste af dem (c. 27 x  19 Alen) stik Nord for 
selve Borgbygningen, mens den største (c. 95 Alen fra Øst til Vest, c. 25 fra Nord 
til Syd) laa noget østligere.

Skønt Borganlæget var helt omgivet af Sø, er her dog Tale om Borggrave. 
De fremtræder nutildags som sumpede Sænkninger i Nord, Øst og Vest, og uden
for og langs med disse hæver Terrainet sig og danner 3 lange, lave Højderygge, 
en nordre, en østre og en vestre. — Gurre har altsaa bestaaet af en indre Borg- 
holm, hvorpaa den egentlige Borgbygning stod med sit Midttaarn, sin Ringmur og 
sine Hjørnetaarne (Fig. 3). I Syd synes Søen at have gaaet helt ind til Borghol
men, mens der paa de 3 andre Sider var Grave, og udenom dem et ydre Borg- 
terrain, der ihvertfald delvis har baaret Bygninger. Her udenom strakte Søen sig.

Til Bygningerne paa det ydre Terrain kender vi allerede lidt fra Tikøbpræ- 
stens Beretning om 2 Bygninger i Sydvest, som han siger er Stalde, mens Bjørn
sen formoder, at den 95 Alen (c. 60 Meter) lange Bygning i Nord har været en 
Stald; men hvorvidt vi kan stole paa denne Bedømmelse af Bygningerne, er det 
vanskeligt nu at have nogen Mening om, da de forefundne Rester for en stor Del 
nu er forsvundet.

Efter en Sænkning af Vandstanden i Engene blev man 1921 opmærksom paa, 
at der i det sydvestre Hjørne af Borgens Yderterrain fandtes nogle Bygnings- 
rester. Det var de af Tikøbpræsten omtalte Bygninger. De blev fremdraget og 
undersøgt af Nationalmuseet ved Museumsinspektør C. A. Jensen, der ogsaa frem
drog tydelige Rester af Pæleværk og Tømmer fra en mindre Bygning c. 48 Meter 
Syd for Borgruinen og udfor dens Midte.

Selve Borgbygningen var altsaa i 1830-erne blevet fremgravet; men der var 
intet blevet gjort for at konservere den. I Aarenes Løb led den meget, dels ved 
Hensmuldren, dels ved at Træer og Buske, som stadig omgav den, bredte sig og 
slog Rødder paa selve Murene. Nationalmuseet lod saa foretage en fornyet Ud
gravning i 1890-erne, og Ruinen opmaaltes af Museumsinspektør P. Hauberg. 
Samtidig istandsattes den efter Museets Anvisning. Men denne Istandsættelse kunde 
kun forhale, ikke hindre Ødelæggelsen, hvorfor der i 1928 paabegyndtes en
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grundig Istandsættelse, der ikke blot foregik under stadig Kontrol, men tillige ud
førtes personlig af en stedlig, forstaaende Murmester, med hvem jeg tidligere havde 
samarbejdet gennem flere Aar paa Søborg; og samtidig foretog jeg Undersøgelser 
og Gravninger i Forbindelse med en Gennemmaaling i Plan og Snit. For Under

G L Ü R L R E  plan  A r  borgbygningen  ard  det  æ ldrc  /aidttaxrn 
5  A /A T  D E N  Y N C R E Z  R I N G M U R  O G  D E N S  H j ø R N E T A X R N E .  

LYNG C-K RO NBO RG  H E R R E D  F R E D E R IK S B O R G  AM T.

Fig. 3. Plan af Borgbygningen. — Det ældre Midttaarn har paa Planen Krydsskravering, 
de yngre Ringmure og Hjørnetaarne Enkeltskravering.

søgelsens Skyld maatte der lægges lange Gravningssnit ud gennem det omgivende 
Terrain, ligesom det var nødvendigt at fælde flere af de store Træer, der stod alt
for tæt ind til Ruinen, og med Tak skal det nævnes, at Prins Georg af Græken
land, der som Besidder af Gurrehus tillige ejer Ruinen og Terrainet Vest, Nord 
og Øst for, straks og med største Beredvillighed gav sin Tilladelse hertil. — Selv 
om det ikke har været muligt for de bevilgede Midler at gennemføre Istandsæt
telsen i den Udstrækning, det havde været ønskeligt, er der dog allerede nu op-
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SNIT S Y D -N O R D  GCNNCM BORGHOLMBN. DCT T ^ RE /AlDTTZtKRN S T ^ R  P ^  H O L M N 5  TOP
DC YN G R E R ING M URE VCD DENS TOD.

Fig. 4. Snit Syd Nord gennem Borgholmen, Midttaarnet samt^søndre og nordre Ringmur.

£

d SNIT VC S T Ø ST GCNNEM BORGHOLMCN. DDT ZVLDRC A\IDTTA\RN STA\R PA\ HOLMCNS TOP
DC YN G R E RINGM URE VED DENS TOD

Fig. 5. Snit Vest Øst gennem Borgholmen, Midttaarnet samt vestre og østre Ringmur. -  I østre Ringmurs Inderside ses det midterste af de 3 Stolpespor, 
Tegningen er Stolpen antydningsvis rekonstrueret.

og paa
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naaet meget, og med Hensyn til de foretagne Undersøgelser skal jeg i det føl
gende gøre Rede for Resultatet.

Den egentlige Borgbygning ligger paa en Holm af fast Grus, hvis højeste Parti 
har løftet sig c. I Vs Meter over den gamle Sø’s Vandspejl, og mens Midttaarnet 
er bygget paa Holmens Top, er Ringmurene opført ved dens Fod. — Saavel i 
Materiale som i Teknik er der imidler
tid en betydelig Forskel mellem Midttaarn 
og Ringmure. Der er ingen Tvivl om, at 
det store, firkantede Midttaarn er langt 
ældre end Ringmure og Hjørnetaarne.

Ved de foretagne Snitgravninger (jfr.
Fig. 4—5), der overalt saavidt muligt er 
ført ned til det faste Morænegrus, har det 
vist sig, at den Holm af fast, stenet Grus, 
hvorpaa Borgens Midttaarn stod, foroven 
havde et nogenlunde jævnt Plateau, paa 
hvis højeste Parti Taarnet er bygget, mens 
Plateauet havde et svagt Fald i Nord, Syd 
og Øst. Taarnet er opført ved dette Pla
teaus vestre Rand, mens der var 71/» Meter 
fra Taarnet til Plateauets Østrand og 6*/2 
saavel til dets nordre som til dets søndre.
Og fra vestre Rand, umiddelbart ved Yder
siden af Taarnets Vestmur var der en 
jævn, naturlig Skraaning ned mod Søen, 
hvorimod der synes at have været gravede 
Skraaninger paa de 3 andre Sider af Hol
men; men de er paa et senere Tidspunkt
delvis blevet forstyrrede, nemlig da man gravede Funderingsgrøfter for de Ring
mure cg Hjørnetaarne, som nu omgiver Borgholmen.

Dette Borgplateau fra Gurres ældste Tid var c. 22'A Meter fra Øst til Vest 
og c. 23,/s fra Nord til Syd (Fig. 6). At det har været omgivet af en Art Ringmur 
af Sten eller Træ, kan der ikke være Tvivl om. Som den allersimpleste Form 
kunde man tænke sig et Palissadehegn; og et Hegn eller en Befæstning af Træ 
kan jo let senere være forsvundet, uden at vi nu er istand til at paavise Spor 
deraf. — Hvis vi betragter Planen af Borgen, vil vi se, at Midttaarnet ligger 
skævt for Ringmuren med de 4 Hjørnetaarne. Havde Midttaarn og Ringmur været 
samtidige, kunde man have ventet større Regelmæssighed. Imidlertid er der i 1932 
i østre Ringmur fundet tydelige Aftryk af 3 svære Træstolper, der har staaet i 
Række, paa det allernærmeste parallele med Midttaarnets Østmur, men ganske 
skævt for Ringmuren. Den nordligste Stolpe har staaet helt inde i Ringmuren, og 
skønt den nu er raadnet bort, finder man dens Aftryk som en velbevaret, lodret 
Kanal fra Ringmurens nuværende Overkant helt ned til Fundamentets Underkant. 
Midtstolpen stod i Muren, men umiddelbart ved dennes Kant, hvor dens Aftryk

Fig. 6. Planskizze af det ældre Gurre, rekonstrueret 
paa Grundlag af Snitgravningerne.
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Fig. 7. Østre Ringmurs Inderside med det midterste af de 3 
bevarede Stolpespor

nu ses som en dyb og bred Rille i Murens Inderside (Fig. 7), mens den syd
ligste Stolpe næsten har staaet fri, men dog berørt Muren og derfor efterladt Af
tryk i den.

Alle tre Stolper har staaet her, da den nuværende Ringmur blev bygget, og 
dens Fundament blev lagt, og der er næppe Tvivl om, at de stammer fra et An
læg, der — inden Ringmuren opførtes — har hørt sammen med Midttaarnet, 
hvormed Stolperne fortrinligt korresponderer, og udfor hvis Midte de har staaet. — 

Allerede ifølge deres Plads er 
det mere end sandsynligt, at Stol
perne har hørt til en Vindebro; 
men yderligere findes der en 
Analogi til dem i Vordingborg, 
hvor man i 1923 paa Borgens 
nordvestre Side fandt et muret 
Brohoved med lignende Aftryk af 
2 Stolper, der ganske utvivlsomt 
har været Vindebrostolper, og 
baade i Gurre og i Vordingborg 
saas der tillige Aftryk af 2 Skraa- 
baand, der har afstivet Stolperne. 
Begge Steder har Stolperne staaet 
ved Randen af Borggraven, og der 
kan ikke være Tvivl om, at de i 
Gurre som i Vordingborg har 
hørt til en Vindebro.

Paa alle 4 Sider af Midttaar
net blev der mellem dette og 
Ringmurene lagt Snitgravninger, 
og da de førtes helt tilbunds, 
uden at man fandt ringeste Spor 
af Fundamenter for det ældste 
Anlægs Ringmur, maa her utvivl

somt have været et Hegn eller en Befæstning af Træ, og det er til et saadant 
Anlæg, Vindebrostolperne kan formodes at have hørt. De er blevet staaende, efter 
at den nyere Ringmur er opført, fordi Vindebroen fra det ældre Anlæg er bibe
holdt i det yngre.

Af det ældre Anlæg har vi, foruden de fremdragne Stolpespor og det ved 
Snitgravningerne paaviste Borgplateau med dets Skraaninger, lykkeligvis Taarnet 
tilbage (Fig. 8—9). Desværre er dets Ydermure kun bevaret i en Højde af 2‘A à 
23/i Meter; Skillerummene er endda betydeligt lavere.

Mens dette Taarn, Gurres Hovedtaarn og Borgens ældste Bygning, i ydre 
Planmaal er c. 15 x l l ‘/s Meter, er dets Indre c. IDA x 8. Ydermurenes Tykkelse 
er knap 2 Meter. Et Hovedskillerum fra Nord til Syd deler det Indre i et større, 
næsten kvadratisk, vestre Rum, c. 73 A x 8 Meter, og et mindre, østre, c. 2'A x 8, 
der dog atter er delt i 2 Rum.
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Hovedskillerummet er hverken med Hensyn til Mur eller Fundament i For
bandt med Ydermurene, men det er funderet omtrent i samme Dybde, og dets 
Murværk er af samme Karakter som Ydermurenes. Det maa være opført umiddel
bart efter disse og maa betragtes som oprindeligt. Derimod er Tverskillerummet 
eller den lille Murpille ved Indersiden af Taarnets Østmur (ligesom ved Inder
siden af Sydmuren) noget senere.

Paa søndre Væg i det store Rum ses der en Blinding, hvorover nogle af
trappet fremspringende, flade Kampesten. Det er ikke muligt at finde nogen anden

Fig. 8. Kampestcnstaarnet eller Midttaarnet, Borgens Hovedtaarn og ældste Bygning. -  Sydsiden med den 
store Murpille.

Forklaring for dette Parti, end at det har været en af Kampesten opført, muret 
Trappe, der fra Etagen ovenover har ført ned til Kælderen. At de bevarede Taarn- 
rum maa betragtes som Kælder, kan der nemlig ikke være Tvivl om, da her 
hverken er Vinduer eller Dør ud til det Fri. Kældergulvet synes at have været 
en simpel Stenbro af smaa og større Sten. — Men denne Kælder faar sin særlige 
Betydning ved et Fund, der er gjort i November 1932. Det lykkedes i det store 
Kælderrum at finde en Brønd sat af Kampesten (se Fig. 10 samt Planerne og 
Snittene), og det behøver næppe at paapeges, at en saadan Brønd i selve det 
faste Stentaarn, maatte være af yderste Vigtighed i Tilfælde af Belejring. Brønden 
synes da ogsaa at gaa tilbage til Taarnets ældste Tid.

Paa Taarnets Yderside er der i Syd en svær Pille, 2,80 Méter bred med 2,60 
Meters Fremspring for Sydmuren. Den er samtidig med Taarnmurene, bestaar af 
kompakt Mur, men maa antages i de øvre Etager at have rummet en Trappe.

Ydermure, Hovedskillerum og den omtalte Pille er bygget af raa Kampesten i 
forskellig Størrelse men i ret regelmæssige Skifter, med et forsvindende Antal 
Teglbrokker i Murværket, hvis Karakter er romansk, selvom de Rester af en Af
pudsning, der endnu findes i Taarnets Indre, ikke har de fra vore romanske
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Kampestenskirker kendte Kvaderriller. — Taarnets Kampestensmurværk er bevaret 
i dets oprindelige Højde, herover har der været Munkestensmur, hvad Rester paa 
den nuværende Overflade af Ydermurene viser. Disse Ydermure er at betragte 
som en høj Kampestenssokkel for et Munkestenstaarn, og dette svarer til Sø
borgs nordre Ringmur, hvis nederste, nu bevarede Del er af Kampesten og her
over har baaret Munkestensmur. Overhovedet er der ikke ringe Lighed mellem

Fig. 9. Midttaarnets Indre. — Sydøstre Hjørne.

Taarnmurene i Gurre og Søborgs nordre Ringmur, som ogsaa har Munkestens
brokker i Kampestensmuren, men rigtignok en Del flere end i Gurretaarret.

Ringmuren i Søborg tilhører Borgens Ombygning mod Slutningen af 12te Aar- 
hundrede, vistnok i 1180-erne, og Gurres Midttaarn maa ihvertfald være opført i 
2den Halvdel af Aarhundredet. Foruden Kampestensmurenes romanske Karakter, 
er her andre vigtige Vidnesbyrd om denne Tid. Baade i Taarnet og i den langt 
senere Ringmurs Murkærne, samt løstliggende paa Borgholmen, er der fundet 
romanske, riflede Munkesten og romanske Formsten i Tegl af kendte Former, 
som ogsaa træffes paa Søborg. Endvidere træffer man i Gurretaarnet Munkesten 
af lignende Art som Søborgs. Saaledes en Type, der er forholdsvis smal: 2572 à 
2772 X 10 à 11 à 12 x  77ä à 8 à 9 Ctm., og staar Sten i de ombyggede Ring
mure paa Søborg ret nær. Men mærkeligere er det, at der baade løstliggende og 
i Gurres Midttaarn findes Sten af ganske samme Type som i Eskils Søborg fra 
1150-erne: 22 x  11 à 117i X 77* à 7 72 og 23 x  1172 x 7 à 7‘A Ctm.
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Fig. 10. Brønden i Midttaarnet.

Disse forskellige Stentyper er, ligesom de romanske Formsten, fundet indmuret 
paa et bestemt afgrænset Sted, nemlig øverst paa Sydmurens Inderside udfor det 
smalle, østre Taarnrum. Det er øjensynligt, at dette Murparti ikke er intakt. Her 
maa tidligt være foretaget en Ombygning; blot er det umuligt nu at bedømme, 
hvor betydelig Ombygningen har været. Og vi savner naturligvis ganske Midler 
til at bedømme, hvilke Ændringer eller Ombygninger der kan tænkes at være 
foretaget i de øvre Etager, som nu er forsvundet. — Ikke heller kender vi Taar- 
nets Højde. At det over Kælderen har haft mindst 2 Etager, kan der ikke være 
Tvivl om, og af Synsforretningen
fra 1534 synes det at fremgaa, at 
Taarnet havde en Hvælving, an
tageligt i øvre Etage, hvorover 
der atter kan have været Vægter- 
gang.

Om Taarnets arkitektoniske 
Karakter er det vanskeligt at 
dømme. Kun tyder de fundne, ro
manske Formsten paa, at der i de 
øvre Etager har været Døre med 
det fine, romanske Rundhjørne i 
Sider eller False og Vinduer med 
skraa, romanske Sider (Smige).
Endelig viser baade Formsten, 
forskellige Murstensstørrelser samt 
Kampestensmurenes Karakter saa 
bestemte Lighedspunkter mellem 
Gurre og Søborg, at man med 
nogen Ret kan formode en vis 
Forbindelse mellem disse 2 nær
hinanden liggende befæstede Anlæg, og det skal med Hensyn til dette Spørgsmaal 
blot siges, hvad jeg allerede har fremhævet i Afhandlingen om Søborg*), at det 
neppe er en Tilfældighed, naar man i det 12te Aarhundredes 2den Halvdel om
trent samtidig med at Esromkloster stod under Opførelse, byggede et befæstet Sø
borg og et befæstet Gurre paa hver sin Side af det store, rige Kloster, Cister- 
ciensernes nordsjællandske Kulturcentrum.

I Bedømmelsen af det oprindelige Gurre Anlæg fra 12te Aarhundrede maa 
der naturligvis være nogen Usikkerhed. — At der omkring det gamle Borgplateau 
har været en Befæstning af Træ, kan neppe betvivles; men Karakteren af denne 
er vi ude af Stand til at dømme om. Og mens der ikke kan være Tvivl om, at 
Taarnet stammer fra 2den Halvdel af 12te Aarhundrede, er den nøjere Datering 
indenfor dette Tidsrum vanskelig. Taarnmurenes Lighed med Søborgs Kampestens
mure taler nærmest for, at Opførelsestiden er 1180-erne, men Tilstedeværelsen af 
Eskiltidens Stentype fra 1150-erne stemmer jo ikke hermed. Da der ikke kan

*) Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1930.
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Fig. 11. Ydersiden af østre Ringmur med dens 2 Hjørnetaarne — set fra Syd.

paavises noget Sted paa Borgholmen med ældre Bygningsrester end det store 
Taarn, tør man derfor ikke benægle Muligheden af, at Taarnet kan gaa tilbage til 
Tiden kort efter Aarhundredets Midte. Kun hvis man, i Forbindelse med en til
trængt Istandsættelse og Konservering af Taarnets Murværk, faar Lejlighed til en mere 
dybtgaaende Undersøgelse af dette, kan der være Mulighed for en sikrere Datering.

Langt sikrere staar vi i Bedømmelsen af de Ringmure, der nu omgiver Borg
holmen. Sammen med Hjørnetaarnene udgør de et samlet, helstøbt Anlæg, som 
utvivlsomt gaar tilbage til Valdemar Atterdags Tid.

Det Terrain, de nye Ringmure og Borgtaarne omspænder, er betydeligt større 
end det gamle Borgplateau; men det er ikke saa lidt mindre end det tilsvarende 
paa Søborg, hvis Udstrækning fra Øst til Vest og fra Nord til Syd er lidt over 
60 Meter, mens den længste Yderside paa Gurre, Sydsiden, kun er 4272 Meter 
fra Yderhjørne til Yderhjørne af Taarnene, og den korteste, Vestsiden, knapt 37.— 
Ringmurene er ikke parallele med Midttaarnets Mure, men er drejede noget ud 
af Parallelstillingen, og man kan vel formode, at det er bestemte Terrainforhold, 
der har motiveret denne Drejning. Hjørnetaarnene er kvadratiske eller tenderer 
mod Kvadratform med en Kvadratside paa c. 9 Meter, og de er unægtelig noget 
uregelmæssige, navnlig det nordvestre, hvad der antageligt, ligesom deres lidt 
skæve Stilling til Ringmurene, skyldes en Ubehjælpsomhed hos Bygmesteren. 
Dog naar Taarnfaçaderne paa Nord- og Sydsiden af Borgen er drejede udefter, 
bort fra  Midten, kunde det vel tænkes at være gjort af fortifikatoriske Hensyn.

Midt paa østre Ringmur, hvor Vindebrostolperne har staaet, maa der have 
været en Port eller Indgang. Her fandtes der derfor efter Borgens Nedbrydning 
et Hul eller en Aabning i Muren, hvad der omtales under Udgravningen i 1817. 
Nu ser man en Sænkning i Murværket paa dette Sted.
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Fig. 12. Det fremspringende Midtparti paa søndre Ringmur med dets vestligste Dør og Trappe (i Murfladen 
tilvenstre ses den indmurede Jærnøsken).

Baade søndre og nordre Ringmur har et fremspringende kraftigt Murparti paa 
Midten (Fig. 12). Begge Steder er der 2 murede Trapper i Murtykkelsen, førende 
ned til 2 Døre ud mod Borggraven, og i den vestligste Dør i Syd sidder endnu 
en Dørstabel indmuret. Fra de 4 Døre har man kunnet gaa ned til Baade i Gra
vene, og saavel i nordre som i søndre Ringmur findes der paa 2 Steder (ved 
vestre Dør og ved østre Taarn) Jærnøskener til at binde Baade ved. Den ene af 
de 2 Døre i Syd, den med Stabelen, stod endnu ved Midten af 19de Aarhundrede 
i sin fulde Højde med Murbuen bevaret. Bjørnsen opgiver dens Højde til c. 3 
Alen (1,88 Meter). — Det er den som ses paa Billedet ovenfor (Fig. 12).

Det fremspringende Midtparti med Trapperne er ikke ens i Nord og Syd. 
Mens Nordmurens har en Tykkelse af 2,90 Meter, er Sydmurens ikke blot svæ
rere, 3,50 Meter, men har tillige som Forstærkning en kraftig Lisén paa hvert 
Hjørne. Undersøgelserne har imidlertid vist, at søndre oprindelig har haft ganske 
samme Tykkelse som nordre, men at man senere har øget søndre Midtparti med 
en Paamuring paa Ydersiden. Dette maa være sket, fordi man vilde have en 
Indgang eller Port her i Syd og derfor gennembrød Midtpartiets Murværk mellem 
de 2 Trapper. Da man herved svækkede søndre Midtparti, maatte man forstærke 
det ved den omtalte Paamuring med de 2 Hjørneliséner. — Her paa Sydsiden 
har Søen jo gaaet helt ind til Borgholmen, og udfor Borgens Midte fandtes der 
i Engen for faa Aar siden Rækker af svære Egepæle, som kun kan stamme fra 
en Bro. Naar der yderligere her i Syd er fundet Rester af en mindre Bygning 
c. 48 Meter fra Borgens Sydside, var det maaske ikke utænkeligt, at der her havde 
ligget et fremskudt Brohus eller Porthus.

5
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Fig. 13. Sydøstre Hjørnetaarn med Skraafladen og Udløbet fra 
„Hemmeligheden“.

Det er med en saadan søn
dre Bro, den nye Indgang i 
søndre Ringmurs Midtparti har 
haft Forbindelse. — Baade søn
dre og østre Indgang maa have 
ligget ret højt over Terrainet 
mellem Midttaarnet og Ring
murene, og kun ad Trætrapper 
eller Stiger har man kunnet 
komme ned til dette Terrain, 
der skraanede ned mod Ring
murene og i Virkeligheden 
maa betragtes som en indre 
Borggrav, en tør Grav mellem 
Borgens Hovedtaarn og de 
omgivende Mure og Hjøme- 
taarne. En Vindebro, muligt to,

har ført over den indre Grav, og har kunnet drages op fra Hovedtaarnet, hvis 
Ringmurene og de ydre Taarne var blevet erobret af en Fjende.

Gurres 4 Hjørnetaarne har ligesom Midttaarnet savnet Døre og Vinduer i 
nedre Etage. Da Taarnenes Ydermure mod Vandgrav og Sø nu kun staar i ret 
ringe Højde, er det dog ikke udelukket, at der i nogle af dem kan have været 
smalle Lys- eller Skydeaabninger; men vi er ikke under de nuværende Forhold 
istand til at afgøre det. Imidlertid er der ingen Tvivl om, at nedre Etage maa 
betragtes som Kælder. Naar undtages
sydvestre Taarn, synes de alle at have 
haft Stenbro, hvoraf der navnlig er tyde
lige Rester i sydøstre, og her er der fun
det en ejendommelig Isolering mod Fug
tighed, idet der langs Taarnkælderens 
vestre Indervæg var fyldt Beg i Fugen mel
lem Stenbroen og Væggens Underkant.

I nordvestre, nordøstre og sydøstre 
Hjørnetaarn har der været en „Hemme
lighed“ (Fig. 13— 14), og i hvert af de 
tre Taarne ser man i en af Ydermurene 
et Stykke af dens lodrette Faldkanal, 
som forneden gaar over i en ret stejl 
Skraaflade. Nederst staar den i Forbin
delse med Borggraven ved en Aabning, 
der i sydøstre Taarn er fladbuet og vel 
bevaret. Skraafladen, som er glat og jævn, 
klædt med Munkesten paa Fladen, har
ladet alt, hvad der faldt ned gennem Fig. 14. Skraafladen og et Stykke af Faldkanalen fra nord- 
den lodrette Kanal, glide ud i den øs,re Hjørnetaarns „Hemmelighed“.
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Fig. 15. Vandcisternen i sydvestre Taarn. I Murværket tilhøjre ses Indersiden af Vandudløbet.

vandfyldte Grav, en Udtømning i Graven, der unægtelig har været lidet hygiejnisk. 
Naar vi imidlertid ser, hvorledes alle „Hemmeligheder“ er placeret i et østre 
Taarnhjørne, mens der ingen Hemmelighed findes i sydvestre Taarn, har vi sik
kert Lov til heraf at slutte, at man har tilsigtet en vis, hygiejnisk Foranstaltning. 
Det kan simpelthen være det danske Vejrligs fremherskende Vest- og Sydvest
vinde, der har motiveret „Hemmelighedernes“ Placering Øst paa, idet man her
ved har søgt at undgaa, at Lugten fra Udtømmelserne naaede Beboelsesrummene 
i det store Midttaarn.

Som det ældste Gurre havde en Brønd i selve det store Taarn, fik det senere 
Borganlæg ogsaa sin Taarnbrønd (Fig. 15). — 1 sydvestre Hjørnetaarn, det eneste 
som ikke har nogen „Hemmelighed“ , fører en Kanal fra Taarnets Indre ud gen
nem Muren og udmunder i Hjørnet mellem Taarnet og søndre Ringmur. Den er 
ikke helt vandret, men har et Fald udefter paa 8*/s Ctm., og da der tilmed under 
dens Udmunding er en fremspringende, flad Sten, en Slags Tud eller „Vandnæse“ , 
var det naturligt at antage, at denne Kanal maatte betragtes som et Vandudløb, og 
at der maatte findes en Brønd i Taarnet, hvis Indre aldrig var blevet udgravet til
bunds. — I 1930 lykkedes det paa Borgtomten af det middelalderlige „Bjørn
kær“ at fremdrage en Brønd i Borgens Hovedtaarn, og umiddelbart efter ud
gravedes Gurretaarnet. Bekostningen ved denne Gravning blev rigeligt lønnet. 
Det viste sig, at det nedre Parti af Gurres sydvestre Hjørnetaarn helt og holdent 
optoges af en kæmpemæssig, mere end 4 Meter vid Brønd, en Vandcisterne, der 
dog ikke var særlig dyb, idet dens Bund kun laa 2 l/s Meter under det ovenom
talte Vandudløb. Taarnets eller Vandcisternens Indre var nedefra bygget op af 
store raa Kampesten, 6 à 7 Skifter, med Grus og Jord imellem. Herover var
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Muren af Munkesten i Kalkmørtel, dog med mange raa Kamp i Murkærnen lige
som alle Murene i det senere Gurre.

Taarnets Indre er c. 43A Meter i Kvadrat, men lidt snævrere i Bunden, da 
Kampestenene springer noget frem, navnlig nedefter; og helt nede i Bunden, 
hvor Kildevældet stadigt rinder, har man langs Vestsidens nederste Kampestenslag 
lagt en Bjælke, støttet af nedrammede Pæle, for at undgaa, at Stenene skulde 
skride ud. — Vandstanden i Taarncisternen staar højere end i Gurre Sø, fordi 
Vandet gennem de vandførende Lag presses herind fra de omliggende Bakker. 
Antageligt har det ogsaa i Middelalderen staaet højere end den daværende Sø, 
og det maa være for at sikre sig mod, at Vandet skulde stige for højt og sætte 
for megen Fugtighed i Munkestensmurene, at man har anbragt det omtalte Vand
udløb 273 Meter over Cisternens Bund.

En saadan Taarncisterne er ikke hidtil fundet herhjemme, men det var vel 
ikke helt utænkeligt, at man i andre af vore Borgtaarne (maaske i Vordingborg) 
vilde kunne fremdrage en lignende, hvis man forsøgte en dybere Gravning i 
Bunden. — Professor Martin Olsson fra Stockholm har imidlertid velvilligst med
delt mig, at Kalmar Slots vestre Hjørnetaarn, nu kaldet „Kuretaarnet“ , men 
tidligere „Vandtaarnet“ , forneden rummer en Vandcisterne. Kalmar-Taarnet stammer 
fra Slutningen af 13de Aarhundrede, men muligt er det, at den murede Cisterne 
her er ældre end selve Taarnet.

Gurres ældste Brønd i Borgens Hovedtaarn var ikke mere end 3A à 1 Meter 
vid, og dens Bund laa kun c. 2 Meter under Taarnkælderens Stenbro. Saa meget 
mere imponerende virker Taarncisternen, hvis Vidde er omtrent 47« Meter, og 
hvis Bund ligger henimod 1SA Meter dybere end i den ældste Brønd, der unæg
telig har været meget lille og meget primitiv, og næppe kan have været stærkt 
vandførende. Over den store Vandcisterne maa der i Hjørnetaarnet have været et 
Hejseværk til at drage Vand op, og det er ikke utænkeligt, at nedre Taarnrum 
med Cisternen har været hvælvet, saaledes som det er i Kalmar. Herom kan dog 
intet sikkert siges nu, og hvad Taarnets øvre Etager har indeholdt, eller hvor
ledes dette og de andre Hjørnetaarne har været formede og indrettede, derom 
véd vi meget lidt. Fund af ornamenterede Gulvfliser, én af dem (jfr. Fig. 17), 
fremdraget i nordøstre Hjørnetaarn, giver os vel et Vink om, hvordan Udstyret 
kan have været i nogle af Borgens Rum, mens en ret velbevaret, omtrent cy
lindrisk Kakelpotte (Fig. 16) samt et Par andre Fragmenter af glaserede Ovn
kakler viser, at et Par, muligt flere, af Rummene har kunnet opvarmes; men 
herudover har vi intet andet at holde os til end Synsforretningen fra 1534, der 
omtaler Hvælvingen i Taarnene. Vi tør imidlertid med stor Sikkerhed formode, at 
Hjørnetaarnene har haft mindst 2 Etager over Kælderen, at det er øverste Etage, 
som har været hvælvet, og at der har været Vægtergang herover.

Ogsaa Ringmurene har haft Vægtergang. Ved Gravning er der nemlig langs 
deres Indersider fremdraget Kampestensrækker, der har tjent som Underlag for 
de Stolper, hvorpaa Vægtergangs-Gulvet hvilede. En tilsvarende Stenrække fand
tes under Udgravningen af det lollandske Ravnsborg langs denne Borgs søndre 
Ringmur (se Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1929, S. 26).

For Forstaaelsen af hele Gurre-Anlæget, baade det ældre og det yngre, er det
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Fig. 16. Kakelpotte, glaseret indvendig. 
Fundet i 1932 ved Borgens Sydside.

af stor Betydning at kende Vandstandshøjden i den gamle Sø, hvis Vandspejl laa 
betydelig højere end den nuværendes. Desværre har vi ikke noget helt sikkert 
Holdepunkt for Bedømmelsen, men det kan dog skønnes, at Vandstanden i Søen 
stod højere i Borgens ældste Tid end i det Tidsrum, da den yngre Borg med 
Ringmure og Hjørnetaarne løftede sig over Sø og Grave. 1 det ældste Tidsrum 
synes det, at Vandet har naaet op til eller nær den O-Linie, der er afsat paa de 
medfølgende Snit-Tegninger, mens det vistnok senere har staaet omtrent en Meter 
lavere, og det er meget tvivlsomt, om der har hørt noget Yderterrain til det 
ældste Anlæg. Ihvertfald var der intet i Vest;
og kun i Nord kan der have staaet Bygnin
ger. I Nord — og kun i Nord — var der 
nemlig en lang og smal naturlig Revle af fast 
Grus, som vistnok allerede i det ældre Tids
rum har hævet sig over Vandspejlet.*)

Det store Yderterrain paa Borgholmens 
3 Sider har hørt til det yngre Anlæg. Vest- 
terrainet bestod af Moselag, og man har som 
Underlag for de Bygninger, der opførtes her, 
anvendt Pæle, Tømmerstykker og Grene.
Østterrainet har, ihvertfald for en Del, tjent 
som Vejdæmning, førende ud til det bebyg
gede Terrain i Nord, og da ogsaa her den 
naturlige Jordbund bestod af Mose- eller 
Tørvelag, har man i en Bredde af omtrent 
en halv Snes Meter paakørt Ler og herved 
fæstnet og forhøjet Vejdæmningen.

Med Hensyn til Yderterrainet i Nord 
viste det sig ved Snitgravningen her i 1930,
at Terrainet er blevet udvidet i Bredden ved en Paafyldning af Grus, hvorved det 
opnaaede en Bredde af 557« Meter; og ved Terrainets nordre Rand, helt ude ved 
Søen, 78 Meter fra Borgbygningens Nordmur, opførte man en Ringmur, hvis Fun
dament, der endnu er bevaret, har en Bredde af 1,65 Meter. Selve Muren har 
naturligvis været noget spinklere, maaske én à halvanden Meter.

Paa dette Nordterrain, hvis Undergrund er fast Grus, har der været Plads til 
mange Bygninger. Ikke desmindre kom der kun spredte Fundamenter frem ved 
Gravningen i 1930, men det vides, at man endnu i sidste Aarhundrede har bort- 
kørt mange Læs Sten herfra, efterat Bjørnsen havde fremdraget Rester af 2 
Bygninger paa Terrainets østre Halvdel.

Foruden det store Yderterrain hørte der jo ogsaa et Borgkapel til Gurre.
Vi ser paa Kortet fra 1788 en „Kirkegaard“ Øst for Borghøjen, og paa dette 
Sted blev i 1830-erne det gamle til Set. Jacob viede Kapel fremgravet under de

*) Selv efter Opførelsen af det yngre Anlæg med Ringmurene og Hjømetaamene var Vandstanden vistnok fra 
først af paa det nærmeste ligesaa høj som tidligere. Med en saadan Vandstandshøjde kunde Vandet naa op over 
Bunden i „Hemmelighedernes“ Udløb og skylle dem ud. Og Udløbet fra Taamcistemen er netop anbragt saa højt, 
at man, selv med den oprindelige, høje Vandstand, hindrede Indløb i Cisternen af Borggravens urene Vand. Da 
man imidlertid — muligvis snart efter Opførelsen af det yngre Borganlæg — besluttede sig til at anlægge en 
Yderterrain-Bebyggelse, er man af Hensyn til det lave Terrain blevet tvunget til at sænke Vandstanden.
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Dynger af Jord, Sten og Kalk, som i Tidens Løb havde begravet Kapelruinen. 
Den er c. 28 Meter lang fra Øst til Vest og c. 9 Meter bred, men hæver sig 
kun lidt over Jordsmonnet. Nu ligger denne fattige, beskedne Rest af Valdemar 
Atterdags Kapel indenfor en Kreaturindhegning og vil formodentlig inden mange 
Aar helt forsvinde.

Det er ikke store Midler, der staar til Raadighed for Fredningen af vore 
historiske Bygningsrester, og vi maa derfor oftest nøjes med at søge det mest 
betydningsfulde bevaret. Men selv om der ikke skulde være Raad til at redde 
Resterne af det gamle Set. Jacobs-Kapel ved Gurre, vilde det være utilgiveligt, 
om ikke Ruinen af selve Borgen blev bevaret. Store Partier er allerede sikrede, 
og med Taknemmelighed skal det fremhæves, at Istandsættelsen og Konserveringen 
har kunnet føres saa langt frem, fordi Regering og Rigsdag bevilgede en ikke 
ringe Sum hertil. Men der er endnu Partier, som trues af Ødelæggelse. Det 
burde ikke være uoverkommeligt at skaffe Midler til Bevaringen heraf.

Faa af vore historiske Minder er præget saa fast i den almindelige Bevidsthed 
som Gurre. Og for den nøgterne, videnskabelige Forskning af vort Folks Fortid 
har den gamle Borgruin sin store Betydning ved at belyse Sider af vor middel
alderlige Bygningskunst og vise os Stedet og Baggrunden for historiske Begiven
heder og Forhold. — Gurre, Søborg og Esrom er ikke blot 3 historiske Navne. 
Hvad der endnu er bevaret, er betydningsfulde, synlige Minder, ikke blot af 
videnskabelig, men ogsaa af kulturel folkelig Værdi, i en Egn, der én Gang var 
et af vort Lands Kulturcentrer.

Fig. 1 7 — 18. G lase re d e  G u lv flis e r  fra G u rre .



Fig. 1. Tranquebar i det 17. Aarh. efter Maleri paa Skokloster.

B LY K A S  F R A  T R A N K E B A R
Af G eorg Galster

Nede under Indiens brændende Sol ligger en gammel dansk Købstad, slum
rende som i Tornerosesøvn og drømmende om svunden Herlighed. — 

Trankebar, eller, som Byens Navn lyder paa det Tamuliske, „Trangambadi“ , 
betyder „Bølgernes Stad“ . Det sigter til den stærke Brænding paa Stedet, der ved 
Solopgang klinger som en dæmpet Melodi om de henfarne Tider, da Dannebrog 
vajede paa denne Kyst. Nu gaar de Danskes Vej til Ros og Magt ad andre Baner, 
og den gamle Koloni er glemt. Ingen danske Mænd bor længere i de Huse, som 
endnu benævnes Hansens Hus, Petersens Hus, Vodskovs Hus o. s. v. Skønt den 
danske Stat endnu formelt ejer Kirke og andre Bygninger, selv efter Afstaaelsen 
til England i 1845, har de danske Missionærer opgivet at omvende de sorte Sjæle 
her og har forlagt deres Virkefelt til andre Egne af Indien. Men naar Tamulernes 
brune Unger leger i Strandsandet ved den gamle Borg eller i Gruset af de sam
mensynkende Patricierhuse, finder de jævnligt Smaamønter, slagne i den danske 
Konges Navn af de kongelige Opperhoveder. Et Par indfødte Præster, som i 
passende Maal forener Troens Iver med Sans for jordisk Mammon, har i flere 
Aar sendt Høsten af fundne Mønter til den kgl. Mønt- og Medaillesamling i Na
tionalmuseet, der i mange Tilfælde har betalt de gamle Blymønter fra Christian IV ’s 
og Frederik I l l ’s Tid med deres egen Vægt i Guld. — Netop i de sidste Aar er 
fremdraget meget nyt Materiale, som her for første Gang forelægges.

Lokket af det engelske og hollandske Exempel oprettede Christian IV i 1616 
det Dansk-Ostindiske Compagni, som man haabede skulde drage en Del af In-
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diens æventyrlige Rigdomme til den gode Stad Kiøbenhavn.*) Den første Expedi
tion under Ledelse af den unge Admiral Ove Giedde paa Orlogskibet „Elephan- 
ten“ naaede efter en besværlig Rejse frem til Indien, hvor det den 19. November 
1619 lykkedes at afslutte en Firman med Naiken af Tanjore, hvorefter Landsbyen 
Trankebar paa Koromandelkysten blev overladt til Kongen af Danmark. Ove 
Giedde begyndte straks Bygningen af en Fæstning, „Dansborg“ , og udnævnte 
Hollænderen Roland Crappé til „Visitatør og Opperhoved“ for den nye Koloni, 
inden han i Juni 1621 satte Sejl til for hjemadgaaende. Med stor Dygtighed bragte 
Roland Crappé Handelen og Kolonien i god Vækst, indtil han 1636 vendte til
bage til København, hvor han til Belønning for sine Fortjenester optoges i den 
danske Adel. Den Mand, Crappé indsatte til midlertidigt Opperhoved, Hollænderen 
Bernt Pessart, var derimod ikke Stillingen voksen, og efterhaanden naaede Rygter 
om Slendrian og Uorden frem til Hjemlandet. I November 1639 udsendtes to 
danske Høvedsmænd, Willom Leyel og Claus Rytter, men først 1644 lykkedes 
det Leyel at afsætte Pessart og bringe god Orden tilbage. Leyel virkede energisk 
og dygtigt, indtil han 1648 blev fordrevet ved et Mytteri, hvis Hovedmand, Poul 
Hansen Korsør, blev Opperhoved. Forbindelsen med Hjemlandet var afbrudt 
siden Torstensonskrigen, og Trankebar var nu ved at udvikle sig til en ren Sø
røverrede. Det Dansk-Ostindiske Compagni opløstes 1650, de danske i Trankebar 
rejste bort eller døde, og da Poul Hansen selv døde 1655, var Kolonien sin Op
løsning nær. Da reddede en jævn Almuesmand, Eskild Andersen Kongsbakke, den 
sidste overlevende Dansker, Kolonien. Som Tilnavnet siger, var han en Hallands
far; i 1639 gik han med Skibet „Christianshavn“ til Indien, hvor han biev Kon
stabel ved Garnisonen. Efter at Eskild Andersen 1655 havde overtaget Styret, fik 
han Byen og Fæstningen sat i saa god Forsvarsstand, at han gentagne Gange 
kunde trodse Belejring af Fyrsten af Tanjore, en Gang endog i samfulde ni Maa- 
neder. Kun et enkelt gammelt Skib laa tilbage; det udrustede Eskild Andersen til 
Kaperfærd, og senere skaffede han gennem indbringende Handel rigeligt med 
Penge til Veje. Først i 1668 naaede en Udsending fra Eskild Andersen hjem til 
Danmark, hvor man forlængst havde opgivet Kolonien som tabt. — Nu, efter 24 
Aars Forløb, genoptoges Forbindelsen, og en ny Expedition sendtes til Trankebar. 
Den overbragte vel Eskild Andersen Kongens Udnævnelse til Opperhoved; men 
hans Myndighed blev stærkt begrænset ved de fornemme kongelige Embedsmænd, 
som snart skubbede ham helt til Side. 1674 døde denne dygtige, højt fortjente 
Mand. 1670 var oprettet et nyt Dansk-Ostindisk Compagni, som kunde bygge videre 
paa den solide Grundvold, Eskild Andersen havde lagt.

Christian IV ’s Forsøg paa at skaffe sine danske Sølvkroner Indpas i den 
ostindiske Handel mislykkedes ganske. Det var hovedsagelig kun de spanske 
Piastre, der toges for gode her; men indenfor Kolonien sloges Skillemønt, der 
paa de indfødtes Sprog kaldtes Käsu; det blev til Dansk Kas og Engelsk Cash. 
Materialet var Bly, et Metal, der var ret efterspurgt i Indien. Man regnede 86 Kas 
paa en Fanam og 10 Fanams paa en Piaster; hertil kom dog Opgæld. Med hvil
ken Autorisation disse Blykas udmøntedes, vides ikke, men de dateres netop fra

*) Kay Larsen, De dansk-ostindiske Koloniers Historie I Trankebar (Khn. 1907).
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de Aar, hvor Forbindelsen med Hjemlandet glippede og samtidigt Forholdet til 
den indfødte Landsherre, Naiken af Tanjore, blev spændt. I Mønternes primitive 
Præg hævdedes dog stadig Tilknytningen til det danske Monarki.

Der kendes nu fra Christian IV ’s og Frederik I l l ’s Tid Blykas af over et 
halvhundrede forskellige Typer; der er jævnlig udmøntet mere end en enkelt 
Mønttype om Aaret. Formodentlig har det ikke blot været en Sikkerhedsforan
staltning mod Efterligninger, men ogsaa en Forretning, naar man saa hyppigt for
nyede Mønten. Efter Forsiderne falder de i tre Afdelinger, alt efter som de bærer

Fig. 2. Blykas med Christian IV’s Navnetræk.

de kronede Navnetal C4 eller F3 eller Fæstningens Navn: DAN ISBORG. Til 
disse Forsider svarer meget forskellige Bagsider, hvis Fremstillinger er hentede fra 
danske Landsvaaben og Stednavne, fra Skibsnavne og fra Treenigheden. I adskil
lige Tilfælde er Fremstillingen gaadefuld, dels fordi de indfødte Stempelskærere 
ikke forstod at skære Bogstaverne rigtigt, dels fordi Mønterne blev skødesløst 
prægede, og fordi de paagældende Exemplarer er slidte eller forvitrede.

Paa Mønterne med C4 bærer forholdsvis mange Navnet Trankebar, forkortet 
T. R., Værdibetegnelsen KAS og Aarstal, hvoraf der nu kendes 1637, 1641, 1644, 
1645 og 1664, der formodentlig er skaaret fejl for 1646. — En enkelt Mønt har 
CH CAS 1645; det er sandsynligt, at dette CH betegner det store Kompagniskib 
„Christianshavn“ , der netop i 1645 sejlede fra Trankebar rundt til de forskellige 
danske Faktorier i Ostindien. — En lille Gruppe bærer Navnet „Dansborg“ , for
kortet D:B, og Aarstal, hvoraf nu foreligger 1647 og 1648; denne Mønttype blev 
fortsat præget med Frederik I l l ’s Navnetal. — De øvrige Mønter med C4 har 
ingen Aarstal, bortset dog fra en enkelt Mønt, der er saa skævt præget, at den 
halve Indskrift og dermed Aarstallet 16.. er ulæseligt. Tydeligt er kun W: og et 
halvt Bogstav; maaske det skal betegne den ovenfor nævnte Opperhoved Willom 
Leyel; som en anden Mulighed kan nævnes, at et Skib, en Jagt, som Leyel i
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September 1643 tog fra Pessart, hed „Waldbye“ . — En Mønt har sammenskrevet 
TB (Trankebar) KAS, en anden KAS alene. De øvrige Mønter fra denne Periode 
er uden Værdibetegnelse, med mindre den gaadefulde Indskrift paa en Mønt 
BAR KVS er en Forvanskning for (Tranke)„bar Kas“ . — „Danisborg“ skrives 
forkortet DSB paa en enkelt Mønt, medens andre Mønter viser en primitiv Teg
ning, der sagtens skal symbolisere Fæstningen. — Det Dansk-Ostindiske Compag-

Fig. 3. Blykas med Frederik Ill’s Navnetræk.

nies kronede Monogram DOC forekommer paa nogle faa Mønter; det genoptages 
efter 1670 og staar saaledes paa alle Mønterne fra Christian V ’s Tid. — Blandt 
de i Aar erhvervede Blykas bærer een Indskriften FORTVN; det er Navn paa 
en i Trankebars Historie velkendt Fløjte eller Jagt „Fortuna“ . — En lille Række 
Mønter kunde tjene den christelige Propaganda, for saa vidt som de bærer Ind
skrifter som GVD, IEHOVAH, IHS ( =  Jesus). Til disse slutter sig vistnok en 
Mønt med Indskriften IHO, hvis dette tør opfattes som en Forkortning for „Je
hova“ eller som en Forvanskning for IHS. — Endelig forekommer et Par Ind
skrifter med forvanskede Bogstaver, som næppe lader sig fortolke; de skyldes 
formentlig indfødte Stempelskærere, der ikke har kendt Bogstaverne.

Som ovenfor berørt taaler disse Blymønter kun slet det nordiske Klima, og 
adskillige Exemplarer, som er indkomne i forrige Aarhundrede, er nu ganske for
vitrede. Det gælder saaledes en Mønt med Indskriften SPSP 1646; dette betegner 
Kompagniskibet „Sankt Peter og Sankt Poul“ , som gik i Fart mellem de indiske
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Faktorier. En anden, nu forvitret Mønt bar Indskriften MAC, hvad muligvis skal 
betegne Kompagniets Loge „Macassar“ paa Celebes.

Blandt Mønterne med det kongelige Monogram F3 træffes først den gamle 
Type med Dansborgs Navn D B; den foreligger nu med Aarstallene 1649, 1650, 
1659(?) og 1661. — En anden Mønt med (ulæseligt) Aarstal har CH 165.; det er 
formentlig det gamle Kompagniskib „Christianshavn“ , der træffes her igen. — Et 
Par Mønter bærer Indskrifterne SPSPO eller SPSP. Det er i begge Tilfælde det 
førnævnte Kompagniskib „Sankt Peter og Sankt Poul“ , der hermed betegnes. — 
Svarende til de ældre gudelige Indskrifter forekommer kun I C ved et Kors; det 
skal sikkert tydes som „Jesus Christus“ . Mønten foreligger i flere Varianter, og- 
saa med Korset alene uden Bogstaverne. — Ejendommelig for Mønterne med F3

Fig. 4. Blykas med DANISBORG.

er Bagsidefremstillingerne med Tvillingrigernes Landsvaaben: „Den norske Løve“ 
— en Variant har et E ( =  Eskild Andersen?) ved Løven, og en anden Variant 
har D B (? Dansborg). — Unionsmærket „3 Kroner“ . — „Den gotiske Løve“ 
over ni Hjerter, hvortil slutter sig en anden, ikke særpræget Løve. — „Den ven
diske Lindorm“ , som let lader sig forveksle med Stormarns Svane. — Holstens 
„Nældeblad“ . — Ditmarskens „Rytter“ . — Islands kronede „Stokfisk“ (med eller 
uden A ved Siden). — „Guds Lam“ , Gullands Vaaben, der foreligger i et Par 
Varianter med F og b som særlige Mærker. — En „Krone“ kan betegne Femern, 
omend Formen er indisk. — Det førnævnte Kors kan betegne Delmenhorst, men 
er vel snarest Christi Kors. — Til disse Fremstillinger slutter sig „Elefanten“ , der 
baade kan være et indisk Motiv og ogsaa være hentet fra det danske Ordens
tegn. Enkelte af disse Vaabenbilleder, f. Ex. Norske Løve og Elefanten, kan des
uden hentyde til Skibsnavne. — Af mere ubestemt Karakter er Billedet af en 
„Fisk“ , der synes at være hentet op af Sildetønden, Skibsfolkenes hjemlige Kost, 
og en stiliseret „Rose“ . — Helt uden for Rækken er en enkelt Mønt, hvis For
side og Bagside skal læses sammen: F — 3RD.

Den tredje Afdeling af disse Blykas, som i Stedet for Kongeciffer har Ind
skriften DANISBORG eller DANSBORG paa Forsiden, mangler alle Aarstal og 
kan for saa vidt lige saa vel høre til Begyndelsen som til Slutningen af den her 
omhandlede Periode. — En Mønt med Indskriften (S) IACOB nævner det i 
Trankebars Historie velkendte Skib, „Sankt Jakob“ , som gik til Indien 1635 ng 
siden var i Fart derovre. — En anden Mønt med kun til Hælvten læselig Ind-
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skrift C H A   kan mulig betegne et lige saa velkendt Skib, Jagten „Caritas“ , som
gik til Indien 1633. — Andre Indskrifter synes dannede paa fri Haand, blot som 
et Udtryk for de danske Mænds Hjemlængsel: AMAGER, SVNDEBYE, LESØ 
og BAH VS. Desværre er et Par af disse Indskrifter nu ulæselige: KØVF(?), 
. NDBE(?).

Hermed er gennemgaaet de kendte Blykas fra Christian IV ’s og Frederik I l l ’s 
Tid; ved Sammenligning med Bergsøes og Schous Møntværker vil det let erken
des, hvor meget nyt Materiale der siden er fremkommet. Udmøntningen af Blykas 
fortsattes endnu en Tid under Christian V; disse Udmøntninger er ensformede 
med Compagnimærket DOC og frembyder mindre Interesse. For Fuldstændigheds 
Skyld bør det nævnes, at man, d. v. s. Eskild Andersen, allerede i Frederik I l l ’s 
sidste Aar begyndte at præge Kas af Kobber (med Billede af den norske Løve 
med og uden Aarstallet 1667).

Saa uanselige de gamle Blykas end er, fremtræder de som haandgribelige Min
der fra en Tid, da fremsynte Mænd stræbte at skabe et større Danmark. Var der 
end mindre heldige Folk blandt de udsendte, opvejes de dog alle af en Hæders
mand som Eskild Andersen, en Mand af samme Støbning som Søren Norby fra 
det 16. Aarhundrede og som sin Navnefælle fra vor Tid.

Fig. 5. Blykas fra Christian V.



DEN H E L L IG E  B IR G IT T A S  V IS IO N
ET B IL L E D E  I U N D L Ø S E  K IR K E

Af Poul Nørlund

I Foraaret 1918 fejredes Mindet om den svenske Helgeninde Birgitta, en af de 
betydeligste Kvinder Norden har fostret, ved en Udstilling i Statens historiska 

Museum i Stockholm. Fra Vadstena og fra hele det øvrige Sverige var Relikvier 
og Billeder af Birgitta og hvad der direkte eller indirekte kunde minde om hende 
og hendes Virksomhed samlet sammen, og Udstillingens Organisator, den nuvæ
rende Chef for Nordiska Museet og Skansen, Professor Andreas Lindblom, havde 
i Forvejen søgt ogsaa i Nabolandene at orientere sig om, hvad der fandtes af 
Fremstillinger af den store svenske Helgeninde og Ordensstifter.

For Danmarks Vedkommende var Resultatet yderst magert, til Trods for at vi 
dog har haft to blomstrende Birgittinerklostre. Saavidt jeg mindes var vi ikke i 
Stand til at nævne andet end en Fremstilling paa Maribo Klosters tidligere Høj- 
altertavle, som nu staar i Engestofte Kirke paa Laaland.

Tilfældet vilde imidlertid, at jeg endnu medens selve Udstillingen i Stockholm 
stod paa, uden selv dengang at blive klar over det, afdækkede et nyt Birgitta- 
billede malet paa Hvælvingen i en sjællandsk Landsbykirke. Først da jeg sidste 
Foraar sammen med den svenske Forsker Dr. Bengt Thordeman besøgte den 
samme Kirke paany, blev jeg paa det rene med Forholdet.

Kirken er den i sin Tid berømte Valfartskirke i Undløse nær Herregaarden
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Kongsdal SV. for Holbæk. Paa det gamle Skibs Hvælvinger, der er indbygget 
kort efter 1450, afdækkedes i Sommeren 1918 nogle usædvanlig velbevarede Kalk
malerier der maa være omtrent samtidige med selve Hvælvene, ialfald ikke yngre 
end ca. 1475. En Prøve paa hvor smukt alle Enkeltheder fandtes bevaret, er givet 
i dette Skrifts Aarshefte for 1931, Side 62, efter et Fotografi af Eigil Rothe som 
i 1920 konserverede Malerierne.

En usædvanlig dygtig og indtagende Maler har her været paa Færde, en typisk 
Nordsjællænder i sin Dekorationsmaade. Jeg kender kun hans Pensel fra en en
kelt anden Kirke, Nøddebo ved Esrom Sø, hvis henrivende Hvælvingsmalerier 
dog desværre er stærkt overmalede; men han har nære Frænder rundt om i 
Sjællands nordligere Egne. De fremstillede Motiver, der er hentet fra Jesu H i
storie, fra Set. Laurentii Martyrium og Set. Stefans Barndomshistorie, er paa den 
for disse Malere ejendommelige Maade spundet helt ind i et Net af graciøst 
slynget Rankeværk.

Blandt de bibelske Billeder er den her gengivne Fremstilling af Julenat, Jesu 
Fødsel. Man vil til højre i Billedet se en Skikkelse som knæler med Stav i 
Haanden og Taske over Skulderen ligesom en Hyrde, men paa Kvindevis med 
Lin over Hovedet og mærkelig nok med Glorie. Denne Figur hører ikke hjemme 
i det sædvanlige Julenatsbillede. Man begynder ganske vist i den senere Middel
alder at fremstille „Hyrderne paa Marken“ tilbedende Jesusbarnet ganske ligesom 
de hellige tre Konger; men dette er ikke nogen Hyrde. Forklaringen er da ogsaa 
en helt anden. Det er den hellige Birgitta, i Pilgrimsdragt, knælende ved Krybben 
i Bethlehem, hvor hun i Aaret 1370 i en Vision oplevede at Jomfru Maria viste 
hende, hvorledes det var gaaet til, da hun fødte sin Søn.

Birgittas Tanker havde i mange Aar kredset om dette Æmne. Endnu medens 
hun levede hjemme i Sverige som U lf Gudmarssons Hustru havde Jomfru Maria 
lovet hende, at hun engang skulde opleve at se hvorledes Jesus var blevet født i 
Bethlehem og hvorledes han døde paa Korset, og senere, omkring 1355, havde 
hun i Rom aabenbaret sig for hende og sagt til hende: „Du skal komme til den 
hellige Stad naar det vil behage min Søn. Derfra skal du komme til Bethlehem, 
hvor jeg vil vise dig i alle Enkeltheder hvorledes det hændte, da jeg fødte min 
Søn paa dette Sted.“ Endelig, femten Aar senere, i 1370, var Tiden inde dertil, 
og Birgitta rejste til det hellige Land.

Hendes Skildring af Aabenbaringen i Bethlehem er et Stykke ægte Middel
alder, paa een Gang sublim og djærvt realistisk. Maria og Josef kommer med 
Oksen og Æslet som han binder til Krybben. Han tænder en Kærte og gaar der
efter udenfor for ikke at være Vidne til Fødslen. Maria tager nu sine Sko af og 
lægger sin Kappe og sit Hovedlin fra sig, saa hun alene staar i sin tynde Kjortel 
med det dejlige gyldne Haar faldende løst ned over hendes Skuldre. Hun tager 
Klude frem til at svøbe Barnet i og lægger dem ved Siden af sig, og da alt er 
beredt knæler hun ned med Ryggen til Krybben, med Hænderne udstrakt til Bøn 
og Ansigtet løftet mod Himlen. I denne Stilling fødte hun. Birgitta saa, hvorledes 
Barnet bevægede sig i hendes Underliv, og pludselig i Løbet af et Øjeblik kom 
det til Verden uden at det var muligt at følge hvorledes. Et saadant uudsigeligt 
Lys udstraalede fra den nyfødte, at Solen ikke var at ligne dermed, — saa stærkt
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at den Kærte som den gamle Mand (Josef) havde anbragt i Rummet slet ikke gav 
noget Skin fra sig mere.

Maria bøjede sig nu med foldede Hænder nedover Barnet og sagde: „Vær 
velkommen, min Gud, min Herre og min Søn,** Ord som siden ofte er blevet 
gengivet, et Motto for hele Fremstillingen. Men Barnet gav sig til at græde, det 
rystede af Kulde som det Iaa paa det haarde Gulv, og rakte Armene op imod 
sin Moder. — Det er denne Scene vi ser paa Maleriet i Undløse Kirke. Jesus
barnet ligger i en vældig Straaleglans, og Maria knæler foran det i sin Kjortel, 
Skoene, som hun har taget af, ses — kun altfor tydelig — forrest i Billedet ved 
Siden af et Tøjstykke som enten er Svøbet eller Marias Kappe. Ved Krybben 
sidder Josef og sover; det er det eneste Træk, som ikke direkte stemmer med 
Birgittas Vision, men som er overtaget fra ældre Fremstillinger.

Den hellige Birgittas mærkelige Aabenbaring i Bethlehem fik blivende Betyd
ning for Fremstillingen af Jesu Fødsel i Billedkunsten. I den ældre Middelalder 
ses Maria altid hvilende paa et Leje, udmattet efter Fødslen, i det højeste ræk
kende sine trætte Arme op mod Barnet i Krybben. Kunstforskningen har længe 
været klar over, at der i Slutningen af 14. Aarh. sker et afgørende Skifte i Frem
stillingen af denne Scene, men det var først den svenske Kunsthistoriker Profes
sor Henrik Cornell som i 1924 i en lille Bog, „The Iconography of the Nativity 
of Christ“ klart paaviste, at det er Birgittas Vision som vi skylder det nye Mo
tiv, der giver os en saa mærkelig Fortætning af den religiøse Stemning: den 
knælende Moder der tilbeder sit nyfødte Barn.

Birgittas Aabenbaring har vel nok visse Forudsætninger i den ældre Litteratur 
og Kunst, i Bonaventura’s Meditationes, i Gaddi’ernes Billeder, maaske ogsaa i 
visse Mysteriespil, men det er dog hende der skaber det nye Billede i dets faste 
Form og Type, saaledes som det slaar igennem over hele Europa, først og frem
mest blandt de italienske Kunstnere. En Kunstner turde ikke ud af egen Fantasi 
omdigte et saa helligt Motiv som Jesu Fødsel, men den svenske Helgenindes 
Aabenbaring maatte for ham blive en haandgribelig Kendsgærning som han lige
frem nødtes til at tage Hensyn til, rent bortset fra at det ogsaa rent kunstnerisk 
betød en Berigelse.

Det klareste Bevis for at det virkelig er Birgittas Aabenbaring der skaber det 
nye Motiv i Billedkunsten, ligger deri at hun selv fremstilles som andægtig T il
skuer paa nogle af de tidligste Billeder af denne Type. Det ældste bevarede er 
en Fresco i Santa Maria Novella i Firenze, ældre end 1400. Det danske Maleri 
i Undløse føjer sig til den Række som i Forvejen kendes, foreløbig det eneste 
herhjemme hvor Birgitta selv er med i Billedet. Men andre danske Kalkmalerier 
har aabenbart haft samme Inspirationskilde, selv om Birgitta savnes. Det gælder 
f. Ex. et Maleri i en anden af Holbækegnens Kirker, Tudse, hvor hele Udstyret, 
fra Marias aftagne Sko til Jesusbarnets Straaleglorie, er bibeholdt.




