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vore Kalkmalerier fra Slutningen af Middelalderen og tildels ogsaa de
samtidige Altertavler vrim ler med smaa oplysende, realistiske Træk fra Hver
dagslivet, forholder det sig anderledes med den i og for sig nok saa værdifulde
Billedkunst, som er bevaret fra den romanske Tid: vore ældste Kalkmalerier, de
gyldne Altre, Stenskulpturen paa Døbefonte og Kirkeportaler. Det er en rig og
mangeartet Kunst, som kaster Glans over den store Valdemarstid, da den blev
skabt, men som desværre fortæ ller os alt for lidt om den. En streng religiøs
Kunst, en Opbyggelseskunst, som ikke kender til den mere umiddelbare og re
spektløse Senmiddelalders Fortællelyst og Snakkesalighed, men netop vil undgaa
at sprede Interessen fra det, som for den var det væsentligste, de ophøjede reli
giøse Motiver.
Slet saa utilnærmelig, som man skulde tro ved første Øjekast, er den roman
ske Billedkunst dog ikke, naar man gaar den nærmere paa Klingen. Mangt et
Blink af Lune og skarp Iagttagelsesevne afsløres da, og i Særdeleshed kan der
sammenstilles en lille Gruppe af Billeder, som falder uden for de bibelske Frem
stillinger, og som netop skildrer Samtidens Mænd og Kvinder i virkelighedstro
Gengivelse, uden at de derfor just har Karakter af virkelige Portrætter. Det drejer
sig om de saakaldte Stifterbilleder, der viser os Kirkebyggerne og Kirkens andre
Velgørere. Nogle af disse Billeder kendes af hvert Barn i Danmark, som f. Eks.
det berømte Maleri i Fjenneslev Kirke, andre er nyfundne eller har aldrig været
gengivne. 1 hvert Tilfælde er der aldrig gjort noget Forsøg paa nøjere at klare
edens

M
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sig, hvem det egentlig er, de fremstil
ler, og hvad de kan oplyse om Tidens
Mennesker, deres Udseende og Klæde
dragt, de skiftende Moder. Det er det,
som her skal forsøges.
Foruden Stifterbillederne medtages
ogsaa de bevarede verdslige Gravstens
billeder fra Valdemarstiden, for saa vidt
der er Sikkerhed eller Sandsynlighed
for, at de virkelig fremstiller den grav
lagte. Deres Tal er ganske lille. Langt
ned i 1200-Aarene mærkes deren ube
tinget Utilbøjelighed til at lade sig selv
eller sine Paarørende afbilde paa Grav
stenene. Det føltes som en Anmasselse
— et Synspunkt, der var arvet fra Old
tiden, og som vi heller ikke i vor Tid
er fremmede for, men som ganske af
viger fra Gotikkens og Renaissancens
Følesæt. De fleste romanske Gravsten
er kun smykket med et Kors, selv et
Navn savner de oftest. De Billeder, der
findes paa nogle faa af dem, er sæd
vanlig af religiøs Art.
Naar man vil søge at klare for sig,
Fig. 2. To stiftere, Toste og Conrad, fra en Portal ved
hvem Stifterbillederne fremstiller, er
Sdr. Kirkeby Kirke paa Falster. Nu i Nationalmuseet.
.
.
. ,
.
.
,
det nyttigt at erindre sig, hvad Gravstenene lærer om Tidens Uvilje mod at afbilde sig selv paa en for Offentligheden
synlig Plads. De fleste Stifterbilleder fra Valdemarstiden er sikkert lige saa lidt
her hos os som i vort Naboland mod Syd1) i den tilsvarende Periode at opfatte
som samtidige Portrætter. Oftest er det historiske Billeder af Velgørere fra en
svunden Tid. Det er de store Grundlæggere, fundatores, som nu mindes af en
taknemmelig Efterslægt.
Blandt de ældste danske Stifterbilleder er der næppe noget, der virker ældre
end Kridtstensrelieffet fra Sdr. Kirkeby Kirkeportal paa Falster, hvor to navngivne
Stiftere, en gejstlig og en verdslig, er afbildet (Fig. 2). Relieffet maa dateres til
senest omkr. 1150. Det er et mærkeligt, men meget charmerende Blandingspro
dukt af stiv Ubehjælpsomhed og et spillevende Karakteriseringstalent: Conrad,
den gejstlige Mand med Olielampe og Vokskerte, er skildret som en tyndhaaret
Herre, hvis forvaagede Udtryk med den fortrukne Mund er præget af et Liv i
Kødets Spægelse. Og som Modsætning hertil Herremanden Tosie, med et lidt
stupidt Landjunkerpræg over de grove maskuline Træk, den mægtige firkantede,
l) Jfr. Steinberg: Die Bildnisse geistlicher und weltlicher Fürsten und Herren, 950— 1200 (Leipzig, 1931).
Dette indholdsrige og grundige Værk har paa forskellig Maade været mig til god Nytte.
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glatragede Hage, den
lange smalle Mousta
che og det tætte glatkæmmede Haar, der
er „rundskaaret“ , stud
set midt i Panden og
hen over Ørene og kort
i Nakken. Det er ikke
alene to over for hin
anden stillede Stæn
der, men ogsaa to mod
satte Mennesketyper,
som her er truffet paa
Kornet.
Toste holderi højre
Haand en Mønt, og vi
maa formode, at han
har flere af samme
Slags i den Taske, han
bærer i en Rem over
Skulderen. Han har
altsaa skænket Penge
til Kirkens Opførelse
eller Udstyrelse. Det
er ogsaa muligt, at det
Fig. 3. Stifterbillede i Fjenneslev Kirke.
er en Hostie, han hol
der, og at han har
skænket Gods til Kirkens Forsyning med Brød og Vin. Han er iført en kort
snæver Kjortel, der kun lige dækker Knæene og fortil er slidset op fra den nedre
Søm indtil Skridtet, for at han bekvemmere kunde sidde paa sin Hest. Det mest
karakteristiske ved ham er dog Frisuren og Skægget. Det glatkæmmede rundskaarne Haar er ude i Europa karakteristisk for Tiden omkr. 1100. Vi kender
det fra Bayeux-Tapetet, den bekendte broderede Fremstilling af Normannernes
Erobring af England, hvor vi ogsaa kan se, at Harald Godwinsøn og hans Angelsachsere har langt tyndt Overskæg, medens William Erobreren og hans Nor
manner er glatragede. Angelsachserne er de gammeldags, mere bondske, Norman
nerne er de flottere og elegantere og repræsenterer den ny Tid. Det er ogsaa den
glatragede Mode, som bliver raadende gennem den største Del af 1100-Aarene.
Den lange Moustache uden tilhørende Hageskæg kan hos os forekomme endnu i
den ældre Valdemarstid, men ikke senere. Fuldskæg bliver først almindeligt paa
Valdemar Sejrs Tid undtagen ved særlig ærværdige Personer.
Det kan maaske betvivles, at Conrad og Toste har været Bygherrer for Sdr.
Kirkeby Kirke. Vi ved intet om dem ud over hvad Relieffet siger, vi ved ikke
naar de har levet, vi kan kun udtale os om, naar Billederne af dem er udført.
Om det berømte Stifterpar i Fjenneslev Kirke (Fig. 3) ved vi derimod, at det er
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Bygherren, som bærer Kirkemodellen frem for Gud, og hans Hustru, som skæn
ker Gods og Guld, symboliseret ved en Ring. Men hvem er de?
Jacob Kornerup tolkede dem i sin Tid som Asser Rig og Fru Inge; men det
bør dog siges, at det lige saa vel kan være Assers Forældre Skjalm Hvide og
hans Hustru (hvis Navn vi ikke kender). Asser Rig endte sine Dage som Munk
i Sorø Kloster; det var hans egen Stiftelse, og her blev baade han og siden hans
Hustru begravet. Skjalm Hvide var derimod gravlagt i Fjenneslev Kirke, hvorfra
hans Ben af Absalon overflyttedes til Sorø, dengang den nye Teglstenskirke her
stod færdig.
Jeg antager, at Skjalm Hvide og ikke Asser Rig har været den egentlige Grund
lægger af Kirken i Fjenneslev. Om det nu kun er en Trækirke, han har bygget, eller
den nuværende Stenkirke, kan
ikke afgøres med Sikkerhed;
men jeg ser intet til Hinder
for, at den nuværende højvæggede Stenkirke kan være op
ført i et af de første to Aartier
af 1100-Aarene, mens Skjalm
endnu levede. Vestanlægget med
de to Taarne kan i hvert T il
fælde først være bygget af Ab
salon i Aarhundredets sidste
Del, efter begge Forældrenes
Død, og fra hans Tid stammer
ogsaa Malerierne; KirkemodelFig. 4. Mands- og Kvindehovede paa Fonten i Farstrup Kirke ved
lens tO Taarne Spiller derfor
Løgstør'
ingen Rolle for Bedømmelsen
af Spørgsmaalet, tilmed da disse
Modeller ofte er rene Fantasifostre (jfr. Kirkemodellerne fra Næstved og Gørlev,
Fig. 13 og 16).
Stifteren i Fjenneslev, hvad enten det nu er Skjalm Hvide eller Asser Rig,
maa gælde som Typen paa en højættet Herremand fra den ældre Valdemarstid.
Han har kort Haar og synes at have været skægløs. Hans Dragt er yderst spar
tansk: en kort, snæver Kjortel, lidt kortere end Tostes, og herover en Kappe,
paa Hovedet en rund (halvsfærisk, dog svagt tilspidset) Hue. Hans Frue bærer
derimod en meget rig Dragt med overdaadig Stofmængde: to Kjoler over hinan
den, den ydre med lange Hængeærmer, over Skuldrene en Kappe, Haaret dækket
af et hvidt Lin og herover en høj, hvid, bræmmet Hue, muligvis ikke syet, men
bundet op af et Stykke Tøj, hvoraf en Snip hænger ned bagud.
Nogenlunde samtidigt med Fjenneslevmaleriet, dog maaske lidt yngre, er et Gra
nitrelief ved Ørsted. Kirkes Sydportal, øst for Randers. Det maa endnu tilhøre
1100-Aarene; det kan maaske bestrides, at det er Stiftere, som her fremstilles,
men jeg ved i hvert Fald ikke, hvad det ellers skulde være. Paa Portalens østre
Side (se Beckett: Danmarks Kunst I, Fig. 266) findes øverst Kristus tronende,
derunder Syndefaldet og nederst det Fig. 11 afbildede, verdslig klædte Par, der
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staar kærligt forenede; hun lægger Armen om hans Liv, og han Haanden paa
hendes Skulder.
Manden har kort Kjortel, opslidset til Ridebrug ligesom Tostes, ingen Kappe og
en lille lav, rund Hue. Han har stort lokket Nakkehaar, men dog ikke hængende
ned ad Ryggen som den nye ty
ske Mode fra Barbarossa-Tiden
krævede. Hendes Dragt bestaar af
Kjole, bræmmet, halvlang Kappe
og høj Hue. — Paa Granitfonten
i Farstrup Kirke, der efter sine
kraftige Profiler ogsaa maa tilhøre
Tiden henimod 1200, finder vi to
lignende, ganske ukirkelige Hove
der udhugget i meget højt Relief
paa Kummens Side, Manden med
langt, midt i Panden skilt Haar,
hun med den høje Kvindehue
(Fig. 4). Hvis det er Stifterhove
der — og hvad ellers? — maa
det indrømmes at være en aparte,
maaske enestaaende Anbringelse.
Vi har nu fundet den høje
Kvindehue tre Gange; i bibelske
og symbolske Kirke-Malerier fra
samme Tid kan den ogsaa en
sjælden Gang forekomme (Hjørlunde, Slaglille), og Fig. 12 viser,
at den er i Brug endnu i den
følgende Periode. Senere finder
vi den ikke i dansk Billedkunst,
men paa Island synes den at have
holdt sig i sin gamle Form endnu
Fig. 5. Titelbillede i Evangeliebogen fra Home Kirke.
i 1500-Aa rene.
Nu i Nationalmuseet.
Huen er her i Norden fra æld
gammel Tid Kendemærket paa den gifte Kvinde, og den synes at have været et
særegent nordisk Klædningsstykke. Fjenneslevbilledet viser, at der kunde bæres
Hovedlin, „Strige“ , under Huen; men i den følgende Tid afløser Strigen ligefrem
Huen, i hvert Fald i Billedkunsten. Det er den europæiske Mode, som trænger ind.
Mandens Dragt er paa den ældre Valdemarstids Stifterbilleder meget enkel og,
kan vi føje til, paafaldende gammeldags. En knælang Kjortel med Bælte, en Kappe
samt en Hue af stift svært Stof; hertil kommer naturligvis Hoser, Sko og Under
tøj, som vi imidlertid ikke her beskæftiger os med.
Endnu ned i Begyndelsen af 1200-Aarene af bildes Herremændene i den korte
Kjortel. Vi ser det af Stifterbilledet i Hagested Kirke ved Holbæk, hvis Dragt
ganske svarer til Fjenneslevbilledet bortset fra en Variation i Huens Form (Fig. 8),
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og af Titelbilledet i Nationalmuseets pragtfulde Evangeliebog fra Horne Kirke, ud
ført i et af de første to—tre Aartier af 1200-Aarene. Efter en velbegrundet An
tagelse stammer denne Bog fra Bosjö Nonnekloster i Skaane, der var viet til Vor
Frue og den hellige Nikolaus af Myra, hvis majestætiske Skikkelse ses paa Titel
billedet med to smaa Stifterfigurer ved sin Fod (Fig. 5). Den ene er rimeligvis
Klostrets Grundlægger, Herremanden Thord, der levede i Begyndelsen af 1100Aarene, et Hundrede Aar før Billedet blev malet. Kvindefiguren er enten hans
Hustru eller maaske snarere Klostrets Forstanderinde; hendes Hovedlin er saa
langt, at det bedst forklares som et Nonneslør, og i Nakken af Kappen har hun
en lille Hætte. — Thord har kort Hageskæg og kortklippet Haar, hans Dragt
bestaar kun af en enkel, kort Kjortel og Kappe.
I de store Lande begynder i Løbet af 1100-Aarene den nye Mandsdragt med
lange og folderige Kjortler, i Reglen to over hinanden, at trænge igennem, allerede
o. 1140 klager den fransk-engelske Forfatter Orderic Vital derover. Og nu skal
man ikke tro, at Danmark laa saa langt af Led, at disse nye Unoder, som vakte
megen Modstand hos brave gammeldags Folk, slet ikke naaede os i denne Tid.
I Norge tordner Kong Sverre (paa Knud VI.s Tid) til sine Birkebejnere og be
brejder de unge deres kvindagtige Lapserier; de gamle Birkebejnere havde kor
tere og snævrere Kjortler, siger han, men mere Mandsmod i Hjertet. Og naar
hos os Kong Sven Erikssøn anlægger saksisk Dragt — ligesom for øvrigt Knud
Lavard — og fylder sin Gaard med pyntede Svende, som Saxo med Mishag be
mærker, saa sigtes der rimeligvis ikke alene til de fine, ofte mønstrede Stoffer,
de brogede Farver, men ogsaa til de nye, for en gammel Hirdmand lattervæk
kende, lange „Slæbekjoler“ .
Netop paa denne Baggrund er det karakteristisk, at Valdemar den Stores og
Knud VI.s Mænd skyer de nye Moder. Tidens Stifterbilleder viser os, at den
gamle strenge, spartanske Aand endnu er den raadende indtil ned paa den anden
Side af Aarhundredskiftet. Den eneste, som i denne Tidsalder, bortset fra Gejst
ligheden, udmærkes ved lang Klædning, er Kongen, og selv han endnu kun med
Maade. For andre var den ikke passende, — om end de unge sikkert var af en
anden Mening om det Spørgsmaal.
Omkring 1100 afbildes Vesteuropas regerende Fyrster, den engelske Konge og
Normandiets Hertug, paa Bayeuxtapetet i helt fodsid Dragt, medens Grev Robert
af Normandiet har halvlang Kjortel, og alle de øvrige kun kort Kjortel, med eller
uden Kappe. Men den danske Konge, der paa Slesvig Domkirkes meget omdis
puterede Tympanon i søndre Korsarms Portal er afbildet som Kirkegrundlægger
med Kirkemodel (Fig. 1), bærer ikke helt fodsid Dragt: han er iført en halvlang
Underkjortel, en lidt kortere, muligvis ærmeløs Overkjortel og lang Kappe; de
stramtsiddende Ærmer har vid, nedhængende Haandlinning. Relieffets Stil viser
hen til Midten af 1100-Aarene eller ikke meget senere. Stifteren er efter den al
mindeligste og bedst begrundede Antagelse Valdemar den Store, men Spørgsmaalet er vanskeligt og kan ikke optages til Drøftelse ved denne Lejlighed, alt afhæn
ger af Relieffets nøjagtige Datering. — Det sikre er, at vi her har et autentisk
Typebillede af en dansk Konge fra den tidligste Del af Valdemarstiden.
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Kongen paa Slesvigportalen har Moustache og vistnok glatraget Hage, der er
meget kraftigt udviklet, samt kort Nakkehaar, — altsaa i Virkeligheden ganske
samme Type som Toste fra Sdr. Kirkeby. Et tredje Eksempel paa denne Mands
type fra den tidligste Del af Valdemarstiden finder vi i Gavlfeltet over Kathoved
døren ved Ribe Domkirkes søndre Korsarm, hvor det hellige Jerusalem er frem

Fig. 6. Midtparti af Gavlfcltct over Kathoveddoren ved Ribe Domkirke.
Efter Afstøbning i Museet paa Frederiksborg Slot.

stillet med Kristus og Maria omgivet af Salige. Den Konge, som i sin (tilsyne
ladende behandskede) højre Haand løfter et Kors op mod Kristus og hans Moder,
har et endog usædvanlig veludviklet Overskæg, og han har glat Hage, men stort
Nakkehaar, som falder ned over Skuldrene, det sidste maaske fordi Billedet har
kirkelig Karakter eller er paavirket af samtidige tyske Kongebilleder.
Efter at man nu paa Afstøbningen i Frederiksborgmuseet (Fig. 6) kan studere
Gavlfeltets Midtgruppe i dens Enkeltheder, lader Francis Becketts sene Datering
af den til Midten af 1200-Aarene sig ikke længere opretholde. Gavlreliefferne er
vistnok, trods de store Lighedspunkter som findes, noget yngre end Tympanon
feltet neden under med den vidunderlig kraftfulde Korsnedtagelse, men de er af
gjort ikke yngre end Valdemar den Stores Tid. Det stærkeste Bevis derfor er
Indskrifternes Bogstavformer med de indskrevne Typer, som flere Gange fore
kommer. Og Kroneformerne, Ansigtstyperne, Figurstilens Massivitet tyder altsam
men i den samme Retning.
Kathoveddørens Gavlgruppe er ikke noget Stifterbillede. Hovedfiguren blandt
de Salige er ikke den korsbærende Konge, men den skægløse Mandsskikkelse til
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højre for ham. Kristus griber ham ved Haandleddet og løfter ham til Himmels;
det kan ikke være nogen almindelig jordisk Mand, det maa være en Helgen. Han
har halvlangt Haar og en spids Hovedbeklædning, men det er ingen Bispehue som
almindelig antaget. Jeg opfatter ham som Knud Lavard med Hertughat; Knuds An
erkendelse som dansk Helgen foregik just i den Tid, da Gavlfeltet maa være
blevet til. De mange kronede Hoveder udenom er snarest hans Forfædre, Kongen
med Moustachen og Korset formodentlig hans Fader Erik Ejegod eller muligvis
hans Farbroder Hellig Knud Konge.

Fig. 7. Stifterbillede paa Korbuemuren i Slaglille Kirke ved Sorø.

Vi vender tilbage til de sjællandske Stiftermalerier. I Slaglille Kirke, som ligger
midt mellem Fjenneslev og Sorø, altsaa i Kernen af det historiske Midtsjælland,
findes der romanske Kalkmalerier, som maa være jævngamle med Fjenneslevbillederne, men kunstnerisk er betydelig ringere. Stifterne er som i Fjenneslev
malet paa Vestsiden af Korbuemuren, men fordeles her paa begge Sider af Buen
(Fig. 7). De er skaaret over af de senere indbyggede Hvælvinger, som i Fjennes
lev blev fjernede ved en Restaurering i forrige Aarhundrede.
Ved første Blik gør Billedet et noget forstemmende Indtryk. Man ser paa den
ene Side af Korbuen Kirkebyggeren, iført simpel kort Kjortel uden Kappe, med
sin beskedne Model af en lille enkel Landsbykirke. Men Vorherre tager tilsyne
ladende ikke Notits af ham, ingen velsigner ham for hans Værk. Derimod kom
mer Guds Haand til Syne paa den anden Side af Korbuen, strakt hen mod den
Skikkelse, som her staar, og som nu desværre dækkes af en styg Kakkelovn.
Billedet forklares sædvanlig som Stifterens Hustru, men det er absolut ingen
Kvinde, man behøver blot at sammenligne med Husfruen i Fjenneslev.
Dragten er ikke den fodside Kvindedragt, men en typisk højfornem Mands
klædning med lang, dog rigelig fodfri, gul Underkjortel, kort grøn Overkjortel med
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Bælte og over Skuldrene en Kappe, som her er sammenfæstet midt over Brystet.
Vi maa for at forklare denne Mand helt op til Samfundets øverste Top, og det er
vel derfor Vorherre saa demonstrativt udmærker ham.
Vi er i Stand til med næsten fuldkommen Sikkerhed at navngive de to K ir
kens Velgørere, som her er afbildede. I Slaglille Kirkes Sogn fandtes nemlig

Fig. 8. Kirkebygger malet i Hagested
Kirke ved Holbæk.

Fig. 9 A—B. To Stiftere fra Korbuen i Forslev Kirke
ved Næstved.

dengang to større Byer, Slaglille og det nu forsvundne Slagelsebo, der laa paa
Sorø Store Ladegaards Grund. I Slaglille var Herremanden Trud Litie og hans
Slægt de største Ejendomsbesiddere, og om Trud Litie oplyses det direkte i Sorø
Klosters Gavebog, at det var ham, der byggede Kirken. Det er altsaa, som for
længst erkendt, ham, der bærer Kirkemodellen frem for Gud. Senere skænkede
han ved Absalons Mellemkomst sit Gods i Slaglille til Sorø Kloster, og han maa
have været den store Biskops, sandsynligvis noget ældre, Samtidige.
Men i Slagelsebo var det dengang Kong Valdemar den Første, som var den
store Grundejer, og heri maa vi se Forklaringen paa den anden, fornemmere Stif
terfigur. Valdemar ejede noget over Halvdelen af Byen, som han siden afhændede
til Absalon og selv havde faaet ved Arv; Godset kan altsaa ogsaa have været i
hans Fader Knud Lavards Besiddelse. Men da Billederne i Slaglille maledes, var
Knud Lavard forlængst officielt anerkendt som Helgen, og Stifterbilledet har ingen
Helgenglorie, som f. Eks. de hellige Bisper i Korbuen. Den skægløse, fyrstelig
klædte Figur kan derfor ikke forestille Knud, men maa være Kong Valdemar selv,
og Kirken maa være bygget i hans Levetid, omend ikke nødvendigvis i hans
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Kongetid. Desværre forhindrer Hvælvingsbuen os i at se, om han har Krone paa
Hovedet, og da hans højre Haand ogsaa dækkes af Buen, kan vi heller ikke
faa at vide, hvad han har holdt i den, og hvad det er, han har skænket til Kirken.

Fig. 10 A—C. Stifterbilleder paa de gyldne Alterplader fra Tamdrup.

Ca. 20 km syd for Slaglille ligger, vest for Næstved, Førslev Kirke, hvis ro
manske Kalkmalerier nært slutter sig til den midtsjællandske Gruppe og stammer
fra den senere Absalonstid. Endnu en Gang har vi her et Tilfælde, hvor man
omkr. 1200, i stolt Tilbageskuen over Forfædrenes Værk, fejrer Mindet om K ir
kens Grundlæggere, der maa have levet et Par Generationer tidligere.
De to Stiftere er i Førslev afbildet i selve Korbuen, og Gud velsigner dem
begge (Fig. 9). Men som i Slaglille staar selve Kirkebyggeren, en kronraget Gejst
lig i hvid Alba, med sin Model paa den ringere Plads ved Guds venstre Haand.
Grunden er ogsaa her den, at han er mindre fornem end den anden Stifter, der
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er iført en lignende lang, hvid, dog noget snævrere Klædning af ikke-verdslig
Karakter, — men i Hænderne holder Scepter og Sværd, de kongelige Insignier,
som vi kender fra saa mange af Tidens Mønter. Desværre er den øvre Del af
Hovedet daarligt bevaret, ligesom ogsaa Ansigtstrækkene er borte. Det kan ikke
afgøres, om Figuren har haft Tonsur. Krone synes den ikke at have baaret.

Fig. 1 1. Ægtepar fra Sydportalen ved Ør
sted Kirke, Randerscgnen. 1100-Aarene.

Fig. 12. ÆLgtepar fra Ligsten ved Anst Kirke,
Ribcegnen. 1200-Aarene.

Jacob Kornerup, som i 1892 afdækkede Maleriet, fremsætter med alt Forbe
hold den Mulighed, at det kan være Kong Knud den Hellige. Det er dog usand
synligt, at den danske Helgenkonge skulde være fremstillet uden Glorie og Side
om Side med en almindelig jordisk Kirkebygger. Givet er det imidlertid, at det
er en Konge, men tillige at han er afført sit egentlige kongelige Skrud, og det
forekommer mig, at man med god Grund har Lov til at fremsætte en hel anden
Hypotese: at det er den danske Konge E rik Lam, som efter sin korte Regerings
periode i 1146 endte sine Dage i Odense Kloster. Det stemmer med almindelig
Brug, naar hans sidste Dages Klosterstand er antydet i hans Dragt.
Sin regulære Klosterdragt er han ikke iført, Benediktinerne var sortklædte.
Megen Vægt ligger der dog ikke paa Farven i et saadant Billede, Tidens Malere
var Kolorister, og ligesom nu om Stunder brød de sig fejl om den realistiske
Farve; uden at blinke giver de Munkene baade røde og blaa Dragter paa, naar
det passer dem. Det kan derfor heller ikke nytte at drøfte, hvem den hvidklædte,
gejstlige Kirkebygger er. Muligvis er han blot af en Herremandsslægt, som var
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bosat i Sognet, ligesom Kong Erik kan have haft Gods i en af Sognets Byer,
Førslev eller Sneslev. En stor Kongsgaard laa paa Valdemarstiden i Karrebæk,
faa Kilometer syd for Førslev, og dertil hørte der sikkert Gods i adskillige af
Nabosognene.
I Virkeligheden svarer altsaa Slaglille og Førslev Kirkernes Grundlæggelseshi
storie ganske til hinanden. Begge Steder er Kongen blevet mindet som Velgøre
ren og har vel understøttet Byggeriet, men den egentlige Kirkebygger har han
ikke været. I Hagested Kirke ved Holbæk kunde man have ventet at finde en
virkelig kongelig Kirkebygger, eftersom Hagested i Kong Valdemars Jordebog
nævnes som Kongelev, men Stifterbilledet (Fig. 8) viser kun en Herremand.
Kortelig maa vi her omtale de mærkelige, tildels endnu ufortolkede Fremstillin
ger paa de Rester af det gyldne Alter fra Tamdrup Kirke, som nu opbevares i
Nationalmuseet, og som stammer fra ca. 1200. Det er her, de berømte Billeder af
Poppos Jernbyrd og Harald Blaatands Daab findes.
Tamdrup Kirke er en af de store Gaader i vor Kirkekunsts Historie. Hvem
har her vesten for Horsens, i Udkanten af Aarhus Bispedømme, bygget denne
mærkelige Kirke, som paa een Gang hører til de ældste og til de anseligste Lands
bykirker i vort Land?
Interessen for Harald Blaatand og Poppo kan forklares enten ud fra det
gamle Kongesæde i Jellinge, som ikke Iaa langt borte, eller ud fra Aarhus Bispe
stol, som man paa Valdemarstiden, vistnok fejlagtigt, mente, at Poppo havde be
klædt. Kongefamilien eller Bispen maa have været Bygherren, og efter alt hvad
der foreligger, maa man snarest tænke paa den sidste. Utænkeligt er det vel ikke,
at Bispen, foranlediget ved Vendernes Hærgninger, en Tid har forladt det udsatte
Aarhus og ligefrem bygget en Bispekirke paa sit Gods i Tamdrup; vi ved blot
intet positivt derom.
Hvad vi derimod paa Tamdrup-Tavlen ser, er at baade kongelige og gejstlige
Personer afbildes som Stiftere. Harald Blaatand bærer paa Reliefferne ganske
samme Dragt som Kong Valdemar i Slesvig og Slaglille, nemlig halvlang Under
kjortel, kortere Overkjortel og øverst en Kappe. Naar andre Mandspersoner sam
tidig afbildes i helt fodsid Dragt, kan vi derfor, ud fra hvad i det foregaaende er
sagt, kun opfatte dem som gejstlige.
Ved Kristi Trone i Tavlens Midtfelt staar to smaa glorieløse Skikkelser, som
andægtigt bøjer Hovedet og løfter Hænderne i Bøn (Fig. 10 A— B). Hvis det ikke
ligefrem er Vor Frue og Johannes Døberen som Menneskehedens Forbedere, maa
det være to af Kirkens Velgørere, Indstifterne af Alteret eller muligvis Kirkebyggerne. Paa Hæderspladsen ved Guds højre Haand staar en Dronning med Krone
og Hovedlin, streng og alvorlig, og hun er vort bedste, mest autentiske Dronningebillede fra Valdemarstiden. Den skæggede, langkjolede Mand paa den anden
Side er formentlig en fornem Gejstlig, men det kan ikke godtgøres, at det er
Aarhusbispen, eller i det hele hvem de to Personer er. De historiske Kilder
lader os helt i Stikken.
Kastet udstrakt i Støvet under Kristi Fødder, halvvejs skjult under hans Fod
skammel ligger endelig en Mand med mærkelig store, grove Ansigtstræk, ogsaa han
er en gejstlig i fodsid Dragt (Fig. 10 C). Vi maa opfatte ham enten som

17

STORMANDSTYPER FRA VALDEMARSTIDEN

Kirkens Præst eller snarest som den klosterviede Kunstner, der har forfærdiget
Alteret.
Da man i Midten af forrige Aarhundrede aabnede Kongegravene i Ringsted,
fandt man Valdemar den Store og Knud den Sjette liggende i grove Læder
hylstre, medens Valdemar
Sejr og Dronning Berengaria var svøbt i kostbare
Silkestoffer. Det er et be
tegnende Udtryk for den
stigende Luksus og For
finelse, som i Løbet af
Valdemar Sejrs Tid træn
ger ind i de højere Sam
fundslag ved Paavirkning
fra Udlandet. At den gamle
strenge, simple Levevis
er ved at fortrænges, vi
ser sig saaledes ogsaa her
i Døden.
Som det gik Kongen,
gik det ogsaa hans Mænd.
Vi ser det ved at sam
menligne Billedet aï Peder
Bodilsøn i Næstved Klo
sters Dødebog (Fig. 13)
med Stifterne fra 1100Aarene, f. Eks. Fjenneslevbilledet. Maleriet af Peder
Bodilsøn er udført i Pe
rioden 1225—50, omtr.
100 Aar efter hans Død.
Straks ved Hovedbe
Peder Bodilsøn vier Næstved Kirke til Set. Peder.
klædningen er der en Fig. 13. Herremanden
Maleri i Klostrets Dødebog, nu i Universitetsbiblioteket.
kendelig Forskel. I Stedet
for den *ældre Tids stive Hue, der aabenbart var af svært og groft Stof, bærer
Hr. Peder en lille, let Hue, hvis Spids hænger ned i den ene Side, formodentlig
en Silkehue. Ogsaa hans Klædning er af tynde, fine Stoffer, der falder brusende
om ham. Han bærer to Kjortler over hinanden, af hvilke i hvert Fald den indre
er næsten fodsid; den ydre er purpurfarvet og har meget vide Ærmer, den indre
er grøn og med snævre Ærmer, som kun ved Haandleddet har et Nedhæng, gan
ske som den kongelige Kirkebygger paa Slesvig-Portalen. Yderst bærer han en
rød Kappe, som er opfæstet paa højre Skulder. Kongen var nu ikke mere ene
om at gaa i lang Klædning her til Lands.
Endvidere lægger vi Mærke til, at Peder Bodilsøn har svært og langt Nakke2
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haar, som falder ham ned over Ryggen,
han har Overskæg, men ganske lille, og
Fuldskæg i en smal Kant rundt om Ha
gen. Ganske saaledes afbildes den store
Sachserhertug Henrik Løve paa samtidige
Billeder fra sidste Del af 1100-Aarene,
og denne nye Mandfolkemode er nu naaet
her op. Hvad Hageskægget angaar, skal
jeg minde om, hvad den verdenserfarne
Hofmand, som fører Ordet i det norske
„Kongespejlet“ , beretter om Skægmoden,
da han var ung; Kongespejlet maa være
forfattet ca. 1250, og hans Erfaringer er
følgelig netop fra ca. 1225. Da jeg var ved
Hirden, fortæller han, var det Skik at
klippe Skægget kort og rage Overskægget
helt af, „og saa blev der raget Kantskæg
paa tysk Vis“ .
Samtidige med Peder Bodilsøn-Billedet
er Malerierne i Sdr. Næraa Kirke paa
Fyen; i deres Ornamentik er de ret strengt
Fig. 14 A—B. Stifterpar fra et Vindue i Sdr. Næraa
romanske, men netop Dragterne og ogsaa
Kirke ved Odense.
Figurbehandlingen viser, at de ikke kan
være ældre. I et Vindue paa Skibets Nordside er malet to unge Stiftere (Fig. 14),
maaske Broder og Søster, over hvem Helligaandsduen svæver. Hun er en Jomfru
med udslaget Haar og bærer en stor Liljeblomst, Evighedens Symbol. Han holder
i Haanden en Mønt, der symboliserer hans Skænk til Kirken. Han bærer som
Peder Bodilsøn langt Nakkehaar og den samme lille, kokette Hue, som her blot
sidder helt paa Sned. Hans Dragt bestaar af to lange, men dog fodfri Kjortler,
mindre stofrige og brusende end Peder Bodilsøns, og en Kappe, der modsat almin
delig Skik er opfæstet med et Spænde paa den venstre Skulder.
Endnu en Ejendommelighed er der ved ham: han holder i sin højre Haand
et Sværd. Det er karakteristisk, at ingen af den ældre Valdemarstids Stormænd
afbildes væbnede eller paa nogen Vis rustede. De levede dog i en krigersk Tid,
selv Kirkens Mænd bar dengang Vaaben. Men inden for Kirkens Mure lagde alle
deres Vaaben fra sig, og det har ogsaa Kunstnerne i den ældre Tid respekteret.
Allerede i 1200-Aarene finder vi dog nu og da væbnede Stiftere, men først i den
senere Middelalder afbildes de verdslige Stormænd paa Ligsten og paa Stifter
billeder helt ugenert i deres fulde krigerske Udrustning.
Et tidligt Eksempel paa en rustningsklædt Gravfigur er en Ligsten fra Vejerslev
paa Mors, som nu er i Nationalmuseet (Fig. 15). Den i Konturhugning afbildede
Herremand har, saa vidt man kan se, ingen Vaaben og holder fromt et Kors i
den løftede højre Haand, ganske ligesom f. Eks. den kongelige Figur i Gavl
feltet over Ribe Kathoveddør (Fig. 6). Men paa Hovedet har han en spids, kors
mærket Hjælm og en Hætte, der utvivlsomt maa opfattes som en Brynjehætte.
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Under den lange, næsten fodside og til Ridebrug opslidsede
Kjortel eller Kittel maa man ogsaa tænke sig ham brynje
klædt. Endelig bærer han yderst en kort, stramtsiddende Trøje,
formodentlig af Læder, der naar saa langt ned, at den dæk
ker Hofterne, hvor den ender i en tunget Kant. Dette sidste
Klædningsstykke, der ligeledes er af militær Art, kender vi
først fra Midten af 1200-Aarene, og Figuren kan derfor ikke
være ældre, trods den gammeldags Spidshjælm, som egentlig
tilhører det forrige Aarhundrede.
Endnu et Eksempel paa Dragten i Valdemar Sejrs Tid
har vi i den meget rørende Fremstilling paa en Ligsten ved
Anst Kirke, nordøst for Ribe, hvor et Ægtepar staar kærligt
med Armene om hinandens Liv (Fig. 12). Hustruen bærer
Konehue ganske svarende til dem fra Fjenneslev, Ørsted og
Farstrup, som vi har set i det foregaaende. Manden er iført
to lange, fodfri Kjortler over hinanden, stramtsiddende i Li
vet; han har vistnok kort Fuldskæg og i hvert Fald langt,
lokket Haar, skilt midt i Panden. Hovedbeklædning har han
ikke, og ingen af dem bærer Kappe.
Efter at saaledes den lange Mandsdragt paa Valdemar Sejrs
Tid var trængt igennem i Overklassen, overraskes vi ved paa
Stifterbillederne i Gørlev Kirkes Korbue (Fig. 16) endnu en
Gang at se den korte Kjortel. Billederne i denne Kirke
kan paa Grund af deres Teknik og Farvebehandling ikke Fig. 15. Ligsten fra Vej
være ældre end ca. 1250, selv om de to portrætterede maa erslev Kirke paa Mors.
Nu i Nationalmuseet.
have levet i en Tid, der ligger omtrent et Aarhundrede læn
gere tilbage, idet Kirken er en almindelig romansk Kampestensbygning. Det er et
Ægtepar, Manden bærer en Kirkemodel, en Fantasibygning med Tvillingtaarne og
Tværskib, som intet har med Gørlev at gøre; Hustruen holder en hvid Dragt
foran sig, sikkert en Messeklædning, som hun har skænket til Kirken, hvis det
ikke snarere skal forklares saaledes, at hun har skænket Jord til Vedligeholdelse
af „Kirkens Klæder“ , — en „Skjorte-Eng“ , som den, der i en Jordebog fra 1569
nævnes paa Bornholm.1)
Malerierne er ret primitive, landlige, i deres Stil, og Maleren maa have været
meget gammeldags i sin Opfattelse af, hvorledes en Herremand var klædt, eller
ogsaa har man der paa Egnen virkelig bevaret en mere gammeldags Klædeskik.
Det er klart, at den Slags ikke skiftede med ét hele Landet over, og Overgangen
til den lange Dragt var et meget radikalt Skifte. Gørlev-Manden tør vi maaske
opfatte som en Lavadelsmand af jævnere Byrd end de højættede Stiftere, som vi
i det foregaaende fortrinsvis har stiftet Bekendtskab med. — Stifterinden bærer
Hovedlin i Stedet for Hue og over Skuldrene en lang, bræmmet Kappe, der sam
menholdes af en lang Snor, som hænger ned over Brystet, en typisk 13. Aarhund redes Mode.
Saa stiv og kluntet end Tegningen er, mangler der ikke Liv og Anskuelighed
') Jvf. Gunnar Knudsen: Gamle Navne paa Kirkejord, Namn och bygd XXII, p. 88 ff. (1934).
2*
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i Karakteristikken af den firskaarne Godsejer med det bryske, skæggede Ansigt
og den tykke, laadne Hue, der har bred ombøjet Kant, maaske en Skindhue. Vi
lægger Mærke til, at han bærer Sværd ved Bæltet, og at ikke alene hans Kjortel,
men ogsaa hans Kappe er kort. Det synes ikke at være nogen rigtig Kappe som

Fig. 16. Stifterpar fra Korbuen i Gørlev Kirke, Vestsjælland. Han med en Kirkemodel, hun med en
Messeskjorte i Haanden. Ca. 1250.

den, vi har truffet paa de ældre Billeder, men et i begge Sider aabent Slag med
For- og Bagsmæk.
Ogsaa et andet Træk er nyt ved denne Herremands Dragt. Desværre vender
han strengt den venstre Side mod Beskueren, saa vi kun faar den ene Halvdel
af hans mønstrede Kjortel at se; men forneden kan det iagttages, at hans Hoser
er stribede paa langs i to Farver, lyserødt og gult. Selv om allerede Trud Litie
i Slaglille har en grøn Kile indsyet i sin røde Kjortel, er dette dog vort første
klare Eksempel paa den saakaldte „tveskift“ eller „halvskift“ Dragt, som bliver
Mode igennem 13. og 14. Aarhundrede. Snart gaar man videre og sætter sin Dragt
sammen af mange Stykker af forskellig Farve. Det blev dog forbudt; i Erik Klip
pings Forordning af 1283 hedder det, at „ingen skal bære Klæder skaarne udi
smaa Stykker, men hele eller tveskifte“ . Gejstligheden maatte ikke engang bære
tvefarvet Dragt, i en Række andre Lande og formodentlig ogsaa hos os udstedtes
Forbud herimod.
Vi er nu ude over den egentlige Valdemarstid. Vi har set, at selv om enkelte
konservative endnu holder fast ved den gammeldags korte Kjortel, bliver dog

STORMANDSTYPER FRA VALDEMARSTIDEN

21

Mandens Klædning mere og mere Kvindens lig. Ved Ægteparret fra Anst er For
skellen allerede saare ringe, og den bliver endnu mindre i Aarhundredets Løb. I
Tiden omkring 1300 kan det være vanskeligt at skelne de to Køn fra hinanden,
som et nyfundet Stifterbillede i Brarup Kirke paa Nordfalster viser (Fig. 17).
Hertil bidrog, at de glatragede Kinder igen blev Mode, medens det lange Haar
bibeholdtes, om end ikke helt saa langt som paa Valdemar Sejrs Tid.

Fig. 17. Knælende Stifterpar fra Korhvælvingen
i Brarup Kirke paa Falster.
Ca. 1300.

Fig. 18. Knælende Figurer foran et Kruci
fiks, fra en Hvælvingspille i Søborg Kirke.
Ca. 1375.

Samtidig med at Kjortlerne vokser i Længde og Vidde, sker der i 1200-Aarene
en meget vigtig, i Virkeligheden helt fundamental Ændring i Herremandens Dragt,
som endnu skal omtales. Den nemlig, at Kappen gaar ud a f Brug. Kappen, som
allerede i Bronzealderen, for 30C0 Aar siden, var Mandens særlige Pryd, har i
Valdemarstiden sin sidste Blomstringsperiode. Kun i Kongens ceremonielle Dragt
holder den sig i den følgende Tid.
I den Form, vi her har set Kappen, var den et Standsmærke; en Mand af
ufri Stand vilde ikke finde paa at benytte den. Vi tør dog ikke deraf slutte, at de
Stiftere, vi har set afbildet uden Kappe, f. Eks. Trud Litie fra Slaglille eller Toste
fra Sdr. Kirkeby, skulde have været for ringe til at bære dette Klædningsstykke.
At afføre sig sin Kappe kan ogsaa være et Tegn paa Ydmyghed. Ligesom Knud
Lavard kastede sin Kappe, da han i Ribe løb frem for at holde Kong Niels’
Stigbøjle, og ligesom det i „Kongespejlet“ anbefales den audienssøgende at lægge
Kappen, inden han træder frem for Kongen, saaledes kan Trud og Toste ogsaa
have lagt deres Kapper af Ærbødighed overfor Gud.
Men efter Midten eller Slutningen af 1200-Aarene vil der næppe kunne paa
peges Eksempler paa Brugen af Kappen i dens gamle, usyede Form. De lange
Kjortler havde gjort den overflødig og besværlig. Vi kan ogsaa sige, hvad det er
for et Klædningsstykke, der i 1300-Aarene afløser den. Det er Hætten med Skul-
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derslag og med Strud ned ad Nakken, saaledes som vi ser den paa Fig. 18 og
iøvrigt bedst kender den fra de grønlandske Nordbodragter.
I nogle Aarbogsuddrag, der i 16. Aarh. er samlede af Kanniken Peder Iversen,
hedder det under Aaret 1307, at ved den Tid begyndte Danskerne at anvende de
saakaldte Kappehætter, som ikke blot dækkede Hovedet, men ogsaa omsluttede
Brystet. I sig selv er det en urimelig Paastand, at Hætten med Skulderslag først
ved denne Tid skulde være kommen i Brug, den kendtes langt tidligere som
Rejse- og Regnvejrsdragt. Det nye er derimod, at Overklassen optager Kappehætten
som Led i sin daglige Dragt, hvor den 1300-Aarene igennem holder sig som
Overklædning, en Art Værdighedstegn af ganske samme Karakter som den lange
Kappe endnu havde været det i Valdemarstiden.
Endnu en Fase af Modernes Skiften skal her antydes. Da vi kommer ned ved
Midten af 1300-Aarene, indtræffer Reaktionen mod de lange Mandskjortler, og som
sædvanlig begynder det nye ovenfra i Samfundet. Et talende Eksempel er et Maleri
paa en af de runde Hvælvingspiller i Søborg Kirke i Nordsjælland, hvor to Mænd
af forskellig Stand knæler foran den Korsfæstede (Fig. 18): til venstre den jævne
Søborg Borger i lang Kjortel, til højre Kongens Høvedsmand paa Borgen eller
en lignende højtstaaende Person i udfordrende kort Klædning og med en Hætte,
hvis Nakkestrud hænger langt bagefter ham. Vi er saaledes lykkelig naaet frem
til et Stadium ganske modsat vort Udgangspunkt i 1100-Aarene: det er nu den
fornemme, som bærer kort, snæver Dragt, mens han overlader det til sine jævnere
Medborgere at trække i de lange Kjortler.

1-i>. 1. B r\stsim kkc. anta^clis; ha Tai r<ma-1ndi anerne, Colombia. Gave tra Ny Carlsberg bondet.

A M E R IK A S G U L D A L D E R
Af Kaj B irket-Smith
t

spansk Ordsprog siger, at et Æsel belæsset med Guld kan klatre op ad en

E Lanse. Den samme Tanke udtrykker Columbus paa lidt anden Maade i et af
sine Breve til det spanske Kongepar. „Guldet“, skriver han, „er det kosteligste af
alt; af Guld kan man samle sig Skatte, og den, som ejer Guld, kan udrette alt,
hvad han ønsker i denne Verden, ja, han kan føre Sjæle |ud af Skærsilden| til
Paradis.“ Den Polle, som Guldet har spillet for Amerikas Opdagelse, kan næppe
vurderes højt nok. Guldet blev Indianernes Forbandelse. Ingen Snefjælde var de
spanske conquistadores for hoje, ingen Urskove for tætte og uigennemtrængelige,
naar blot Guldets Skær lyste over Horisonten. For Guldets Skyld trodsede Erobrerne
baade Feber og Sult, og naar det lokkede, veg de hverken tilbage for den skændig
ste Svig eller de mest oprørende Grusomheder. Til Gengæld hældte Indianerne
smeltet Guld i Halsen paa de fangne Spaniere for at haane deres umættelige
Guldtörst.
Allerede paa sin første Rejse fandt Columbus Guld hos Indianerne. Paa
Guanahani saa han en Mand med et Guldsmykke i Næsen og fik at vide, at
det stammede sydfra. Siden havde han og hans Folk ofte Lejlighed til at se og
tilbytte sig Guld hos Indianerne. En Sømand betalte paa Haiti en gammel Snøre-
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lidse med 2'A Castellanos Guld.1) Hvad Spanierne fandt paa Antillerne var dog for
intet at regne mod de overdaadige Rigdomme, som snart efter udbredtes for deres
Blikke paa Fastlandet.
Den Pragt, som Cortés og hans Soldater mødte i México, var nok til næsten
at tage Vejret fra dem, og der er saa mange samstemmende Videsbyrd derom, at
vi ikke uden videre kan affeje Skildringerne som Fostre af en alt for levende
Fantasi. Saaledes har vi endnu en fuldstændig Liste over de Kostbarheder, Cor
tés sendte til Carl V som en Prøve paa Landets Frembringelser, og i den op
træder bl. a. en gylden Kalenderskive paa Størrelse med et Vognhjul samt en til
svarende Sølvplade, som forestillede Maanen. Mens Spanierne var indkvarterede
i Hovedstaden Tenochtitlan, opdagede de tilfældigt det kongelige Skatkammer bag
en tilmuret Dør i Paladset, og en yderst maadeholden Beregning, som er fore
taget paa Grundlag af en omfattende Fortegnelse over dets Indhold, har givet til
Resultat, at det har indeholdt Guldsager for over 27 M illioner Kr. De mexican
ske Guldsmede var saa dygtige i deres Kunst, at de kunde støbe Figurer af
Aber og Papegøjer med bevægelige Lemmer og Hoved, ja endog Fisk, der havde
hvert andet Skæl af Guld og hvert andet af Sølv. Deres Hovedsæde var Byen
Atzcapotzalco. Tyveri af Guld var en Helligbrøde, der straffedes méd, at Tyven
blev flaaet levende til Ære for Xipe Totec, Guldsmedenes Værnegud. Desværre
er kun meget faa mexicanske. Guldsager undgaaet Spaniernes Smeltedigler, saa
det er nu umuligt at danne sig et virkelig fyldestgørende Begreb om den tekni
ske Færdighed, de var fremstillet med.
Det andet store Kulturomraade i det gamle Amerika, Inca-Riget i Peru, stod
ikke tilbage for México i Pragt og Herlighed — tværtimod! I Solens Tempel i
Cuzco var Murene bogstaveligt taget dækket med Guld; den ene Væg var fuld
stændig optaget af en vældig Guldplade, hvori Solens Billede var fremstillet, om
givet af Smaragder og andre Ædelstene. Rundt om paa gyldne Skamler sad Mu
mierne af de længst henfarne Fyrster med Guldmasker for Ansigterne. Maanens
Tempel var udstyret paa lignende Vis; men her var alt af Sølv. Ved Soltemplet
laa den berømte gyldne Have med Fremstillinger af alle Slags Planter og D yr af
ædelt Metal. Der omtales desuden ti eller tolv legemsstore Kvindefigurer af fint
Guld. Ædle Metaller anvendtes tillige som Offergaver til Guderne. Ved det store
Pachacamac-Tempel paa Perus Kyst ofredes Menneskefigurer af Guld og Sølv.
Saadanne er i nyere Tid fundet baade ved Pachacamac og paa den saakaldte
Isla de la Plata i Ecuador, hvor Incaernes Statholder havde opført en Helligdom
kort før den spanske Erobring. En ganske lignende Figur findes paa Nationalmu
seet (Fig. 8). Den er af massivt Sølv, indlagt med Baand af kobberblandet Guld,
24 cm høj og vejer ikke mindre end 1,575 kg. For øvrigt regnedes Sølv for saa
lidt i Peru, at man undertiden dækkede det med Maling; i Nationalmuseet er der
fra Chincha-Øerne ud for Pisco en Efterligning af en lang Fjer fremstillet af Sølv
og med tydelige Rester af Farve. Det samme gælder en Mumiemaske af Sølv fra
*) En castellano eller en peso de oro var i Amerika den almindelige Betegnelse for den Mønt, som officielt
kaldtes en escudo de oro. Dens Værdi var paa det nærmeste 14 Kr. 23 Øre med den nuværende Kurs. Men der
til kommer, at Pengenes Købeevne naturligvis dengang var langt større end nu; man har anslaaet den til 8 Gange
større. Dette maa overalt i det følgende tages med i Betragtning.
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Ica; en lignende Maske fra samme Sted synes at have været beklædt med Tøj,
hvorimod forskellige Prydelser, Bægre og Skaale m. m. staar med Metallets
naturlige Overflade.
Hvor utrolige Rigdomme Incaerne raadede over, kom for Dagen, da Pizarro
ved en lige saa dristig som forræderisk Overrumpling havde bemægtiget sig Kong

Fig. 2. Dyrefigurer og Bjælde. Den mindre Fuglefigur fra Egnen omkring San Juan, Costa Rica; Resten fra
Chiriqui, Panama.

Atahuallpa’s Person. Denne lovede da som Løsesum at give Guld nok til at fylde
et Værelse, der var 22 Fod langt og 17 Fod bredt, indtil halvanden Gang Mands
højde. Desuden vilde han fylde hele Værelset to Gange med Sølv. Dette enorme
Beløb, der med den nuværende Kurs kan anslaas til henved 125 M illioner Kr.,
blev virkelig skaffet til Veje inden to Maaneder var gaaet. Det fortælles, at en
spansk Patrulje en Dag saa en gylden Stribe tværs over den modsatte Bjergskraaning; det var en mægtig Karavane af Bærere, som bragte Guld fra Cuzco til det
spanske Hovedkvarter og et Øjeblik havde sat de tunge Byrder fra sig for at
hvile. Da Skatten først var ydet, lod Pizarro som bekendt Atahuallpa kvæle.
Der er ingen Grund til at anse disse Beretninger for overdrevne. En god
Menneskealder efter Erobringen fandtes der f. Eks. i en Høj nær ved Chimü paa
Penis Kyst en Guldskat paa 31/* Million Kr., og at dette har sin Rigtighed, fremgaar med al ønskelig Tydelighed af den Omstændighed, at den lovbefalede Afgift
til Kronen, den saakaldte kongelige Femtedel, virkelig er betalt. Her som i saa
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mange andre Tilfælde i Erobringstiden og de følgende Perioder har man i denne
Ydelse en god Kontrol, for man kan jo temmelig sikkert gaa ud fra, at ingen er
faldet paa at betale mere, end han var nødt til.
Mellem Mexico og Mellem-Amerika i Nord og Inca-Riget i Syd laa den colombiske Kulturkreds. Den strakte sig et godt Stykke ud over den nuværende
Republik Colombias Grænser, idet den tillige omfattede hele Panama og den syd
østlige Del af Costa Rica. Ogsaa Ecuador maa regnes med dertil i Tiden, før
dette Omraade blev knust af Incaernes Regimenter. De Folk, vi her møder, hører
— eller hørte — for Størstedelen til Chibchaernes Sprogæt. Deres Kultur kunde
ikke maale sig hverken med den, som fandtes i Mexico eller i Peru. Kun paa
Bogotas Højslette var der opstaaet svage Tilløb til saadanne mægtige Militærmo
narkier, som mer end noget andet havde skabt den dybe Ærefrygt, der stod om
Aztekernes og Incaernes Navne; men ellers levede Stammerne endnu i Smaasamfund. De opførte ingen vældige Bygningsværker som dem, hvis Ruiner op
fylder alle rejsende med Beundring i de Egne, hvor deres mere fremskredne
Racefæller engang herskede. De havde heller ikke som disse Kendskab til Bronze,
og Anvendelsen af rent Kobber var ogsaa paa det nærmeste ukendt. Det samme
gjaldt Sølvet. Derimod ejede de Guld i uhyre Mængder. Det er til dem, det gamle
Sagn om E l Dorado, den gyldne Fyrste, er knyttet, et Sagn, som fik en overor
dentlig stor Indflydelse paa hele Syd-Amerikas Opdagelseshistorie. De brugte un
dertiden Guldet næsten rent, men ofte stærkt blandet med Kobber, og det var i
mange Tilfælde ikke blot Smykker og Luksussager, der blev fremstillet af Guld,
men ogsaa simple Brugsgenstande. Man kan til en vis Grad sige, at i det mindste
nogle colombiske Stammer levede i en virkelig „Guldalder“ .
Der er i de senere Aar udført en Række banebrydende Undersøgelser over
Indianernes Metalteknik i Almindelighed og over deres Guldsmedekunst i Sær
deleshed; de skyldes især den franske Etnolog P. Rivet i Samarbejde med G. de
Créqui-Montfort og H. Arsandaux samt den nyligt afdøde svenske Forsker Erland
Nordenskiöld. Da nu Nationalmuseet er saa heldigt, at det ikke alene fra tidligere
Tid ejer en betydelig Række Guldsager fra det colombiske Omraade, men des
uden sidste Aar ved Ny Carlsberg Fondets Velvilje er kommet i Besiddelse af et
særlig stort og sjældent Stykke, kan der være Grund til at gøre lidt nøjere Rede
for de mærkelige Forhold, der her er kommet for Dagen.
Castilla del Oro, „Guld-Castilien“ , var det stolte Navn, som Spanierne først
gav til Panama. Indianerne her og i det sydlige Costa Rica bar Halssmykker af
kobberblandet Guld eller guanln, som det ofte kaldes med et fra Antillerne laant
Ord af arawakisk Oprindelse. Disse Prydelser havde gerne Form af Ørne med
udspilede Vinger og en bred Hale, hvis Underkant næsten dannede en Æg.
Naar man nu paa Vej til Panama Kanalen anløber Colon og gaar ned til den
lille Baadehavn, kan man som Regel træffe nogle Cuna-Indianere, som er kommet
i deres Kanoer fra de nærliggende Landsbyer for at sælge Frugt og Grøntsager.
Mændene bærer europæisk Dragt, men i gamle Dage bestod hele deres Paaklædning alene af deres Guldsmykker samt et lille koket og højst nødvendigt Hylster
af samme iøjnefaldende Metal. Derimod har mange af deres Kvinder endnu Næse
prydelser af Guld.
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Fig. 3. Halsbaand og Votivfigurer, for Størstedelen fra Departementet Cundinamarca, Colombia.
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Naar disse Indianere har kunnet bevare deres Kostbarheder, er Grunden sik
kert den, at de trods Aarhundreders Forbindelse med de hvide praktisk talt endnu
er helt uafhængige. Ellers maa man nu søge til Gravene for at finde Guld. Alle
rede 1624 erklærede den spanske Regering alt Guld fra Grave i disse Egne for
Danefæ: men det har ikke senere forhindret en fuldkommen lovløs Gravplyndring.
Især er det gaaet ud over Landskabet Chiriquf, de gamle Guaimf-Indianeres Omraade. Skønt Tusinder af Lerkar, Stensager o. s. v. derfra fylder Alverdens Mu
seer, findes der ikke en eneste ordentlig Beskrivelse af et samlet Fund eller en
systematisk Udgravning. En enkelt lille Gravplads ydede ved Midten af forrige
Aarhundrede Guldsager til en Sum af ikke mindre end næsten 400.000 Kr., hvad
der naturligvis foraarsagede en sand Guldfeber og et saadant Kapløb for at komme
til at grave, at uhyre, videnskabelige Værdier er gaaet uigenkaldeligt tabt. Der
imod er der for ganske nyligt foretaget Undersøgelser i Provinsen Codé af en
amerikansk Arkæolog, som bl. a. har bragt de herligste Guldskatte for Dagens Lys.
Masser af Guldsager fra disse Egne er selvfølgelig indsmeltet, men en Del er
dog reddet. I Nationalmuseet foreligger der fra en Grav ved San Juan i Costa
Rica en typisk Fuglefigur af stærkt kobberblandet Guld, skænket af Botanikeren
A. S. Ørsted, som uden Tvivl har bragt den hjem fra sin Rejse i Mellem-Amerika 1846. Fra Ingeniør J. O. Stubbe Teglbjærg hidrører en lille Guldfrø og en
rørformig Guldperle, der blev fundet sammen med en spidsnakket Økse i en
Grav paa Plantagen La Perla i Costa Rica. Fra Chiriquf ejer Museet fra gammel
Tid en Ørn, som holder en Fisk i Næbet; den er noget større end den ovenfor
omtalte og vejer 45 g. Fra samme Sted er en fortræffelig Figur forestillende en
Jaguar eller en Puma med aabent Gab. Den er hulstøbt, saaledes at der er en
Aabning langs Bugen, og under Forpoterne forsynet med Øskener til Ophæng
ning. Vægten er 60 g. Endelig hidrører fra Chiriquf ogsaa en Guldbjælde med en
lille Rovdyrfigur for oven (Fig. 2).
Guldsager i Lighed med Costa Ricas og Panamas traf Spanierne overalt langs
Colombias og Venezuelas Kyst, ja langt uden for den colombiske Kulturkreds i
Guayana og Orinocos Opland. Ogsaa her blev Guldet ofte blandet med Kobber;
men ikke des mindre kunde en driftig Mand uden alt for stor Møje samle sig en
pæn Formue. Oviedo y Valdés, hvem vi skylder en af de ypperste Bøger om
det gamle Amerika, kom til den nye Verden 1514 og tjente først 120.000 Kr. paa
at sælge Jernøkser til Indianerne i disse Egne og senere 100.000 Kr. paa at sende
et Fartøj ud med tre Slibestene for at skærpe Økserne, da de var blevet sløve.
I Landskabet Zenü vest for Rio Magdalenas Munding drev Spanierne fra første
Færd en regelmæssig Grubedrift i de gamle Grave; det var ikke ualmindeligt, at
en enkelt Grav rummede Guld for næsten */i Million Kr.
Øst for Magdalenas Munding rejser Sierra Nevada de Santa Marta sig brat op
af Havet med sine snedækte Tinder. I Bjærgegnenes lavere Dele boede paa Op
dagelsens Tid de saakaldte Tairona-Indianere. Deres Naboer, Ijca og Kåggaba, har
formaaet at hævde sig i Højfjældet til den Dag i Dag og har trofast bevaret deres
gamle Levevis; men Taironaerne selv er forsvundet som Folk. Det er aabenbart
fra disse Indianere, at den prægtige Brystplade stammer, som Museet i Fjor har
modtaget som Gave fra Ny Carlsberg Fondet (Fig. 1). Den er af stærkt kobber-
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blandet Guld, som har faaet et Overtræk af renere Guld ved en særlig Fremgangsmaade, der senere skal omtales. Bredden er 12,3 cm, Højden 8 cm og Væg
ten 160 g. Paa en stor og delvis gennembrudt, halvmaaneformig Plade med en
Ring forneden er der anbragt en hulstøbt Menneskefigur, som bærer en Maske
med to vældige, krogede Fuglenæb. Ellers er den nøgen paa nær en Snor om
kring Livet. Figuren breder Armene ud til Siden og bærer i hver Arm et Fugle
hoved, der ses i Profil. Samtlige Fuglenæb ender med en lille, riflet Øsken, som

Fig. 4. Næseprydelser, Øreknapper m. m. Departementet Antioquia, Colombia.

i de to Næb paa Masken holder en vinkelbøjet Stang. Paa Bagsiden, som har en
Aabning ind til Figurens Hulrum, er der en bred Øsken til Ophængning.
Paa de østlige Højsletter i Colombia levede Chibchaerne i snævrere Forstand,
som har givet hele Gruppen Navn. Her oppe laa den hellige Sø Guatavita, hvor
Egnens Fyrste en Gang om Aaret blev padlet ud ombord paa en Flaade. Han
var ganske nøgen og fra Isse til Fodsaal overpudret med Guldstøv. Ude paa Søen
ofrede han Guld og Smaragder, hvorefter han badede sig med dens Vande og
skyllede alt Guldet af sit Legeme. Det er denne Handling, som ligger til Grund for
Sagnet om El Dorado. Høvdingerne blev betragtet som Solgudens Stedfortrædere
og ejede derfor despotisk Magt. De bar gyldne Prydelser paa Hoved og Bryst, i
Øren og Næse og blev baaret i guldbeslaaede Bærestole. I det hele taget havde
Chibchaerne Masser af Guld. Deres væsentlige Indtægt var Handelen med Salt, og
det er et ganske mærkeligt Træk, at de Egne i Colombia, hvor man inddampede
Salt fra Kilderne, ofte er rigere paa Guld end dem, hvor man udvandt selve Metallet.

30

KAJ BIRKET-SMITH

Det var da ogsaa Saltet, som paa en Maade førte til Landets Erobring. Da
Ximénez de Quesada efter i 1536 at have forladt Kysten allerede i Maanedsvis
havde flakket om i Urskovene ved Rio Magdalena, fandt han ved et Tilfælde et
Oplag af Saltblokke i en forladt Hytte og var straks klar over Betydningen. Kun
fulgt af et Par Hundrede Mand trængte han ad Salthandlernes Sti op i Bjergene
til Chibchaernes rige og veldyrkede Land, som uden større Modstand blev under
tvunget. Byttet beløb sig i Følge Skatteberegningen til 191.294 pesos fint Guld,
37.288 pesos af ringere Lødighed og 18.390 pesos, der var stærkt blandet med
Kobber, hvortil kom over 1800 Smaragder. Paa den anden Side steg Priserne
paa evropæiske Varer til saa svimlende Højder, nu da Spanierne i et Par Aar
havde været uden Forbindelse med deres Landsmænd, at det kostede over 2000
Kr. at faa en Hest skoet. A f Sparsommelighed lod derfor mangen Rytter sin Hest
beslaa med Guld.
Trods deres utrolige Rigdomme var Chibchaerne ikke særlig fremragende
Guldsmede. De plejede foruden Smykker ogsaa at lave smaa Figurer af Menne
sker, D yr og forskellige Brugsgenstande, der blev nedlagt som Ofre i store Ler
krukker. Naar disse var fyldt, blev de af Præsterne gravet ned uden for Hellig
dommen. Saadanne Smaasager udmærker sig ved en let kendelig Stil, og mange
af dem er bevaret til vore Dage.
I Nationalmuseet findes der fra en Grav ved Tunja nord for Bogota et Hals
smykke bestaaende af en hjerteformig Guldplade og et stort Antal smaa Hængeprydelser af samme Metal. Fra Egnen om Ubaté i Departementet Cundinamarca
er der fire smaa Menneskefigurer af det for dette Omraade sædvanlige Udseende;
de bestaar af en aflang-trekantet Plade, paa hvilken der med paalagte Traade er
fremstillet en raat udført, siddende Skikkelse, som holder Hænderne foran paa
Brystet. Den største af dem, som er 7,2 cm lang, holder i venstre Haand et Ka
stetræ og to Spyd (?), og paa den højre Skulder sidder der en Fugl. Det kan for
Resten her i Forbigaaende bemærkes, at de tre eneste originale Kastetræer fra
Colombia, som vides at være bevaret til vore Dage, findes i vort Museum. For
uden de omtalte Figurer er der endnu tre andre med ukendt Findested; men de
kan efter hele deres Type kun være fra Chibchaerne. Den mindste af dem fore
stiller vistnok et Barn anbragt paa et Bærestel, som Mødrene førte det med sig
paa Ryggen. Billedet Fig. 3 viser desuden en Række andre Smaasager fra Ubaté.
Der er en siddende Fugl, som i en Øsken paa hver Skulder har en løst hæn
gende Smykkeplade, et firbenet Dyr, som holder en ubestemmelig Genstand i Mun
den, to Slanger, af hvilke den største synes at bære en Unge paa Ryggen, samt
Efterligninger af et Kastetræ og en Række Ceremonistave e. 1., nogle udstyrede
med Fuglefigurer. Alle disse Stykker er ganske smaa, den længste af Slangerne
f. Eks. kun 8,3 cm. Endelig kan ogsaa nævnes en lille Figur af en Frø, som ogsaa
skal være fundet ved Ubaté; den er af presset Guldblik og minder derved om
Sagerne fra Quimbayaerne og de andre Stammer i Cauca-Dalen vest for Rio
Magdalena.
Indianerne i disse Egne var berygtede som Hovedjægere og de værste Kanni
baler i hele Syd-Amerika. Cieza de Leon, der paa Grundlag af Selvsyn har givet
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en af de mest værdifulde og paalidelige Skildringer af det gamle Colombia og
Peru, fortæller, at de med Forkærlighed dræbte frugtsommelige Kvinder for at
spise Fosteret. De havde Bure, i hvilke de holdt Krigsfanger for at fede dem, og
i Hytterne saa man Mennesketarme hænge til Tørring „ligesom Pølser“ . Deres
Land var dækket med Rørtykninger og Palmelunde, og hver Regntid var det
oversvømmet vidt og bredt. Den første Spanier, som naaede til dets Grænse,

Fig. 5. Øre- og Næseprydelser, Mejsler, Syle, Fiskekrog m. m. Departementet Antioquia, Colombia.

vovede da heller ikke at trænge ind i det; men ved en lille Flod, som endnu kaldes
Rio de la Vieja, traf han en gammel Kone, der bar Guldsmykker fra Hoved til
Fod, i alt for over 600 Dukater, og godmodig overlod disse til de graadige fremmede.
Seks Aar senere, i 1540, blev Cauca-Dalen erobret af Jorge Robledo, og det
viste sig, at man her havde truffet de bedste Guldsmede ikke alene i Colombia,
men til en vis Grad i hele Syd-Amerika. Skønt naturligvis kun en yderst ringe
Brøkdel af deres Guldsager er undgaaet Indsmeltning, kan man dog faa et lille
Indtryk af deres enestaaende Færdighed, naar man betragter de Prøver paa deres
Kunst, som endnu er tilbage: fortrinligt udførte, naturalistiske Masker, massive Fi
gurer, Hjælme og langhalsede Flasker med Udsmykning i ophøjet Arbejde, Pry
delser til Næse, Øren og Bryst o. s. v. Selv Fiskekroge havde de af Guld — saa-
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danne kendes for øvrigt ogsaa fra andre Steder i Amerika, f. Eks. optræder 20
Fiskekroge af Guld blandt de Sager, som Grijalva erhvervede paa sin Rejse til
Yucatan 1518, og man har dem ligeledes fra Ecuadors Kyst; men det mærkeligste
af det hele er dog,
at selv Redskaber,
der kræver en haard
Æg eller Spids som
Mejsler og Syle, blev
fremstillet af kobber
blandet Guld. Her
var da en „Guldal
der“ omend af en
anden Slags end den,
man sædvanligvis fo
restiller sig.
Nationalmuseet
er saa heldigt at eje
en
ret betydelig
Samling af mindre
Guldsager fra De
partementet Antioquia, som omfatter
den mellemste Del
af Cauca-Dalen (Fig.
4—5). Samlingen er
i Midten af forrige
Aarhundrede ind
sendt som Gave til
det Kgl. Nordiske
Oldskrift-Selskab af
et fjærnt Medlem,
Dr. Ferdinand Muel
ler i Melbourne, i
Forbindelse med en
sammesteds boende
Fig. 6. Næseprydelse og Smykkeplader, Armbaand, Niptang m. m. Egnen omkring
Svensker, P. Nisser,
Angel, Ecuador.
som under et even
tyrligt Liv selv havde bragt Samlingen til Veje i Colombia. Den omfatter ikke
mindre end 23 Næsesmykker i Form af tykkere eller tyndere Ringe, Trekanter
og tynde Bøjler, 18 Øreprydelser tildannede som lange og smalle Plader, enkelte
og dobbelte Knapper, proptrækkersnoede Stænger o. 1., 5 andre Smykkegenstande,
deriblandt en lille Figur, som maaske forestiller en Frø, 2 Mejsler, en firsidet Syl
og en lille Fiskekrog.
Ecuador dannede i etnografisk Henseende en Overgang mellem Colombia og
Peru. Landet var ganske vist først blevet indtaget af Incaernes Hære, en Menne-
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skealder før Spanierne kom dertil; men de fremmede Magthavere havde allerede
da forstaaet med haard Haand at paatrykke det deres Præg. Den oprindelige Be
folkning stod imidlertid paa mange Maader deres nordlige Naboer nærmest, saaledes som det ogsaa fremgaar af Fundene. I Nationalmuseet foreligger der forskel
lige Guldsager fra Egnen omkring Angel tæt ved Grænsen mod Colombia (Fig. 6).
Der er et halvmaaneformigt Næsesmykke, en over 10 cm stor, glat Skive og to
mindre Plader med hvælvet Midterparti omgivet af ophøjede Kredse og Punkter,
to Armprydelser i Form af lange, spiraloprullede Baand, adskillige tøndeformige
og rørformige Perler samt en lille Niptang til at udrykke Skæghaarene med. Mens
intet af disse Stykker viser noget stærkt Særpræg, peger en lille Menneskefigur
afgjort i Retning af Colombia; den bestaar af en aflang Plade af Guldblik, hvor
de enkelte Træk kun er raat antydet ved ophøjede og fordybede Linier.
En Række Gaader dukker op, naar man vil søge nærmere Rede paa den
gamle amerikanske Metalteknik. Hvorfra stammer den? Er den opstaaet et eller
flere Steder? Fører Sporene muligvis ud over Amerikas Grænser til Asien? Og
dertil kommer naturligvis Spørgsmaalene om en Mængde Enkeltheder vedrørende
Hærdning, Lodning, Forgyldning o. s. v. Kun nogle ganske faa Hovedlinjer kan
her trækkes op. Først maa det da understreges, at skønt Kobber blev ret rigelig
anvendt i de østlige Forenede Stater og det sydlige Canada, for ikke at tale om
pletvis i Alaska og ved den arktiske Kyst, saa kan man i hele Nord-Amerika ikke
tale om nogen egentlig Kobberalder, da Metallet kun blev hamret i kold Tilstand
som en Slags usædvanlig Sten. Den virkelige Metalteknik i Amerika var ind
skrænket til de tre store Kulturkredse: den mexicanske med Mellem-Amerika,
den colombiske og den peruanske, hvis Udløbere strakte sig helt ind i det nord
lige Argentina. Til den colombiske Kreds sluttede sig i denne Henseende tillige
Venezuela, Guayana og Antillerne.
Paa Metalteknikkens Omraade stod Mexico og Perti hinanden særlig nær.
Begge Steder kendtes ikke blot Kobber og Guld, men ogsaa Sølv, Kviksølv, Tin
og Bly, og Kobber blev desuden blandet med Tin til Bronze. Den mexicanske
Bronzealder havde imidlertid kun et kort Spand af Aar bag sig. Der kan ikke
være Tvivl om, at den skyldes den Forbindelse langs Stillehavets Kyst, som ogsaa
paa anden Maade havde ført til en Udveksling mellem den nye Verdens to højeste
Kulturcentrer med Forbigaaelse af de mellemliggende Egne. Det er i det peruan
ske Omraade, at dens Oprindelse skal søges.
I et mønstergyldigt Arbejde er det lykkedes Erland Nordenskiöld at paavise,
hvorledes man her kan skelne mellem en virkelig Bronzealder og et foregaaende
Tidsrum, i hvilket Kobberet ikke blev blandet med Tin. Det er i Højlandet, sna
rest i Bolivia med dets rige Minefelter, at Bronzeteknikken oprindelig hører
hjemme. Det har for øvrigt vist sig, at Anvendelsen af Bronze ikke skyldes Øn
sket om at opnaa større Haardhed; tværtimod kan rent Kobber ved Hamring
blive haardere end Bronze med 10 % Tin, og man har ligefrem undgaaet Bron
zen, naar særlig Haardhed krævedes, fordi rent Kobber lettere lod sig hamre.
Blandingen med Tin synes snarest at være foretaget for at faa et Stof, der var
let at støbe, for Bronze smelter ved lavere Varmegrad end rent Kobber. Tids
punktet for den peruanske Bronzealders Begyndelse ligger rimeligvis noget før
3
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Inca-Rigets Opstaaen, altsaa i Slutningen af den saakaldte Tiahuanaco-Periode.
Før den Tid var kun rent Kobber i Brug.
Endnu ældre end Tiahuanaco-Perioden er i hvert Fald paa Penis Kyst en
Række særprægede Lokalkulturer, som, ganske vist paa et temmelig svagt Grund
lag, er dateret til de første Aarhundreder af vor Tidsregning. Den Metalteknik,
der kendes herfra, svarer betegnende nok til den colombiske, som derfor med
nogen Ret kan anses for at staa paa et særlig gammeldags Trin, svarende til hele
det almindelige Kulturplan i Colombia. De eneste Metaller, som kendtes i dette
Omraade, var Guld og Kobber; naar Sagerne desuden altid indeholder noget Sølv,
skyldes det kun en naturlig Indblanding i Malmen. For Resten varierer Sammen
sætningen fra næsten rent Guld til næsten rent Kobber; men çn Række Ana
lyser har vist, at man ofte foretrak et Indhold af omtrent Halvdelen Kobber, en
Tredjedel Guld og Resten Sølv. Sir Walter Raleigh, den berømte Grundlægger af
Englands Kolonirige i den nye Verden, har fortalt, hvorledes Indianerne i Guayana
gik til Værks. I Følgehans Beskrivelse, der gælder for den colombiske Metal
teknik i det hele taget, benyttede de „en stor Lerpotte med Huller i, og naar de
havde blandet Guldet og Kobberet, anbragte de Rør i Hullerne, og saaledes for
øgede de Ilden med Menneskers Pusten, indtil Metallet smeltede, og derpaa
støbte de det i Forme af Sten og Ler.“ Ofte foregik Støbningen i saakaldt
uægte Form, à la cire perdue, den samme Fremgangsmaade som i vor hjemlige
Bronzealder.
I det egentlige Colombia var man gaaet et Skridt videre ved at forgylde Sager
af ringere Lødighed, for Resten ikke alene for at give dem Udseende af større
Guldholdighed, men naar det drejede sig om Redskaber ogsaa for at efterligne
det kostbare peruanske Bronze. Det er Rivet, som ved at tyde en hidtil uforstaaet Ytring hos den før nævnte Oviedo y Valdés har klarlagt Fremgangsmaaden.
Den Genstand, der skulde forgyldes, blev nogle Sekunder ophedet til Rødglød
ning og derpaa dyppet i Saften af en Plante, muligvis dunhaaret Surkløver (Oxalis pubescens). Derved iltedes Kobberet paa Overfladen og efterlod en Hinde
af Guld; Metoden var med andre Ord en Slags Lueforgyldning. Ogsaa Belæg
ning med Guldblade var anvendt; paa den anden Side kendte man ikke til Amal
gamering, som derimod er paavist fra Peru.
De smaa Chibcha-Figurers Fremstilling har været Genstand for adskillig Tvivl.
De minder paa en Maade om Lerkar fra samme og nær beslægtede Stammer,
idet disse har en lignende plastisk Udsmykning med paalagte Baand og Vulster.
Man har ment, at Guldsagerne ikke var virkeligt Filigranarbejde, men støbt
i falsk Form, saaledes at Modellen var lavet ved at tilføje Enkeltheder af Voks
paa et Underlag af samme Stof. Rivet har dog kunnet godtgøre, at der i hvert
Fald i en Række Tilfælde er Tale om ægte Filigranarbejde, idet Traadene er
fæstede ved en simpel Avtogenlodning, en Teknik, som ogsaa kendtes her hjemme
i Bronzealderen.
I andre Tilfælde er hele Figurer dannet ved at hamre Plader af Guldblik
over et Stenrelief. Paa samme Underlag er der som Regel flere Fremstillinger,
og dette har givet Anledning til, at de i ældre Tid blev opfattet som en Slags
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mystisk Billedskrift eller Kalendere. I Nationalmuseet findes der tre saadanne
Sten, af hvilke de to er afbildet Fig. 7. Den ene, som hidrører fra Egnen om
Coper i Departementet Boyaca øst for Rio Magdalena, har Billeder af Frøer og
stærkt stiliserede Figurer. Findestedet for de to andre er desværre ukendt; men
deres Fremstillinger af Mennesker, Frøer samt et geometrisk Mønster gør det
utvivlsomt, at de stammer fra Colombia.
Et af de ejendommeligste Træk i den colombiske Guldsmedekunst er Anven
delsen af Guld til Værktøj. Helt enestaaende er dette ganske vist ikke. I Konge

Fig. 7. Stenrelieffer til Udbankning af Guldsmykker. Colombia.

gravene ved U r i Kaldæa, som Woolley sætter til sidste Halvdel af det 4. Aartusinde før Kristi Fødsel, er der foruden Stridsøkser, Dolke og Spydblade af
Guld ogsaa fundet en Sav og flere Mejsler af samme Metal. Hvad de colombiske
Redskaber angaar, har Erland Nordenskiöld paavist, at deres Sammensætning
svarer til den almindelige Smykkelegering; men de er hamret i kold Tilstand og
har derved opnaaet en Haardhed, som fuldt ud kan maale sig med de peruanske
Bronzesagers. Det var aabenbart slet ikke saa daarligt et Materiale til de spanske
Rytteres Hestesko.
Den colombiske Metalteknik stod altsaa ingenlunde paa noget helt lavt Trin.
Med Hensyn til dens Oprindelse har Rivet henvist til den mere primitive Guld
smedekunst i Guayana. Befolkningen i dette Omraade bestaar af caribiske og arawakiske Stammer, og man ved, at nogle af de førstnævnte i tidlig Tid er vandret
til Colombia og saaledes kan have optraadt som Læremestre for Chibcha-Folkene,
der senere fuldkommengjorde Metoderne. En anden Mulighed, som ikke kan lades
ude af Betragtning, er paapeget af Walter Lehmann. Arawakerne har nemlig nok
haft deres Tyngdepunkt i Guayana i historisk Tid; men meget tyder paa, at de
engang har spillet en betydelig Rolle baade i Colombias og Penis Bjærgegne,
hvor de har udgjort et ældre Befolkningslag. Man maa da regne med, at de kan
have opfundet Metalteknikken inden for Andes-Omraadet og siden medført dens
3*
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Begyndelsesgrunde under deres Vandringer mod Øst, mens deres Arvtagere i
Højlandet fortsatte i det Spor, de først var slaaet ind paa. Arawakernes Betyd
ning som Formidlere mellem det vestlige og det østlige Syd-Amerikas Kultur er
ofte antydet, men desværre aldrig ordentligt undersøgt. Under alle Omstændigheder
tyder foreløbig intet paa, at Indianernes „Guldalder“ saa lidt som deres Bronze
alder har haft sin Rod i den gamle Verden.

Fig. 8.
Sølvfigur med
Guldbaand.
Ecuador.

JERNALDERSBOPLADSEN VED GINDERUP I THY
A f G udmund H att

Museumsinspektør Hans Kjær i 1922 fremdrog sit første betydelige Fund
af en Hustomt ved Ginderup i Thy, har Nationalmuseet ofret meget Arbejde
paa Undersøgelsen af denne Boplads. Læserne af nærværende Aarsskrift vil kende
en Del af Resultaterne af de ved Inspektør Kjær ledede Udgravninger fra hans
Artikler i Aargangene 1928 og 1930. Inspektør Kjær traf ved sine Udgravninger
over en Snes Hustomter, hvoraf et mindre Antal undersøgtes i deres Helhed,
medens andre blev delvis undersøgte. Disse rige Resultater vandtes inden for et
ret ringe Areal, ca. 30 x 40 m*. Men ved Prøvegravninger paaviste Inspektør
Kjær Bopladsens betydelige Udstrækning, omfattende nogle Tønder Land, og han
havde saaledes Ret til at hævde, at vi her staar overfor Tomterne af en forhisto
risk Landsby.
Efter Inspektør Kjærs Død i 1932 anmodede Nationalmuseet mig om at fort
sætte Undersøgelsen af Ginderup Bopladsen. Min Adkomst til dette interessante
Hverv bestod i, at jeg havde haft det Held at deltage i Udgravningen af det først
fundne Ginderup-Hus i 1922 og siden for Nationalmuseet havde udgravet flere
Jernalders Hustomter paa Mors og i Himmerland. I Løbet af tre Kampagner,
1933—34, blev der paa Gaardejer Jens Søndergaards Mark fremdraget en halv
Snes Hustomter umiddelbart øst for det af Inspektør Kjær undersøgte Areal. En
Del af Tiden havde jeg den Glæde at samarbejde med Lederen af Nationalmu
seets forhistoriske Afdeling, Dr. Johs. Brøndsted, som under Kampagnen i 1934
fremdrog et Par Hustomter i Bopladsens østlige Udkant, fra Slutningen af det
Tidsrum, Bebyggelsen spænder over. Dr. Brøndsted har vist mig den Venlighed
at overlade mig et Par Fotografier fra en af disse Hustomter til nærværende
Artikel.
Jeg vil gærne paa dette Sted nævne, at Nationalmuseet under Arbejdet i 1933
modtog som Bidrag til Undersøgelsen 400 Kr. af Ginderup-Foreningen — en vær
difuld Hjælp og et Vidnesbyrd om den levende Interesse for Arkæologien, der
gør sig gældende hos Thyboerne.
Ginderup Bopladsens Kulturaflejring er i sin midterste Del indtil 2 m tyk og
indeholder en Vrimmel af Hustomter, liggende ikke blot ved Siden af hinanden,
men ogsaa over hinanden, idet man er vedblevet at bygge paa samme Sted, naar
iden
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et Hus var brændt eller sunket sammen af Ælde. I Bopladsens Yderkanter er
Kulturlaget mindre tykt, og her synes Hustomterne kun at danne et enkelt Lag.
Der udkræves Erfaring og Øvelse for at konstatere og fremgrave en Hustomt.
Det er kun svage Spor, disse Fortidens Boliger har efterladt sig. Paa selve Over
fladen ses intet. Men ved Pløjning er Markens Ejer undertiden truffet paa Lag

Fig. 1. Plan af en Hustomt i Ginderup, bestaaende af en 10 m lang Stue med Lergulv og et 7 m langt Udhus
med Jordgulv.

af rød Aske og paa Stenlægninger; og saadanne Fund giver god Vejledning. Lettest
er det at opfatte Tomterne af de brændte Huse; naar Brandlaget er afdækket,
tegner det sig tydeligt som en aflang Firkant. Det brændte Hus er sunket sammen
indenfor sine Jordvægge. Noget vanskeligere er det at klarlægge Tomterne af de
Huse, der ikke er brændte. Dog vil Ildstedet med dets Stenlægning, dækket af en
brændt Lerflage, altid være let at konstatere, ligeledes tager man vanskelig fejl af
et Lergulv. Men i mange Tilfælde har kun en Del af Gulvet bestaaet af Ler,
medens Resten har været et simpelt Jordgulv. Den indre Vægrand kan i mange
Tilfælde, særlig i Hustomter fra Ginderup Bopladsens ældre Tid, paavises helt
sikkert, idet Jordvæggen har haft en indre Lerbeklædning, en Slags Lerpanel. I
Brandtomterne kan undertiden ogsaa den ydre Vægfod konstateres, idet Dele af det
brændende Lyngtag er gledet ned og har lagt sig som en Askestribe langs Væg
gen. I nogle Tilfælde er Jord væggenes ydre Fod markeret ved en Stenrække, en
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Slags Syld. Husets Indgang er næsten altid forsynet med en Stenlægning; dog
kan denne Indgangsstenbro mangle — maaske fordi senere Husbyggere har haft
Brug for Stenene.
Som Eksempel paa en Hustomt fra Ginderup Bopladsens øvre — altsaa yngre
— Aflejringer fremføres Fig. 2, Fotografi af en afdækket Brandtomt, set fra den
vestlige Ende. Fig. 1 er en Plan af samme Hustomt. Huset har været 17 m langt

Fig. 2. Samme Hustonit som i Fig. 1, set fra Vest. I Forgrunden til højre og venstre forkullede Tagstolper. Mel
lem disse ligger i Gulvet en „Portstolpesten“, der dog i dette Tilfælde snarere har gjort Tjeneste som Morter
eller Egnende.

og indtil 5l/'s m bredt, indvendigt Maal. Længderetningen har været V N V —ØSØ.
Alle undersøgte Hustomter paa Ginderup Pladsen — med en eneste nedenfor
omtalt Undtagelse — har haft omtrent samme Længderetning. Det her afbildede
Hus har haft en Stue i Vest, 10 m lang, med Lergulv og to ovale Arnesteder i
Midtlinien og en smallere østlig Del med Jordgulv, rimeligvis en Stald, i hvert
Fald en Slags Udhus. Stuen har haft 12 Tagstolper, staaende i to Rækker med 6
i hver, 3A m à 1 m indenfor Væggene. Selve Væggene har været af Jord, rime
ligvis Græstørv. Tykkelsen af Væggene har forneden været henved UA m. Denne
Vægtykkelse lod sig konstatere to Steder. Sydvæggens Yderside fremtraadte som
et tydeligt Fyldskifte; og langs Nordvæggens Yderside laa en Stribe af Lyngaske,
skredet ned fra Taget, da Huset brændte. Over hele Gulvet baade i Stuen og
Udhuset laa et tykt Lag Aske med rigelige Trækulrester, særlig langs Væggene.
Nogle af de tagbærende Stolper fremtraadte endnu som forkullede Stolpeender,
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der ragede op gennem Lergulvet. De fleste af Tagstolperne viste sig dog kun som
Stolpehuller, hvis øvre Del i nogle Tilfælde indeholdt noget forkullet Træ. Stolpe
hullernes Dybde var 15 à 35 cm. Stolperne har været ret svære, gennemgaaende
ca. 20 cm i Tværmaal. I nogle Tilfælde fandtes Rester af to Stolper umiddelbart
ved Siden af hinanden; maaske har man lejlighedsvis maattet forny en Tagstolpe.
I Væggens Inderside fandtes nogle Huller efter spinklere Stolper, der muligvis
kan have støttet en Slags Panel. Delvis har Jordvæggens Inderside haft en Ler
beklædning, der dog kun paa et Stykke af Nordvæggen kunde ses tydeligt. Her

Fig. 3. Indgangsbrolægningen til samme Hustomt som i Fig. 1, set fra Øst. Fra Brolægningen uden for Huset
fører to Trin op til den med Stenbro forsynede Forstue i Gennemskæringen gennem Jordvæggen. Den forreste
Trappesten har i Oversiden en rund Fordybning, der har baaret en drejelig Dørstolpe. Til højre Stuegulvet med
Stolpehuller.

var Lerpanelet rødbrændt og laa indstyrtet over Gulvet som en stor brændt Ler
flage, ganske vist revnet i smaa Stumper og Stykker, naaende fra Nordvæggens
indre Fod til en Afstand af 2 m fra Væggen.
Paa Gulvet nær Nordvæggen laa ogsaa en Rest af det indstyrtede Tag: underst
nogle svære forkullede Rafter, oven paa disse et tæt Lag af tynde Ris og derover
Lyngtorv. Da det brændende Hus sank sammen inden for sine tykke Jordvægge,
blev Ilden delvis kvalt af Lyngtørvtaget, saa at forkullede Rester af Træet har
holdt sig, særlig nær Væggen.
I Udhuset mod Øst fandtes mærkelig nok kun et eneste Stolpehul. Her synes
Taget at have hvilet direkte paa Jordvæggen. Nogle forkullede Rafter, rimeligvis
fra Taget, laa i Nordsiden. I Linien mellem Udhusets Jordgulv og Stuens Lergulv
blev paavist enkelte Stolper; formodentlig har der her mellem Udhus og Stue
været en Skillevæg af Træ eller Fletværk.
De to Ildsteder i Stuens Midtlinie fremtræder paa Fotografiet Fig. 1 som ovale
Stenlægninger. Oprindelig var disse dog dækket af et haardtbrændt Lerlag, der
gik i eet med Lergulvet og kun hævede sig nogle faa cm op over dette. I det
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vestligste Ildsteds Stenlægning ses paa Fotografiet et rundt Hul, der skyldes en
senere Beskadigelse, idet et ovenfor liggende Hus paa dette Sted havde en ned
gravet „Portstolpesten“ .
Ogsaa den her afbildede Hustomt havde en i Lergulvet nedsænket „P ort
stolpesten“ , d. v. s. en stor Sten, i hvis Overside er nedboret et Hul; paa Foto
grafiet ses denne Sten liggende mellem de to vestligste forkullede Tagstolper. Paa
det Sted, hvor denne Sten ligger, kan den ikke have baaret nogen Portstolpe,
næppe heller nogen Dørstolpe. En Skillevæg tværs over Stuen paa dette Sted er

Fig. 4. Hjørne af en Hustomt af ældre Ginderup-Type, set ovenfra. Lergulvet er skilt fra
Jordvæggen ved Lerpanelet, en Vægbeklædning af Ler, hvis Inderside er glat, medens
den mod Jordvæggen vendende Side har uregelmæssigt Fremspring, hvor Leret er pres
set ind mellem Græstørvene, hvoraf Væggen var opbygget.

usandsynlig, og en Dør i en eventuel Skillevæg vilde vel ikke have haft en saa
svær Drejestolpe. Betegnelsen „Portstolpesten“ , som danske Arkæologer plejer at
anvende om Genstande af denne Type, indeholder maaske næppe i alle Tilfælde
den rette Tydning af disse Stens Anvendelse.
Stuens vestlige Trediedel var særlig rig paa Skaar af Lerkar, og et smukt,
fuldstændigt Hankekar stod omtrent midt for Vestvæggen. I Nærheden laa der
paa Gulvet noget forkullet Korn (Byg). Rummet mellem Ildsted og Vestvæg har
her — og i andre af Bopladsens Huse — været den Plads, hvor Kornet og Mad
karrene hørte til.
Ved Nordvæggen laa en halv Snes pyramideformede Vævevægte af brændt
Ler. De har været anvendt til at holde Rendegarnet udspændt i en opretstaaende
Væv. Ganske lignende pyramideformede Vævevægte har jeg tidligere fundet i en
Hustomt fra Folkevandringstiden i Fredsø paa Mors. Nu ved vi, at denne Type
allerede naaede Limfjordsegnene i den senere Del af den romerske Jernalder, idet
den forekommer i de øvre Lag paa Ginderup Pladsen.
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Husets Indgang var paa Sydsiden. Her fandtes en Indgangsbrolægning af store,
nogenlunde flade Sten. Fig. 3 viser Indgangen, set fra Øst. Fra Stenbroen udenfor
Huset førte et Par lave Trappetrin op til en lille Forstue med stenlagt Gulv i
selve Gennemskæringen i Jordvæggen. Ved Indgangen til Forstuen — forrest i
Fig. 3 — ligger en Dørstolpesten, hvis Overside har en rund Fordybning, som
maa have holdt en drejelig Dørstolpe. I dette Tilfælde kan der ingen Tvivl være

Fig. 5. Plan af en Hustomt paa Ginderup Bopladsen, liggende omtrent midt i Kulturlaget.

om Stenens Brug. Døren har sikkert været en Plankedør, da den har svinget om
en Dørstolpe. I Stenlægningen udenfor Huset laa en kasseret Dørstolpesten, hvor
Hullet var slidt helt igennem Stenen. Indenfor Yderdøren kan der maaske have
været en Inderdør af lettere Beskaffenhed, mellem Forstuen og selve Stuen.
Ganske vist fandtes der ikke her Spor af en saadan Inderdør; men den vidjeflettede Dør, som Inspektør Kjær fandt liggende paa Gulvet i et af de af ham
undersøgte Huse (omtalt i dette Aarsskrift, Aarg. 1930) synes at have været an
bragt ind imod selve Stuen.
Oven over den i Fig. 1—2 afbildede Hustomt har der ligget et Hus, hvis Re
ster dog var saa stærkt medtaget af Ploven, at en Opmaaling ikke lønnede sig.
Velbevarede var derimod Resterne af 5 ældre Huse, der Iaa under Hustomten
Fig. 1—2. Man har altsaa 7 Gange opført et Hus paa samme Plads; og 6 af disse
over hinanden liggende Hustomter lykkedes det at afdække, fotografere og opmaale.
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To af Husene var brændt, og Brandtomterne gav de bedste Udgravningsresultater;
men ogsaa de ikke nedbrændte Huse ydede interessante Enkeltheder. I store
Træk lignede alle de seks Huse hinanden; de var aflange, med Længderetning mel
lem Vest—Øst og N V —SØ, og havde Indgangen i Syd. 1 alle Husene kunde der
skelnes mellem en større vestlig Del med Ildsted og Lergulv og en mindre østlig
Del uden Ildsted og i de fleste Tilfælde med Jordgulv. Vestenden er aabenbart
Stuen, medens Østenden er Husets ringere Del, maaske en Stald.

Fig. 6 Indgangen til den i Fig. 5 fremstillede Hustomt, set inde fra. I Forgrunden ses i Lergulvet en Dørtærskel
af Træ, ved hver Ende af denne Hul til Dørstolpe, bagved Dørtærskelen Rester af en Indgangsbrolægning.

I een Henseende indtager Huset Fig. 1—2 en Særstilling, nemlig ved Østendens
stærkt afsmalnede Form og derved, at kun selve Stuens Tag har været baaret af
Tagstolper. I de dybere liggende Tomter fortsætter Tagstolperækkerne sig gennem
hele Husets Længde. Og sikre Vidnesbyrd om en Skillevæg mellem Stue og Ud
hus har vi kun i Huset Fig. 1—2.
Af de omtalte 6 over hinanden liggende Huse var Nr. 4, regnet fra oven, en
Brandtomt. Grundplanen af dette fjerde Hus er gengivet i Fig. 5. I indvendigt
Maal var dette fjerde Hus lidt over 14 m langt og omtrent 5 m bredt. Den med
Lergulv forsynede Stue i Vest var ca. 8 m lang, Jordgulvet i Øst ca. 6 m. Paa et
Stykke i Sydsiden var Husranden ødelagt, idet her i Oldtiden er sket en Ned
gravning, sikkert ved Anlæg af Indgangsbrolægningen i et af de øvre Huse. Jord
væggens Tykkelse kunde konstateres i den østlige Del af Huset, hvor der langs
Væggens ydre Fod laa et Lag Aske; Væggens Tykkelse forneden var her 1*/.* à 1V« m.
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Taget har været baaret af 12 Stolper i to Rækker; det var let at paavise Stolpe
hullerne i Gulvet. Indgangen var i Sydsiden; her fandtes Rester af en Indgangsbrolægning. I selve Døraabningen mod Stuen laa en Egeplanke som Tærskel, og
paa hver Side af denne sad Rester af en forkullet Dørstolpe. Fig. 6 viser Husets
Indgang, set indefra, med den i Lergulvet liggende Egetræstærskel, Hullerne efter
de to Dørstolper, og bag Tærskelen Rester af den allerede i Oldtiden opbrudte
Indgangsbrolægning. — Midt paa Lergulvet laa Ildstedet, en oval, haardtbrændt, lidt

Fig. 7. Den vestlige Del af den i Fig. 5 fremstillede Hustomt. Til højre ses Indgangen, i Midten det sekundære
Ildsted, til venstre Rest af Kornbeholderen.

ophøjet Del af Lergulvet, mærkelig nok uden nogen Stenlægning. Mellem dette
Ildsted og Døren laa en lille firkantet Stenlægning, der aabenbart paa et senere
Tidspunkt har gjort Tjeneste som Ildsted. Stenene til dette sekundære Ildsted har
man hentet fra Indgangsbrolægningen; tre af Stenene har man tabt mellem Ind
gangen og det sekundære Ildsted — som det ses paa Fig. 6, der viser Tomtens
vestlige Del, set fra Syd. Sandsynligvis er det sekundære Ildsted lavet efter Husets
Brand; man har maaske en kort Tid benyttet den halvt sammensunkne Ruin
som Bolig.
Til venstre i Fig. 7 ses Rester af en Kornbeholder af Ler, nær Vestvæggen;
det har været et stort Lerkar, hvis Bund har været selve Lergulvet. Forneden
har dette Kar haft en Aabning, hvorigennem Kornet, der fyldtes i Karret fra oven,
kunde tages ud, ligesom Kul af en Kulkasse — en tidlig Anvendelse af SiloPrincippet.
Mod Øst fortsætter Stuens Lergulv sig med en Tunge ned i Husets lavere
østlige Del, der iøvrigt havde Jordgulv. Ved Grænsen mellem Lergulv og Jordgulv
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fandtes, som vist paa Planen Fig. 5, et stort nedgravet Lerkar. Et lignende ned
gravet Lerkar fandt vi ogsaa i et højere liggende Hus. Maaske har saadanne Kar
været anvendt som Vandbeholdere.
Husets Østende indeholdt en Mængde Aske og Trækul, og flere Steder fandtes
der brændte Benrester, særlig et Sted nær Sydvæggen, hvor der laa en Mængde
Knogler af et ungt Faar og et Svin. Efter Fundforholdene synes der dog ikke her
at være Tale om indebrændte Dyr, men snarere om et Kødforraad, bestaaende
af en Faarekrop og Forparten af et Svin. Jeg maa takke Konservator Rosenberg
for den omhyggelige Udpræparering af disse Dyrerester, og Dr. Degerbøl for Be
stemmelsen af de meget medtagne Knogler.
At den lavt liggende, med Jordgulv forsynede østlige Husende, som vi Gang
paa Gang finder i nordjydske Jernaldershuse, undertiden har været en Stald, tør
vi slutte af en i 1927 fremdraget Brandtomt i Solbjerg paa Mors, hvor vi i Hu
sets Østende fandt en indebrændt Besætning, bestaaende af en Hest og tre Styk
ker Hornkvæg. 1 Solbjerghuset var den med Jordgulv forsynede Østende saaledes
utvivlsomt en Stald, medens den med Lergulv udstyrede Vestende var den til
Menneskebolig bestemte Stue. 1 næsten alle undersøgte nordjydske Jernaldershuse
har Vestenden været Opholdsrummet med Lergulv og Arne. I og for sig er det
jo rimeligt, at man i et Klima med fremherskende Vestenvind lægger Boligen i
Husets Vestende, Stalden i Østenden, for Lugtens Skyld.
En indre Vægbeklædning af Ler kunde i Huset Fig. 5 paavises langs hele
Nordvæggen og det meste af Sydvæggen. Lerpanelet gør sig i det hele taget stærkt
gældende i alle de ældre Hustomter paa Ginderup Pladsen. Fig. 4 viser Nordvesthjørnet af den Tomt, der laa umiddelbart over Huset Fig. 5. Her fremtræder Ler
panelet meget tydeligt mellem Lergulvet og Jordvæggen; Panelets Inderside er glat,
men Ydersiden, mod Jordvæggen, har uregelmæssige Fremspring, der viser, hvor
ledes Leret er blevet presset ind mellem de Græstørv, hvoraf Væggen var op
bygget.
1 flere af Hustomterne blev der fundet indstyrtede Flager af Væggenes Lerbeklædning, liggende som sammenhængende Lag fra Vægfoden til l 1/* à 3 m ind
i Huset. Selv om disse Tal ikke kan tages som Maal for Væggenes Højde, viser
de dog, at Væggene ikke kan have været helt lave. Sandsynligvis har de i
det mindste været mandshøje. Denne Antagelse føres vi ogsaa til ad en anden
Vej. Husene var tækket med Lyngtorv; og et Lyngtørvtag kan ikke være meget
stejlt, da Lyngtørvene saa vilde glide ned. Men har Taget kun haft en ringe Hæld
ning, maa Væggene til Gengæld have været i det mindste mandshøje, for at man
kunde færdes bekvemt i Huset.
Det nederste af de 6 Huse hvilede direkte paa Undergrundssandet. Da dette
første Hus i Rækken blev bygget, har man gravet Muldjorden paa Stedet helt
bort og lagt Lergulvet paa selve Undergrunden. 1 Husets østlige Del var Lergulvet
ufuldstændigt, saa at Undergrundssandet her delvis har dannet den oprindelige
Gulvflade. Gulvet ligger lavere i Østenden end i Vestenden, dels fordi Terrænet
falder imod Øst, dels ogsaa fordi man ved Anlæget af Huset har bortgravet lidt
af Undergrundssandet i Østenden og saaledes sænket denne. Ved en Tværlinie,
markeret med fire kantstillede Sten, falder Gulvet ret stærkt mod Øst. Hele
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Husets indvendige Længde er IOV2 m, hvoraf lidt over 6 m danner den forholds
vis højtliggende vestlige Del, „Stuen“ , hvor ogsaa Ildstedet findes.
Det er et ofte iagttaget Træk i nordjydske Jernaldershuse, at Østenden ligger
lavere end Vestenden. I den største af de ved Tolstrup i Aars fundne Hustomter
(Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1928) var Østenden nedsænket

Fig. 8. Plan af den ældste af de paa Ginderup Bopladsen fremdragne Hustomter, hvilende
paa selve Undergrunden.

V2 m i Undergrunden. Øjensynlig har man tilstræbt at sikre den til menneskeligt
Opholdssted bestemte Del af Huset et højere Niveau end den til Stald eller Ud
hus anvendte Part.
Som det fremgaar af Planen Fig. 8 kunde i det nederste Hus kun 8 af de
Nedgravningshuller, hvori Tagstolperne har staaet, paavises med Sikkerhed, nemlig
5 i Nordsiden og 3 i Sydsiden af Huset. Anordningen viser dog tydeligt, at Tag
stolpernes Antal ogsaa her har været 6 i hver Række. Da dette Hus ikke var
brændt, fandtes ingen forkullede Trærester; men i tre af Stolpehullerne sad formuldede Rester af Træ.
Gulvet i det nederste Hus indeholdt flere dybe Gruber, saaledes een tæt vest
for Ildstedet. Det ser ud, som om Undergrundssandet har givet efter, saa Gulvet
enkelte Steder er sunket. Midt i Husets østlige Del har man sikret Gulvet ved
et Lag af store Sten. — I øvrigt har Gulvfladen ikke under hele Husets Levetid
ligget i samme Niveau. Lag af askeblandet graat Sand viste, at der har været
flere Gulvflader. Man har efterhaanden aflejret nye Lag paa Gulvet; aabenbart er
dette jævnlig blevet bestrøet med Sand, hvori Trækulstøv fra Arnen er indblandet.
Nogen omhyggelig Renholdelse af Gulvet har ikke fundet Sted, navnlig ikke af
den østlige Del.
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Den østlige Jordvæg har udvendig hvilet paa en Syld af svære Sten. En
Stenlægning i Sydsiden af Huset maa rimeligvis opfattes som en Indgangsbro,
skønt den fører ind i Husets lavtliggende østlige Del. Maaske har der ogsaa været
en Indgang lidt vest herfor, hvor en senere Nedgravning har ødelagt et lille Stykke
af Husranden.

Hig. 9. Den yngste af de ved Gindcrup fremdragne Hustomter, set fra Vest. Paa Gulvet ligger Skaar af en
Mængde Lerkar. Huset har haft Indgang baade i Syd og Nord. I Gulvet ses Huller efter nogle af Tagstolperne.

Hustomten Fig. 8 laa altsaa nederst, Hustomten Fig. 1 øverst, og mellem dem
fire andre Hustomter. Gennemgaaende var de øverste Hustomter forskudt lidt
længere mod Øst end de nederste. Af de to nederste Tomter var kun den østlige
Halvdel overlejret af de følgende i den her beskrevne Lagfølge. Til Gengæld stak
Vestenderne af disse to nedre Hustomter ind under Resterne af tre andre Huse.
To af disse tilhørte den sædvanlige østvestlige Langhustype; men det tredie var
anderledes orienteret, idet Længderetningen var SSV— NNØ. Dette Nord-SydHus laa altsaa vinkelret paa sine Naboers Længderetning og afveg ogsaa fra Normen
ved sin ringe Størrelse, idet Længden kun var 7 m, indvendig Maal, og Bredden
4 m. Nord-Syd-Husets sydlige Del var den fornemste, med Lergulv og Ildsted,
medens den nordlige Del havde Jordgulv og intet Ildsted. Døraabningen, med Ind
gangsbrolægning, laa i Østsiden, ud for Ildstedet. Ind over Tomten laa indstyrtede
Lerflager fra Væggene. Taget havde været baaret af to Rækker indre Stolper.
Hvad der giver dette usædvanligt orienterede Hus en særlig Interesse var dog det
Møntfund, som her blev gjort.
Bag Ildstedet, i Undersiden af Lergulvet, umiddelbart ved Siden af et Tagstolpehul, fandtes en Stabel romerske Mønter, ialt 24 Sølvmønter og en Guld
mønt. Sølvmønterne var stærkt irrede og Præget derfor meget medtaget. Det er
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Fig. 10. For- og Bagsider af 12 af de i en af Ginderup Bopladsens Hustomter fundne romerske Mønter. Den
ældste, øverst til venstre, er præget ca. 124 — 103 f. Chr., den yngste, nederst til højre, Aar 74 eft. Chr.

dog lykkedes den kgl. Møntsamling at bestemme 20 af Mønterne. De 12 bedst
bevarede ses afbildede i Fig. 10. Den ældste af Mønterne, øverst til venstre paa
Fig. 10, er præget ca. 124— 103 f. Chr. under Møntmesteren M. Porcius Laeca og

49

JERNALDERSBOPLADSEN VED GINDERUP I THY

bærer paa den ene Side et Billede af Gudinden Roma, paa den anden Side Fri
hedsgudinden, kørende sit Firspand. Derefter følger, øverst til højre, en ca. 94
f. Chr. præget Denar med Gudinden Roma paa Forsiden og et Skjold paa Bag
siden. Nr. 3 er ligeledes en republikansk Sølvdenar, præget ca. 87 f. Chr., med
Bacchus paa Forsiden og Pegasus paa Bagsiden. Nr. 4, præget ca. 42—38 f. Chr.
under Sextus Pompeius Magnus Pius paa Sicilien, bærer paa Forsiden et Hoved,
paa Bagsiden Neptun mellem de cataneiske Brødre. Nr. 5, der paa den ene Side
viser Billedet af en Galej, paa den anden Side Legionsørnen mellem to Felttegn,
er præget af Marcus Antonius 32—31 f. Chr. til Legionerne i Østen; af denne
Mønt har Fundet fem Eksemplarer. Herefter følger fire Sølvmønter fra Kejser
Augustus, nemlig Nr. 6, præget Aar 29—28 f. Chr., med et Hoved paa Forsiden
og en Triumfbue paa Bagsiden, Nr. 7 fra samme Tid med et Apollohoved paa
Forsiden og Okser paa Bagsiden, Nr. 8, præget Aar 15— 12 f. Chr. i Lyon, med
et Hoved paa Forsiden og en T yr paa Bagsiden, og Nr. 9, præget Aar 2 f. Chr.
— I l e . Chr. i Lyon, med to Figurer paa Bagsiden, forestillende Augustus’ Datter
sønner Gaius og Lucius. Nr. 10 er en Guldmønt fra Neros senere Tid, præget
Aar 64—68 e. Chr.; den bærer Neros Billede paa Forsiden, Juppiter Custos paa
Bagsiden. Endelig følger to Sølvdenarer fra Vespasians Tid, med Kejserens Hoved
paa Forsiden og paa Bagsiden et Billede af Kejseren siddende; den ene af disse
er præget Aar 69—70 e. Chr., den anden, Fundets yngste Mønt, Aar 74 e. Chr.
Af de 20 bestemte Mønter er de 12 fra Republikens Tid, 8 fra de tidlige Kej
seres. Af de 5 endnu ikke helt bestemte Mønter er en fra ældre Kejsertid, medens
fire sandsynligvis er fra Republikens Tid. I Fundet som Helhed dominerer altsaa
Republik-Denarerne med et Antal af 16, medens 9 Mønter tilhører de tidlige
Kejsere, Slutmønten Vespasian. Jeg takker Lederen af den kgl. Møntsamling, In
spektør Galster, for disse Oplysninger.
Møntfundet har saaledes en udpræget tidlig Karakter. 20 af de 25 Mønter til
hører Tiden før Nero. Det er i Virkeligheden det ældste Skattefund af romerske
Mønter i Norden. I øvrigt staar Jylland jo med Hensyn til romerske Møntfund
langt tilbage for det østlige Danmark.
Hvornaar er disse Mønter blevet nedgravede i Lergulvet i Ginderup? Det
kan selvfølgelig ikke være sket før Aar 74, da den yngste Mønt blev præget;
men hvor meget senere?
Tacitus meddeler, at Germanerne foretrak visse gamle Denarsorter fra Repu
blikens Tid, frem for yngre Mønter. Men under Trajan inddroges Denarerne fra
før Nero, og efter Aar 107 stod førneronske Denarer ikke længere til Raadighed
indenfor Romerriget. I sit omfattende Værk „Fynden av romerska mynt i det fria
Germania“ (Lund 1926) har Sture Bolin givet overbevisende Grunde for den An
tagelse, at de Skattefund, der bestaar af førneronske Denarer, er nedlagte i 1. Aarh.
efter Chr. eller i de første Aar af det andet Aarh. Fra Niemegk i Brandenburg
kendes en Denarskat, bestaaende af 51 førneronske og 23 senere Denarer med
Slutmønt fra Hadrian; det er ifølge Bolin det eneste Skattefund, hvor førneronske
og efterneronske Denarer findes blandede. I Skattefund med Slutmønt fra Anto
ninus Pius forekommer de førneronske Denarer kun sporadisk, og i Skattefund
med Slutmønt fra Marcus Aurelius er de helt forsvundne.
4
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Der er saaledes Grund til at antage, at Mønt-Skatten i Ginderup Huset er
nedlagt ikke senere end Begyndelsen af 2. Aarh. eft. Chr.
Da Huset med Mønterne blev opført, var allerede de tre nederste Huse i den
foran omtalte Lagfølge sunket sammen. Efter Fundforholdene maa Huset med
Mønterne være jævnaldrende med det Hus, der opførtes oven paa Brandtomten
Fig. 5. Herved bringes vi til at antage, at de ældste Ginderup Huse ikke kan
være yngre end Tiden omkring Chr. Fødsel.
Ginderup Bopladsen er allerede forlængst dateret til den romerske Jernalder,
paa Grundlag af de keramiske Fund. En saadan Datering er dog altid behæftet
med et vist Usikkerhedsmoment, idet de keramiske Stilarters Alder maa bestem
mes ved Hjælp af andre Sager. Møntfundet er derfor af stor Værdi som Date
ringsmiddel.
At der i den romerske Jernalder bestod en livlig Kulturforbindelse med det
romerske Rige, er jo velkendt. Fundet kan saaledes ikke virke overraskende, selv
om der ikke i Jylland er gjort mange Fund af romerske Mønter. Det er værd at
bemærke, at ingen af Mønterne fra Ginderup har været anvendt som Smykker —
de har hverken Øskener eller Gennemboringer. Maaske kan disse Penge være
kommen til Thy ved Handel; romerske Industrifrembringelser og Mønter naaede
de germanske Stammer, som til Gengæld ydede Pelsværk, Rav og Slaver. Tænke
ligt er det vel ogsaa, at det underlige Nord-Syd-Hus kan have tilhørt en fra Syden
hjemvendt Thybo, der har brudt med den nedarvede Byggeskik ved at lægge sit
Hus paa tværs af de andres, og som har skjult sine medbragte Penge i Gulvet.
Ginderup Bopladsen har eksisteret gennem hele den romerske Periode, altsaa
indtil henimod Aar 300 eft. Chr. En Brandtomt, som Dr. Brøndsted har udgravet
ved Bopladsens østlige Udkant, indeholdt Keramik, der viser Overgang til Folke
vandringstidens Stil. I Fig. 9 ses denne Brandtomt fra Vestenden. Huset har
været ca. 16 m langt og 5Vä m bredt i indvendigt Maal, Taget har været baaret
af 14 indre Tagstolper, staaende i to Rækker; Indgang har Huset haft baade i
Nord og Syd. Den indvendige Lerbeklædning af Jordvæggen mangler her — som
i andre af Ginderup Pladsens yngste Hustomter. Det vilde dog sikkert være urig
tigt heri at se en Kulturtilbagegang. Snarere maa vi antage, at Lerpanelet under
Bopladsens senere Tid erstattedes med Træpanel. Til det rige Indhold af Brand
tomten Fig. 9 hører ogsaa pyramideformede Vævevægte af brændt Ler — som
de ovenfor omtalte i Brandtomten Fig. 1. En Gruppe af disse Vævevægte ses i
Fig. 11 liggende paa Gulvet; sandsynligvis har der paa dette Sted i Huset staaet
en opret Vævestol. De store Huller i Gulvet i venstre Side af Fig. 11 har inde
holdt Tagstolper. A f stor Interesse er ogsaa Fundet af en Drejekværn i samme
Brandtomt. I det hele taget danner denne Brandtomt fra Ginderup Periodens
Slutning ved sit Indhold af Oldsager en næsten fuldstændig Parallel til Folkevan
dringstidshuset fra Fredsø paa Mors (Aarbøger for nordisk Oldkyndighed, 1930).
Ginderup Bopladsen — og flere andre nordjydske Jernaldersbopladser — viser
os, at der i Nordjylland ved vor Tidsregnings Begyndelse fandtes Landsbyer —
men samtidig ogsaa Enkeltbebyggelser — beboede af Bønder, som drev Agerbrug
og holdt Husdyr. A f den ældre Jernalders Marker kender vi tydelige Spor i mange
jydske Heder. De senere Aars arkæologiske Arbejde har lært os meget om den

51

JERNALDERSBOPLADSEN VED GINDERUP I THY

ældre Jernalders Bebyggelse
og Kultur i Jylland. Men
mange Spørgsmaal staar
aabne. Bl. a. ligger det nær
at spørge, hvorfor Ginderup Bopladsen blev opgivet
efter at have være bebyg
get gennem tre Aarhundreder? Vi kan svare, at dette
Spørgsmaal maa tages op i
en større Sammenhæng;
ogsaa andre ældre Jernal
ders Bopladser i Jylland er
blevet opgivne, og de øde
Oldtidsagre vidner ligeledes
om Forskydninger i Bebyg
gelsen under ældre Jern
alder.
De kulturhistoriske Pro
blemer, der knytter sig til
Ginderup og de andre nordjydske Jernaldersbopladser,
er meget omfattende og kan
her kun berøres. Hustypen,
det aflange Hus med Jord
vægge og indre Stolperæk
Hig. 11. Vævevægte af brændt Ler, liggende paa Gulvet af samme Hus
ker, tilhører en nordvest som
Fig. 9. De store Huller i Gulvet til venstre har indeholdt Tagstolper.
europæisk Formgruppe, idet
nærstaaende Former er fremdragne i Norge og Sverige, særlig fra Jæderen, Lista
Rogaland, Øland, Gotland. Nordboerne førte denne Formgruppe med sig til Fær
øerne, Island, Grønland. Gammeldags færøske og islandske Bondehuse har endnu
Jordvægge og indre Tagstolper. Maaske kan Langhuset med de indre Tagstolper
være kommet til os fra det keltiske Vesteuropa. Men saa længe vi næsten intet
ved om Husformerne her i Landet under Bronzealderen, kan Jernaldershusets
Tilblivelseshistorie ikke udredes.
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ET KØ BEN H AVN SK FUND AF K A K ELFO R M E
Af C hr . A xel J ensen

at ville blande sig i det vidtrækkende Problem, Maskinens Fremtrængen
paa Bekostning af den menneskelige Arbejdskraft, kan man som Museums
mand dog ikke føle ublandet Glæde over „Gravkoens“ Energi. Det moderne tekni
ske Vidunder gør uhyggelig stor Skade paa et specielt lille Jagtgebet, som National
museet gennem mange Aar har dyrket med godt Udbytte. Bliver der gravet med
Haandkraft i en gammel Bys Jord, undgaas det sjældent, at Spaden rammer For
tidslevninger, Lerkarskaar og meget andet, og de københavnske Jordarbejdere har
efterhaanden lært at samle alle saadanne Smaating til Museet, som med Glæde giver
Finderne Dueører og Opmuntringspræmier. Visse Byggegrunde har været sær
deles rige Fundgruber, og i Tidens Løb er der, især ved Konservatorassistent
P. Lindes Arbejde, indsamlet et Materiale, som enkeltvis taget vel kun er uanse
lige Smaating, men som alligevel, naar det ordnes og sammenstilles, giver et mær
keligt intimt Indblik i det 16.— 17. Aarhundredes dagligdags Københavnerliv i
Værksted, Stue og Køkken. Nu har imidlertid Maskinen forstyrret det gode Sam
menspil. Gravkoens graadige Tænder æder saa store Mundfulde, at Smaasagerne
forsvinder i dens Gab, og naar tilmed Jordlæssene, som det hyppigt sker, køres
direkte ud i Stranden, maa det nærmest betegnes som et Vidunder, at der endnu
kan reddes nogle Stumper fra Undergangen.
Selv under de ugunstigste Forhold kan Udholdenheden dog belønnes med
Held! Da Egmont H. Petersens store Grund i Karréen Vognmagergade— Lande
mærket— Pilestræde nu i Vinteren udgravedes, sænkedes Jordlæssene i Sydhav
nens Vand, men Slumpetræffet sparede et lille Fund af Kakelforme, som en
københavnsk Pottemager engang i 1500’erne har brugt i sit Værksted, og den
blinde Skæbne var endda saa naadig, at et Par af disse Forme undslap Gravkoens
Bid ganske hele og uskadte. Allerede Smaastumper af Kakelforme er Sjældenheder;
medens Museets Studiesamling tæller i Tusindvis af københavnske Kakelstykker,
har det hidtil kun erhvervet fem Rester af Kakelforme fra København samt et
lidt større Antal fra Provinsbyer som Roskilde, Køge, Næstved og Kolding. Det
nye Fund, der alle Smaafragmenter iberegnet tæller en halv Snes Stykker,
er derfor en væsentlig Berigelse af denne lille Gruppe, og den største Kakelform
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er i sin Art det smuk
keste og anseeligste
Eksemplar, som hidtil
er fundet i Danmark.
Fig. 1 gengiver ikke
selve den 32,5 x 20,5 cm
store Lerform, men en
Afstøbning, hvis Relief
altsaa ganske svarer til
de Kakler, som Potte
mageren i sin Tid har
trykket i Formens For
dybninger. Indrammet
af en Arkade, hvis led
delte Balustersøjler og
rosetmønstrede, tværstribede Fladbue er lige
prægede af Ung-RenæssancensSmag.staar
en fornem Herre af
mærkelig undersætsig,
bredskuldret Statur —
med altfor stort Hoved
og altfor lange Ben,
men til Gengæld uden
Mave. Det lader sig
ikke nægte, at Kunst
neren har interesseret
sig mindre for Helhe
den og Anatomien end
for Detaillen. Med For
kærlighed har han gjort
Rede for Dragtens En
keltheder og Værdig
hedstegnene; han har Fig. 1. Aftryk af cn Kakelform med Billede af Johan Frederik af Sachsen. Funden
i Egmont H. Petersens Byggegrund ved Pilestræde.
kælet for Strudsfjerene
paa Baretten, for Pelskraven og Bræmmerne paa den knælange „Jupe“ , Over
kappen, gennem hvis Udsnit Trøjens posede, brokademønstrede Ærmer stikker
frem. Heller ikke Skjortens pibede Halslinning og Læggene i dens firkantede
Brystudsnit er glemt. Om Skuldrene ligger en gylden Kæde; venstre Haand leger
med Dolken i Bæltet, højre Haand fører et Slagsværd, hvis Klinge virker lige
saa stumpet som selve Manden. Afgørende for Figurens Forklaring er det ved
højre Fod anbragte Skjold, som bærer Sachsens Mærke. Sammenholdes dette med
Underskriftens herci hans , kan der ikke være Tvivl om, at Billedet forestiller
den sachsiske Kurfyrste og Hertugjohan Frederik med Tilnavnet „den Højmodige“ ,
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Frederik den Vises Brodersøn og Luthers Landsherre i dennes sidste Leveaar.
Til Forsvar for den protestantiske Lære sluttede han sig sammen med ligesindede
tyske Fyrster i det Schmalkaldiske Forbund, men det sprængtes hurtigt, og 1547,
Aaret efter Luthers Død, blev Johan Frederik besejret af Kejser Karl 5. i Slaget
ved Mühlberg og selv taget til Fange; han maatte afstaa den sachsiske Kurfyrste
værdighed til sin Slægtning, Hertug Moritz af Sachsen, der havde forraadt sine
Trosfællers Sag. At denne snart efter forraadte Kejseren og ganske brød hans
Magt i Tyskland, førte til, at Johan Frederik slap løs af Fangenskabet et Par Aar
før sin Død 1554 og genvandt nogle af sine Arvelande, men ikke dem alle og
ikke Kurfyrsteværdigheden, der nu uigenkaldeligt var gaaet fra den ernestinske
til den albertinske Linie af den wettinske Fyrsteslægt. Baade Johan Frederik selv
og hans Efterslægt maatte nøjes med Hertugtitlen. Naar Kakelrelieffet lader ham
føre Sværdet, er dette vel nok den sachsiske Kurfyrstes Værdighedstegn som det
hellige romerske Riges Marskalk, men Underskriften tyder paa, at Kakelformen
er blevet til i Aarene mellem 1548 og 1554. Selv efter Nederlaget formaaede Jo
han Frederik at bevare sin Anseelse; under Fangenskabet vandt han sine katolske
Fjenders Sympati, og blandt Lutheranerne var han langt mere populær end Mo
ritz, „den store Judas“ ; Protestanterne glemte ikke, at den første lutheranske
Landskirke var organiseret og den første fuldstændige tyske Bibeloversættelse
trykt under hans Regering.
Datidens Danmark, der selv havde Part i Sagen, maatte med spændt Opmærk
somhed følge Begivenhederne syd paa, og det er sikkert hans Stilling som Luthers
Landherre, der ogsaa har skaffet ham Plads i den københavnske Pottemagers
Kakelværksted. I det smaa har Reformationstidens Kakelovne genspejlet dens po
litiske og aandelige Rørelser. Naar en Gang det nu magasinerede københavnske
Kakelmateriale bliver gennemstuderet og opstillet, vil det kunne ordnes i ikono
grafiske Serier. Der har været Kakelovne med katolske Helgenfigurer, med gam
mel- og nytestamentlige Historier, Dyder, antikke Helte og samtidige, verdslige
Portrætter. Blandt de sidstnævnte findes ogsaa Rester af Kurfyrste-Serier, men de
tilhører den sidste katolske Tid. Efter Reformationens Sejr blev Kurfyrsterne om
kring den katolske Kejser mindre populære herhjemme, og det er ikke i hans
Egenskab af Kurfyrste, at vi møder Johan Frederik i København. Fra Nordtysk
land ved vi, at Fyrsterne af det Schmalkaldiske Forbund en Tid var særlig yndede
af Kakelmagerne, og snarere kunde hans københavnske Billede da høre til en
„schmalkaldisk Serie“ . Men en saadan synes ikke at være naaet til Danmark.
Der forekommer mellem de københavnske Kakelfragmenter fem Smaastumper af
Kakler, der kan være trykte i den fundne Form, men ikke et eneste tilsvarende
tysk Fyrstebillede. Dette er saa meget mere paafaldende, som den omgivende Ar
kaderamme særdeles hyppigt har fundet Anvendelse omkring andre Figurer. En
enkelt Gang forekommer en Trommeslager, men ellers hører Arkaden udeluk
kende til en Serie med Planetfigurer, hvoraf de bedste Eksemplarer stammer fra
et stort Kakelfund fra Gammel-Roskilde Kro ved Vridsløsemagle, men hvoraf
der ogsaa er fundet talrige Fragmenter i Hovedstaden. I nogenlunde hele Stykker
har vi soL(Fig.2) i Skikkelse af en Fyrste med Solscepter, lvna i Kvindeskikkelse og
„Mercurius“ (Fig.3), der, iklædt romersk Rustning og Fuglefjeder-Hjelm, blæser paa sin
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Fløjte, men af sin Stav
kun holder de to Slan
ger. Alle tre bevæger
sig mellem Himmel
tegnene; Solens ene
Fod staar i Løvens
Tegn, Maanen i Kreb
sens, og Merkur skri
der fra Tvillingernes til
Jomfruens Tegn. I min
dre Brudstykker fore
ligger „Venus“ , en letklædt Dame med Pil og
med en lille buesky
dende Amor, „Mars“ ,
1VBITER og „Saturn“ ,
der æder sine Børn.
Det er et Vidnesbyrd
om denne Series Po
pularitet, at den ogsaa
forekommer i Efterlig
ninger af ringere Kva
litet.
Baade om de nys
nævnte fem Fragmenter
af „H erci Hans“ og
om Planeterne af bed
ste Kvalitet gælder det,
at de kan træffes dels
med ensfarvet grønlig
Glassur, dels med bro
get Glassur som den
i forrige Aargang af
Inspektør Kai Uldall
behandlede Næstved- Fig. 2. Kakel med Relief, forestillende Solen i Løvens Tegn. Fundet i Gamle
Roskilde Kro ved Vridsløse.
Keramik. Og Hertu
gens og Planeternes Samhørighed stadfæstes ikke blot af Arkaderammen, men
ogsaa af Figurstilen, saaledes som Solbilledet tydeligt viser. Til Overflod bærer
de alle samme Signatur, Bogstaverne V T, i Reglen ligesom paa Kakelformen
placerede i Postamentets Sidepartier, men stundom dog ogsaa i Figurfeltet.
Ved Vurderingen af denne Kunstnersignatur maa det erindres, at Pottemagerne
vel forstod at forme og dekorere Kar og Fade, men i Reglen ikke selv har været
Mestre for deres Kakelrelieffer. Her skyder andre Mellemled sig ind. I de fleste
Tilfælde er Kaklernes Figurer udførte efter trykte Forbilleder, Kobberstik eller
Træsnit. En god Del i sin Popularitet paa Kakeiovnenes Omraade skylder Kur-
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fyrst-Hertugen sikkert sin berømte Hofmaler Lucas Cranach og de mange Por
trætter, som spredtes rundt om i Nordeuropa med den lutheranske Litteratur.
Planetkaklerne gaar utvivlsomt tilbage til en Kobberstikserie, der oprindeligt
udførtes af Monogrammisten I B, en Nürnberger, som virkede o. 1525—30. Skulde
Forbillederne omsættes til Relieffer, blev dette et Arbejde for Billedsniderne, som
skar de Træmodeller, hvorover Keramikerne kunde trykke de egentlige Kakelforme. Der kendes, omend ikke fra det her
behandlede Fund, Eksempler paa, at Potte
mageren har ridset sit Navn og et Aarstal i
Lerformens Bagside, men hvor der forekom
mer Signaturer paa selve Reliefferne, tilhører
de sikkert i de allerfleste Tilfælde Modellens
Billedskærer. Det kan derfor ikke undre, at
de sparsomt overleverede københavnske Pottemagernavne ikke yder nogen Forklaring paa
Bogstavernes Betydning, hverken Johan Potte
mager, der nævnes 1551, Peder Pottemager,
der 1574 paatog sig at vedligeholde Kakelovnene paa de kgl. Slotte i Nordsjælland, el
ler Lars Pottemager, der 1579 havde Værk
sted ved Mønten, og hvis Virksomhed spores
i et lille Fund af meget fragmentariske Kakelforme, som blev fremdraget 1882 ved Udgrav
ning i Møntergade Nr. 23—25 og siden skæn
kedes til Nationalmuseet af den bekendte Sam
ler, Murmester I. V. Frohne. Desværre har vi ogsaa meget daarligt Rede paa Datidens køben
havnske Billedskærere, og medens nogle af
Fig. 3. Planeten Merkur.
WI
.
f, , ,
,
o
,
Næstved-Keramikens Kakler med stor Sandsynlighed kan sættes i Forbindelse med Billedskæreren Abel Schrøder den ældre,
er det for den københavnske Signaturs Vedkommende umuligt at fremsætte no
gen Navnehypotese. Spørgsmaalet maa indtil videre staa uløst, og det maa paa
Forhaand indrømmes, at Monogrammisten V T slet ikke behøver at have arbejdet
i København, men meget vel kan have virket et Sted i Tyskland. Kakelformene,
der lettere lod sig transportere end de færdige Kakler, har kunnet vandre fra
By til By og fra Land til Land, og ingen Kunstnerlov forbød en driftig Potte
mager at kopiere en importeret Kakel og benytte Formen i sit eget Værksted. Et
Vidnesbyrd om Kakelrelieffernes Vandringer er Kakel-Signaturen „Hans Ber
man 1562“ ; den forekommer spredt fra Schweiz til Sverige, kendes i danske
Eksemplarer og er paavist paa Kakelforme i Lübeck, skønt Hans Berman, hvor
han saa end hørte hjemme, i hvert Fald ikke har været bosat i denne By.
Vender vi fra disse Strejftog tilbage til det sidste københavnske Fund, kan
det ogsaa kaste Lys over de her berørte Problemer. Selv ganske smaa Frag
menter og Kakelforme kan have deres Betydning i saa Henseende. Et enkelt af
Fundets Smaastumper, et Hjørne med en Bladramme til et cirkelrundt Billedfelt,
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er ganske samtidigt med Hertug-Hans Formen, og den svarer til en Kakelserie
med portrætagtige Hoveder, der foreligger i en Del københavnske Eksemplarer.
Mere oplysende er en Stump af en Reliefform, der hører til den i København
meget yndede Serie med Scener af den fortabte Søns Historie, en Serie, som
ogsaa forekommer andet Steds i Danmark og Skaane og bl. a. har været brugt
paa Tyge Brahes Uraniborg, altsaa i Aarene mellem 1576 og 1597. Da Forme til
denne Kakelserie er fremdragne i et stort Kakelfund i Lübeck, er det lærerigt nu
at finde en Form af denne Serie i København; det giver en tydelig Stadfæstelse
paa Kakelformenes Vandringer og viser, at ensartede Kakler kan have været til
virkede i flere forskellige Byer.
Enkelte af Fundets Smaafragmenter røber, at Lerformene er trykte over Træmodeller, og ganske tydeligt ses Træets Fibre i en fuldstændig bevaret Form, en
12,5 cm høj Løvemaske i Florisstil, næppe ældre end ca. 1600 (se Omslaget). For
mens ovale Omrids viser, at den ikke kan have været brugt til Ovnkakler af
almindelig Art, og der kendes da heller ikke Leraftryk af denne Løvemaske.
Er det et Billedskærerarbejde, som tilfældigvis er kommet indenfor Pottemagerens
Rækkevidde, og som han har afformet uden senere at kunne udnytte det i sit
Haandværk? Sikkert er det blot, at dette dygtigt gjorte Hoved staar i en pudsig
Kontrast til Fundets to andre Exemplarer af Løvefamilien. Det er to Løvefigurer
i kraftigt Relief, den ene (Fig. 4) næsten fuldstændigt bevaret, den anden uden
Hoved, begge meget naivt formede Dyr med slappe Lemmer, Halen mellem Bag
benene, Mankekrøller i Kransekagemanér og et Gab, hvis Tænder snarere faar
os til at tænke paa et Savblad end paa Dyrenes Konge. Løver af lignende Art,
stundom dygtigere skaarne, men i Reglen lige saa ubehjælpsomt formede, hører
hjemme paa Kakelovnene fra Christian 4’s Tid, hvor de har haft deres Standplads
som Hjørnefigurer paa Overkanten af Postamentpartiet, ved Overgangen fra Kakelovnsfoden til den egentlige Ovn eller paa „Jernkakelovnene“ rimeligvis ved
Overgangen fra den af Støbejernsplader dannede nedre Etage til den af Kakler
byggede Overdel. De har her staaet parvis grupperede, saaledes at deres Hoveder
har mødtes udenfor Ovnhjørnet, og stundom har de i Fællesskab holdt et Skjold.
Saadanne Løver træffes talrigt i Københavns Jord og forekommer ogsaa paa fuld
stændigt bevarede nordtyske Kakelovne, og de nu fundne Eksemplarer har tyde
ligt Slægtskab med Hjørneløverne, bl. a. derved, at de vender sig heraldisk imod
hinanden. Imidlertid er de enestaaende derved, at Dyrene ikke som paa de rig
tige Kakelovnsløver er udskaarne i Kontur, men sidder fast paa en solid Bag
plade, o. 1,5 cm tyk, 23,5 cm høj og 22 cm bred. Det er hverken Kakler eller Kakelforme, men en endnu større Raritet end Formene, nemlig de eneste i Danmark
bevarede Prøver paa Formmodeller. A f en eller anden os ukendt Grund har
Pottemagerfaget ment at kunne klare Løvefigurens kunstneriske Problemer uden
Billedskærerens Hjælp, og omend Resultatet er blevet derefter, har Pottemagermodellen, hvis Plastik saa tydelig er formet i Leret, i Modsætning til de træskaarne
Kakelmodeller haft Modstandsevne nok til ikke blot at bevares paa Værkstedet,
hvor de kunde bruges til Fornyelse af opslidte Lerforme, men ogsaa at holde sig
i Jorden, indtil Gravkoen atter bragte den for Dagens Lys henved tre Hundrede
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Aar efter Pottemagerværkstedets Nedlæggelse og de norske Jernovnes Sejr over
den hjemlige Kakelindustri.
Det lille Indblik i Lerkaklernes Ikonografi, som det nye Fund giver Anledning
til, har i høj Grad afsløret det keramiske Haandværks kunstneriske Uselvstændighed. Naar Pottemagerne trykkede Leret i Formene, kan deres Virksomhed
nogenlunde sidestilles med Bogtrykkernes Mangfoldiggørelse af de skabende Kunst
neres Kobberstik og Træsnit. Men ligesom Renæssancetidens Bogtrykkerkunst i
allerhøjeste Grad virkede som Spreder af Billed- og Ornamentmotiver, saaledes
har ogsaa Pottemagernes Produktion baaret Renæssancekunst sydfra til Danmark.
Kakelreliefferne synes trods deres lille Format at have influeret paa vor hjemlige
Gravstenskunst, og Skikken at pryde Kakelovnene med Billedserier har utvivl
somt spillet en Rolle for Datidens Møbelkunst og vænnet Folk til at se deres
Brugsgenstande smykket med Figurrelieffer.

Fig. 4. Pottemagermodel til en Kakelform.
Fra Egmont H. Petersens Byggegrund.

Ø S T E R L A R S K E R PAA B O R N H O L M
NYE

U N DERSØ G ELSER
A f C. M. Smidt

Bornholm med sine rigt varierede geologiske Forhold, sine Klippeforma
tioner, hele sin ejendommelige Natur med vekslende Klippe- og Sletteland, ad
skiller sig fra det øvrige Danmark, har ogsaa Øens Kirker deres Særpræg inden
for dansk Arkitektur. Alene paa Grund af sin Beliggenhed, langt nærmere Skaane
end Sjælland og de andre danske Øer, var det naturligt, at Bornholm i sin kirke
lige Bygningskunst fik ret nær Tilknytning til det gamle østdanske Land, men
hertil kom, at Øen tidligt i kirkelig Henseende blev lagt under Ærkestiftet i Lund.
Desuden betragtes det jo som utvivlsomt, at Bispestolen i Lund i 1149 under
Ærkebiskop Eskil fik 3 af Øens 4 Herreder overdraget af Kongen, Svend Erikssøn (Svend Grathe), hvad der yderligere knyttede denne 0 til Skaane.
om

S
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Med Hensyn til Materialet i de bornholmske Kirker er disse Bygninger saa
indfødte som overhovedet muligt. Hovedmaterialet er Granitten, mens der i ud
strakt Grad til Hjørner, Døre og Vinduesindfatninger og næsten alle kultiverede
Led er anvendt en bornholmsk Kalksten, der gaar under Navnet Cementsten.
Desuden er Neksø-Sandstenen blevet benyttet, løvrigt har Øens Beliggenhed, ogsaa paa anden Maade end ved Skaanes Nærhed, influeret paa Kirkebygningernes
Karakter. Østersøen var ikke blot den store Handelsvej, men i 12. Aarhundrede,
da de fleste af Kirkerne blev bygget, gjorde Vendernes Røvertogter alle Kyster
usikre, hvad der bevirkede, at et Flertal af Øens Kirkebygninger mere eller min
dre blev opført med Forsvarshensyn for Øje. Det gælder ikke blot de 4 Rund
kirker, Østerlarsker, Nylarsker, Olsker og Nyker, men ogsaa næsten alle Lang
kirkerne, hvor navnlig Taarnene viser, at man har været betænkt paa et Forsvar
— i hvert Fald overfor pludselige Overfald.
At disse Kirkebygninger har tiltrukket sig Opmærksomhed og Gang paa Gang
er blevet behandlet af de forskelligste Forfattere lige siden Laurids de Thura’s
Bornholm-Beskrivelse fra 1756, har desværre ikke hindret, at et ikke helt ringe
Antal af dem er blevet helt eller delvis nedbrudt. Heldigvis staar Rundkirkerne
dog endnu, skønt ogsaa de i Aarhundredernes Løb er undergaaet Forandringer.
— I 19. Aarhundrede vakte Svenskeren C. G. Brunius ved sin „Resa til Born
holm“ (Lund 1860) kraftigt Interessen for disse interessante Bygninger og hæv
dede, at man ved deres Opførelse ogsaa havde haft fortifikatoriske Hensyn for
Øje. Men det betydeligste Bidrag til Studiet af de bornholmske Kirker fremkom
fra dansk Side i det store Opmaalingsværk, der under Ledelse af Arkitekten,
Professor Hans J. Holm udkom i 1878. — Senere har foruden danske og sven
ske ogsaa tyske Forskere undersøgt og behandlet dem, og blandt de efter 1900
fremkomne Arbejder staar Hugo Fröléns Værk „Nordens befästa rundkyrkor“
(Stockholm 1911) ikke blot som det betydeligste, men det maa betragtes som
Hovedværket om Skandinaviens Rundkirker. Som Frölén gaar ind for, at Rund
kirkerne foruden deres kirkelige Funktion ogsaa har en fortifikatorisk, har Emil
Ekhoff (i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie) allerede 1899 i en Ar
tikel „Om kyrkornas forna egenskap af försvarsverk“ meget stærkt hævdet, at
der i mange andre af Skandinaviens Kirker skulde findes Vidnesbyrd om gamle
Forsvarsindretninger, hvorimod den danske Oberst Otto Blom fire Aar tidligere
— Aarbøger 1895: „Befæstede Kirker i Danmark fra den ældre Middelalder“ —
forfægter det modsatte Standpunkt. Han „er en stor Tvivler over for Hypotesen
om det krigerske Øjemed ved den oprindelige Opførelse af visse af Danmarks
romanske K irke r“ . Blom stiller i yderste Grad Sagen paa Spidsen; men det skal
indrømmes ham, at han i sin interessante Redegørelse med udmærket, militær
Sagkundskab viser, hvor ufuldkomne Kirkerne, eksempelvis de bornholmske Rund
kirker, er — naar det gælder om at føre et aktivt Forsvar — i Forhold til de
egentlige Borge og Borgtaarne fra Middelalderen. Hans Sammenligningsmateriale
er fortrinsvis de store Landes Borgarkitektur, og naar han paa denne Baggrund
hævder — ikke, at de Forsvarsindretninger, der findes i visse af vore romanske
Kirker, er lidet ideelle — men at der i disse Kirker overhovedet ikke findes
„noget oprindeligt, fortifikatorisk eller krigersk Biøjemed,“ vil vistnok alle For-
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skere være enige om, at baade Bioms Begrundelse og Konklusion skyder over
Maalet.
Der er imidlertid, netop med Hensyn til det fortifikatoriske, i de seneste Aar
kommet nye og betydningsfulde Momenter frem i et Par af de bornholmske Rund
kirker. Men ogsaa andre Forhold end det fortifikatoriske har i de sidste Aar
været Genstand for Undersøgelse. Saaledes har Professor Ewert Wrangel i Lund
i „Tidskrift för konstvetenskap“ 1933 fremdraget Spørgsmaalet om, hvorfra vi i

Fig. 2. Østerlarskers Nordportal. — Bue og Tympanon.

Norden har modtaget Impulserne til de forholdsvis mange Rundkirker og til de
navnlig paa Sveriges Østkyst liggende runde Vagt- eller Forsvarstaarne. Han viser,
hvorledes der specielt til Sverige og Østdanmark ad „Weichsellinien“ er gaaet
en kraftig Kulturstrømning fra de vestslaviske Lande, Balkan og Middelhavs
landene.
Med Hensyn til Opførelsestiden for Bornholmskirkerne har der hersket meget
delte Meninger. Frölén sætter i hvert Fald en Del af disse Kirker i Forbindelse
med Ærkebiskop Eskil og hans Erhvervelse af 3 Herreder paa Bornholm i 1149:
„medels en krans starka kyrkfasten skulle en ö med öppen terräng som Born
holm verksamt kunna skyddas mot anfall“ . En saadan Tiltro til disse Kirkers
Betydning for et aktivt Forsvar, ikke blot Forsvaret af de enkelte Kirker, men et
aktivt Forsvar af selve Øen Bornholm, staar jo i den grelleste Modsætning til
Oberst Bioms Opfattelse.— Frölén antager Aaker (Aakirke) opført kort efter 1150, og
at der hermed var indledet en ny Periode i Opførelsen af romanske Kirker. Og da
han mener, at Rundkirkerne i det hele og store er samtidige med Langkirkerne,
og at Østerlarsker er den ældste Rundkirke, maatte denne Kirke derfor formodes
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opført ikke altfor sent i
12. Aarhundredes 2. Halv
del.
Men netop Østerlarsker
har paa Rundskibets Nord
side en Portal, der allertidligst kan være udført i
Tiden omkring 1200. Med
nogen Grund er Kirken
derfor fra dansk Side hen
ført til Tidsrummet fra
Slutningen af 12. Aarhundrede indtil et Stykke ind
i det 13. Det vil sige, at
Østerlarsker og de andre
Rundkirker paa Bornholm
skulde være opført paa en
Tid, da Vendernes Over
fald paa de danske Kyster
i hvert Fald for en væ
sentlig Del var afsluttede.
Kirken i Østerlars er
ikke blot den største af
Bornholms
Rundkirker,
men er ogsaa i sit Anlæg
Fig. 3. Østerlarskers Nordportal set fra Siden. — Udhugning paa Por
den rigeste. Til det store
talens Østside.
Rundskib slutter sig et tre
kvartcirkulært Kor og en Apsis, der prydes med Liséner og en Rundbuefrise, bestaaende af 2 Buer over hvert Lisénmellemrum. Kor og Apsis har en enkelt
Sokkel med Skraakantprofil, mens Skibet har en Dobbeltsokkel, hvis Led begge
har Skraakant. — I Nylarsker, Olsker og Nyker staar der i Rundskibets Midte
en svær cylindrisk Pille, som bærer Skibets ringformede Tøndehvælving, hvor
imod der i Østerlarsker er et cirkulært Midtrum, overhvælvet med en Kuppel
hvælving, der har 4 flade Hvælvingsribber, baarne af simple Konsoller. Og dette
ejendommelige Midtrum aabner sig med 6 rundbuede Arkader ud mod det om
givende, ringformede, tøndehvælvede Kirkerum. De 6 Arkader, baarne af 6 simple
Piller, er i deres primitive Form (og i deres nuværende Bredde, skønt det mod
satte ofte er sagt) oprindelige. Derimod synes Kor- eller Triumfbuen at være ud
videt i senere Tid. Koret har en Slags Kuppelhvælving, Apsis en Halvkuppel.
Der findes i Rundskibet 2 Etager over selve Kirkerummet. A f dem er Mellem
etagen overhvælvet som nedre Etage; men dens Midtrum har ud mod det om
givende, ringformede Rum, blot 2 Lysglugger og 2 simple Døraabninger. — Øverste
Etage derimod er ikke overhvælvet, og mellem Midtrummet og det ringformede
Rum findes der en enkelt Døraabning og 2 Lysglugger. — Ejendommeligt for
Østerlarsker og Nylarsker er det, at der findes en smal Vægtergang eller Skytte-
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gang, som i øverste Etage
løber uden om det bre
dere, ringformede Rum
og stærkt understreger
det forsvarsmæssige i
Kirkebygningen. — Den
smalle Trappe i Mur
tykkelsen, der nede fra
Koret fører helt op til
Vægtergangen i 3. Etage,
har heroppe, paa det
Sted, hvor den udmun
der, Rester af en Over
dækning, en muret Kap
pe, der har skullet skær
me mod Regn, og som
derfor vidner om, at Væg
tergangen harstaaet uden
Tag, hvad der forøvrigt
stemmer godt med, at
Vægtergangsgulvet skraaner udad og har Vandafløb, Spygatter, gennem
Ydermuren. — Gulvet i
Vægtergangen ligger ca.
Fig. 4. Østerlarskers Nordportal set forfra. — Udhugning paa Portalens
90 Centimeter højere end
Østside.
i de indre Rum.
Denne store og mærkelige Rundkirke er i Tidernes Løb blevet ændret i det
Ydre. Saaledes hviler nu et stort Kegletag paa Ydermuren og dækker derfor
Vægtergangen. Og for at modvirke Hvælvingernes T ryk har man op til den runde
Ydermur opført 7 svære Støttepiller. Men selvom derved det oprindelige Udseende
er forandret, kunde ingen ønske disse senere Tilføjelser fjernede. Hvor naturligt
og selvfølgeligt afslutter ikke det kegleformede, sorttjærede Spaantag det kraftige,
hvidkalkede Rundhus; og den Krans af svære Støttepiller, der slutter sig om
Bygningen, maa snarest siges at forstærke dens runde Form og at understrege
dens primitive, middelalderlige Karakter.
Rundskibet har 2 Døre, en Syddør og en Norddør. Mens Syddørens Form
er tilsløret, dels ved Overpudsning, dels paa Grund af Opførelsen af et Vaabenhus, er Norddøren eller Nordportalen fortrinligt bevaret. Og denne Portal, dens
ornamenterede Tympanonsten, den indfattende Rundbues Udformning og Profiler
og de 2 Konsoller, har afgjort et senromansk Præg. Men mellem den senromanskdetaillerede Portal og den store, enkle Kirkebygnings hele primitive Karakter er
der i Virkeligheden den allerstærkeste Kontrast. — Under et Besøg i Østerlars
sammen med Nationalmuseets Direktør, Dr. Mackeprang, fremsatte jeg derfor
som min Opfattelse, at Nordportalen var en senere Tilføjelse. Dr. Mackeprang
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bifaldt, at der foretoges en Undersøgelse, og i 1932 lod jeg nogle Sten udhugge
i Rundskibets Nordmur paa Grænsen af Portalindfatningen og selve Muren.
En Mand, der gennem mange Aar havde været beskæftiget med Istandsættel
sesarbejder i bornholmske Kirker og paa Hammershus, og som derfor var kendt
med bornholmsk Middelaldermurværk, Murermester Søren Jensen, foretog Udhug
ningen, ved hvilken jeg hele Tiden var til Stede. Vi observerede, at der mellem
Stenene i Kirkemuren og Stenene i Portalindfatningen var puttet nogle Stenflæk
ker ind netop saaledes, som det kunde tænkes gjort, hvis Portalen var en T il
føjelse, og man derfor havde haft Vanskelighed ved at tilpasse Stenene i Indfat
ningen til Stenene i Kirkemuren. — Det viste sig, af Mørtelen i Portalindfatningen
var mere hvid, og den forekom os mere fed end Mørtelen i Kirkemuren, og un
der selve Udhugningen konstaterede vi en tydelig Forskel med Hensyn til Mør
telens Konsistens i Portalindfatning og Kirkemur. Mens man let var i Stand til
at hugge ret store Stykker ud af Portalindfatningens Mørtel, var Mørtelen i selve
Muren mere sejg og død at hugge i, og den smuldrede i Smaapartikler. Dog lyk
kedes det at faa en Del, rigtignok ret smaa Stykker, af denne Mørtel hugget ud
som Prøve. Begge Mørtelprøver indsendte Nationalmuseet efter min Anmodning
til Statsprøveanstalten for at faa dem undersøgt, idet jeg ved Indsendelsen beteg
nede Mørtelen fra Kirkemuren som „Ældste Mørtel“ og Portalindfatningens Mørtel
som „Yngre Mørtel“ . — Efter Undersøgelsen udtalte Statsprøveanstalten, at „Styk
kerne af Yngre Mørtel forekom haardere end Stykkerne af Ældste Mørtel, og en
delvis kemisk Analyse af de 2 Mørtelprøver gav følgende Resultat:
I fortyndet Saltsyre:
uopløseligt Stof (Sand o. s. v.)

Opløst i fortyndet
Saltsyre :

Kiselsyre (Si O 2)
Kalk (Ca 0)

Glødningstab (Kulsyre, Vand o. s. v.):

Yngre Mørtel

Ældste Mørtel

21,0 %

39,4 0 o

8,6

°/o

6,1 °'o

40,8 %

29,7

25,4 0 o

20,7 %

°;o

Det fremgaar heraf, at Indholdet af aktivt Bindemiddel har været betydeligt
større i Prøven mrk.: Yngre Mørtel end i Prøven m rk.: Ældste Mørtel.“
Saa vidt Statsprøveanstaltens Undersøgelse, der i øvrigt giver forskellige Op
lysninger om Kalkens og Sandets Karakter og Sammensætning*).
Med fuldkommen Klarhed fremgaar det saavel af Undersøgelsen i Østerlarsker som af Statsprøveanstaltens Mørtelundersøgelse, at Nordportalen ikke er
samtidig med selve Kirkebygningens Murværk. Og naar denne Portal er en senere
Tilføjelse, kan vi uafhængig af den bedømme Kirkens Alder. — Ligesom Dr. Frölén
*) Statsprøveanstalten meddeler, at „Sandet væsentligst bestod af Kvartspartikler med Indblanding af Par
tikler af andre Mineralier, særligt et rødligt Mineral, formentlig Feldspat.“ Og om Kalkmørtelen følgende: „Der
foreligger ikke almindelige Kalkmørtler fremstillet af Kulekalk og Sand, idet det ret store Indhold af saltsyreop
løselig Kiselsyre viser, at det drejer sig om et hydraulisk Bindemiddel, enten hydraulisk Kalk eller en Art Ro
mancement eller mulig blot en Blanding af Kalkhydrat med et hydraulisk Tilslag (et saakaldt Puzzolan). Dette
forklarer tillige Mørtlernes forholdsvis store Styrke.“
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og Dr. Beckett mener jeg, at Østerlarsker er den ældste af de bornholmske Rund
kirker, og naar jeg betragter den som opført i 1150erne, er det ikke alene dens
primitive, arkitektoniske Kraft, der frister mig til at føre den saa langt tilbage.
Denne Kæmpe blandt Bornholms Rundkirker ejer i sit Kirkerums Komposition
med det af 6 Piller baarne Midtrum, der aabner sig med Arkader mod Omgangen,
en Tradition fra den store Arkitektur. Og har Ærkebiskop Eskil besiddet Born

holm mellem 1149 og 1161, et Tidsrum, da den virksomme Ærkebisp stod i sin
fulde Manddomskraft (i 1161 gik han i mangeaarig Landflygtighed, og Bispestolen
synes at have mistet de bornholmske Herreder), var det ikke urimeligt at sætte
Opførelsen af denne storladne Landsbykirke — indviet til St. Laurentius, selve
Lunds Domkirkes Skytshelgen — i Forbindelse med en Personlighed som denne
Ærkebisp. Naturligt var det ogsaa, om Østerlars’ stærke Kirkeborg var blevet
opført i 1150’erne, da ikke blot Venderne hærgede Kysterne, men samtidig 3
Konger stredes om Danmark, en Strid, hvori Eskil tog virksom Del.
Østerlars Sogn er et Kystsogn. By og Kirke ligger ret højt og kun i en Af
stand af ca. 3 Kilometer fra Kysten, inden for Kobbeaaens Udløb. Det var paa
et udsat Sted, denne Kirkeborg blev anlagt.
Der er ingen Grund til at tro, at Østerlarsker har haft nogen Norddør, før
den fik den nuværende. Nederste Etage har sikkert oprindelig kun haft én Dør,
5
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hvad der ogsaa fortifikatorisk set var mest praktisk. Enhver Dør i nedre Etage
svækkede Forsvaret, og det var naturligvis lettere at forsvare en enkelt Dør
end to.
Der er imidlertid i Østerlarsker kommet endnu et Moment frem af den aller
største fortifikatoriske Betydning. — Fra Rundskibets mellemste Etage fører der
en Dør ud til Tagrum
met over Korets Hvæl
ving, og man vil let
forstaa, at netop en
Dør paa dette Sted
maatte svække For
svaret. — Hvis en
Fjende havde ødelagt
eller blot brudt Hul
paa Kortaget og var
naaet op over Korets
Hvælving, gav denne
Døraabning, der hver
ken har Fals eller
Stængebom, ham nem
lig Adgang til Rund
skibets Mellemetage.
Derfor er det ogsaa
i fortifikatorisk Hen
seende korrekt, naar
der i Nylarsker ikke
findes nogen Dør paa
dette Sted. I Øster
larsker harSagen imid
lertid stillet sig ander
ledes. Under mit Be
søg dér i 1932 saa jeg
Fig. 6. Sydsiden af Østerlarskers Apsis. — Man ser, hvorledes Vinduerne har
nemlig til min Forskaaret Lisenerne over.
baVSelse, at der for
uden denne Dør findes endnu én, nemlig en Døraabning højere oppe i Rund
skibets Mur. Nu var den tilmuret, men den har i sin Tid ført fra Vægtergangen
ud til Korbygningen, og jeg konstaterede ved en mindre Afbankning af Kalkpuds
inde i Vægtergangen, at Døraabningen har hørt til det oprindelige Anlæg.
Naar hver af Rundskibets 3 Etager saaledes har staaet i Forbindelse med
Korbygningen, kan der ikke være Tvivl om, at denne ligesom Skibet har haft 3
Etager. Men af den oprindelige, høje Korbygning har man senere nedbrudt den
øverste, aabne Etage og Mellemetagen. Derefter har man over den nu betydeligt
lavere Korbygning rejst et Sadeltag, og i Øst har man bygget en retliniet Taggavl.
Alligevel staar der den Dag i Dag inde i Apsidens Tagrum et Par Brudstykker,
blot nogle faa Skifter, af den oprindelige, cirkulære Mur, der hviler paa Apsidens
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Hvælving. Om Forholdet mellem det her bevarede Murværk og Apsishvælvingen
er det blevet sagt, at man heraf kunde skønne, at Apsiden er en senere Tilbygning.
Dette er en Misforstaaelse. Ved en omhyggelig Undersøgelse har jeg konstateret, at
Apsishvælvingen er opført og afpudset med Kalkpuds paa Overfladen, inden det
omtalte, bevarede Stykke af den cirkulære Mur blev bygget. Det vil sige, at man
først har opført Korets nedre Etage samt Apsis og dens Hvælving, der altsaa maa
betragtes som samtidige,
og at man derefter har
fortsat med Opførelsen
af Korbygningens øvre
Etager, hvis østligste Mur
parti naaede et Stykke
ud over Apsiden og der
for kom til at hvile paa
dennes Hvælving.
Med sine 3 Etager
baade i Rundskib og Kor
bygning har da Kirken i
Østerlars været en langt
stærkere Kirkeborg, end
vi tidligere har vidst. Fra
Murkronen foroven i de
2 sammenkoblede, taarnagtige Bygninger (Rund
skib og Kor) har For
svarerne været i Stand
til at hindre en ikke alt
for stærk Fjende i at for
cere Kirkens Indgang og
Vinduerne i Rundskibet
og Koret. Derimod har Fig. 7. Snit gennem Sokkel og Fundament paa Sydsiden af Østerlarskers
det været umuligt eller i Skib og Kor. — Den øvre, fuldt skraverede Del er Murværk, formuret i
Kalkmørtel. Den nedre Del er Fundament med Grus mellem Kampestenene.
hvert Fald meget vanske
ligt, med Kasteskyts fra Murkronen at ramme en Fjende, der var naaet helt ind
til Foden af Apsiden. Og Vinduerne i denne, navnlig Midtvinduet, maa derfor be
tragtes som et svagt Punkt i Forsvaret. Naar vi imidlertid lægger Mærke til,
at Vinduerne er anbragte uden mindste Hensyn til Apsidens Lisener, idet de bru
talt overskærer disse (se Fig. 6), er der i Virkeligheden Grund til at tro, at de
ikke er oprindelige. Og selv om de afgjort er af romansk Karakter, kunde de
godt tænkes anbragt paa samme Tid som Rundskibets Nordportal, det vil sige
paa en Tid, da man antagelig ikke har næret saa stor Frygt for røveriske Over
fald som tidligere.
Det er jo kendt, paavist af Hugo Frölén, at Hagby Rundkirke nær Smaalands
Kyst, syd for Kalmar, har haft Rundskib i 3 Etager, af hvilke de to nederste
synes at have været formede og overhvælvede ganske som i Østerlarsker, der
5*
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utvivlsomt har været Forbilledet. Ifølge Hugo Frölén „har den runda byggnaden
från Bornholm raskt flyttats över till trakten av Kalmar och därifrån til! Vårds
berg i Östergötland“ . Og efter Konstateringen af Østerlarskers 3-Etages Korbyg
ning er det dobbelt bemærkelsesværdigt for os, at Korbygningen i Hagby har haft
3 Etager, og at der over Mellemetagen har været skraanende Bjælkelag, saaledes
at den øverste Etage, der sikkert har staaet uden Tag, for Vandafløbets Skyld har
haft skraat Gulv og en Udløbskanal gennem Ydermuren. Netop et saadant skraa
nende Bjælkelag maa der have været i Østerlarsker mellem øverste Etage og
Mellemetagen.
Arkitekt Charles Christensen, der i de sidste Aar har undersøgt og restau
reret Ols Kirke paa Bornholm, har, uafhængig af mine Undersøgelser i 1932 i
Østerlarsker, foretaget indgaaende Undersøgelser i denne Kirke og er kommet
til ganske samme Resultat med Hensyn til Østerlarskers Korbygning. løvrigt har
han konstateret, at der i den gamle Døraabning mellem Rundskibets Vægtergang
og Korbygningen findes nogle Trappetrin, der fra Vægtergangen har ført ned til
Korbygningens øvre Etage.
Fra Charles Christensens betydningsfulde Undersøgelser i Olsker skal her,
med hans Tilladelse, enkelte Resultater meddeles, fordi de giver gode Bidrag til
Løsning af hidtil uløste Spørgsmaal vedrørende de bornholmske Rundkirker. —
Med Hensyn til Olskers Kor har han (som allerede tidligere Dr. Mackeprang)
ved Gravning konstateret, at det firkantede Kor er oprindeligt. Og ved Udhugning
indvendigt har han paavist, at Trappen i Olsker ligesom i Østerlarsker har været
en muret Stentrappe, der er begyndt helt nede fra Korgulvet og har været syn
lig inde i Korrummet. Dette Stykke af Trappen er jo nu bortbrudt. — Af største
Interesse er Arkitekt Christensens Undersøgelser i Rundskibets 3. Etage med
dennes 9 mærkelige Skyttenicher, i hvilke han har foretaget Udhugninger og fun
det, at deres Gulv ligger dybere end tidligere kendt, og at deres Brystningsmure
er 70 à 90 cm høje. Epokegørende er Konstateringen af, at der over 3. Etage har
ligget et Bjælkelag, fra hvis Gulv der har været skraa Vandudløb gennem Yder
muren. De har været udforede med Træ og har en indbyrdes Afstand af ca.
2 Meter. Den 4. Etage, som her er konstateret, har utvivlsomt staaet aaben, uden
Tag. Derfor Vandudløbene. — Ligesaa interessant er det, at han i Ydermuren
under det omtalte øvre Bjælkelag har fundet og udhugget 22 vandrette Bjælke
huller, der gaar helt igennem Ydermuren, og som han mener har baaret et ud
vendigt Galeri, en fremspringende Skyttegang, hvis Gulv har ligget en god halv
Meter under Gulvet paa det nævnte øvre Bjælkelag. Over dette Bjælkelag staar
Rundskibets Ydermur nu kun i en halv Meters Højde, men den er tydeligt nok
afbrudt, og det kan ikke afgøres, om den oprindelig har været creneleret. I Nylars er Creneleringen ikke oprindelig, Tinderne (Merlon’erne) er senere paa
murede.
Charles Christensen har paabegyndt en grundig Undersøgelse og Opmaaling
ikke blot af Olsker, men ogsaa af de andre bornholmske Rundkirker. I Øster
larsker har han fundet adskilligt nyt, saaledes flere Lysaabninger i Mellemetagens
Ydermur. Hvad Vægtergangen angaar, mener han, at dens Ydermur oprindelig
kun har staaet i Brystningshøjde over Vægtergangsgulvet. Men i den Murfor-
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højelse, der senere (delvis med Anvendelse af Tegl) er paamuret oven paa Bryst
ningsmuren, har han konstateret, at den Kreds af Bjælke- eller Bomhuller, som
findes her, alle har gaaet helt igennem Muren, og han tænker sig Muligheden af,
at der her paa et givet Tidspunkt kunde have været et ydre Galeri af Tømmer
ligesom i Olsker. Dette burde naturligvis nøjere undersøges.
Der er i Østerlarsker visse Forhold, som kunde tyde paa, at Kor og Apsis var
opført kort før Rundskibet, saaledes en Spalte sydøstlig i Ydermuren af Rund
skibets Mellemetage, hvor Skibets Mur synes at være føjet til Korets. En lignende
Spalte har der aabenbart været nordøstlig i samme Etage, men den er i nyere
Tid blevet tilmuret. Og betragter vi den ejendommelige Trappe i Murtykkelsen
af Korets og Rundskibets Nordmur, der fører fra nederste Etage op til de øvre,
finder vi, at Trapperummet har smukke regelmæssige Vangemure i det Parti, der
ligger i Kormuren. Saa følger et meget uregelmæssigt Stykke i Skibets Mur, hvor
denne støder til Kormuren; men højere oppe i Skibets Mur er Trappen atter
regelmæssig som forneden. Ogsaa her en Uregelmæssighed, som kunde tænkes
forklaret ved, at Skib og Kor ikke var samtidige. Og ikke blot fordi Uregelmæs
sigheden findes i Skibets Mur, hvor denne støder til Korets, men ogsaa fordi
Trappens nederste Del nødvendigvis maa være bygget før øvre, maatte det være
Koret, som var det ældste. — En Fremgravning af Fundamentet paa Kirkens
Sydside, hvor Skib og Kor støder sammen, har ikke givet noget Bevis for, at
Koret er ældre end Skibet, men heller ikke noget afgørende Bevis for, at de
er samtidige. Spørgsmaalet kan ikke siges at være afgjort med Sikkerhed.
Da der i Eskils Borg Søborg i Nordsjælland er fremdraget en Rundkirke,
som i visse Henseender er beslægtet med Østerlarsker, har jeg i Redegørelsen
for denne Borg og dens Rundkirke (i Aarbøger f. nord. Oldkynd. o. Historie, 1934)
ogsaa omtalt Østerlars Kirke. Jeg har her udtalt, at de ovennævnte Uregelmæs
sigheder ved Sammenstødet mellem Skib og Kor i Østerlars „ret bestemt tyder
paa“ , at Koret er opført kort før Skibet. Efter at jeg senere endnu en Gang har
gennemgaaet hele Undersøgelsesmaterialet og navnlig sammen med Arkitekt C hri
stensen har gennemgaaet hans udmærkede i de sidste Aar foretagne Opmaaling af
Østerlarsker, staar Spørgsmaalet om Forholdet mellem Skib og Kor i Østerlars
nu noget mere usikkert for mig end saaledes, som jeg har fremsat i nævnte
Redegørelse. Dette Spørgsmaal vilde sikkert ved en videre Udgravning, en skøn
som Udhugning og en fuldt gennemført Undersøgelse kunne løses tilfredsstillende.
Siden jeg i 1932 foretog min kortvarige Undersøgelse i Østerlarsker, har Arkitekt
Charles Christensen drevet omfattende Undersøgelser og er allerede godt i Gang
med en fuldkommen Gennemmaaling af alle 4 Rundkirker. Det var i høj Grad
ønskeligt, om dette betydningsfulde Arbejde maatte faa al den Støtte, som er nød
vendig for dets Gennemførelse. De bornholmske Rundkirker er i lige Grad be
tydningsfulde for dansk og svensk Arkitekturforskning.

Fig. 1. Marias og Elisabeths Møde.

N Y F U N D N E K A L K M A L E R IE R I
V O R D IN G B O R G K IR K E
A f Egmont L ind
Fund af Kalkmalerier, der mellem Aar og Dag gøres i vore middelalderlige
Kirker, skyldes i Virkeligheden som oftest Uheld. Haandværkeren kommer
under Kalkning af Kirkerummet for Skade med sin Hvidtekost at støde til nogle
af det gamle Hvidtekalklags løstsiddende Flager, som derved falder af og blotter
Sporene af det underliggende Farvelag.
Saaledes gik det da ogsaa til, da man i Sommeren 1932 fandt Spor af Kalk
malerier i Koret i Vordingborg Kirke. Besynderlig som Skæbnen kan raade.
Hvidtekosten, der i fordums Tider fik til Opgave at tage Livet af Kalkmalerierne,
kan altsaa komme ud for at blive det Redskab, som — om ikke tilsigtet — Aarhundreder efter foranlediger Billedernes Genfremkomst.
For Museets Vedkommende kan det ikke siges, at Fundet af Vordingborgmalerierne just kom overraskende, thi allerede i 1879, da Professor Kornerup
afdækkede og restaurerede Triumfvæggens store Kalkmaleri, som siden da har
siddet fremme, anstilledes Undersøgelser i Koret, og det berettes, at der i en af
Hvælvingskapperne fandtes et Maleri forestillende Fremstillingen i Templet.
Det nys nævnte Maleri paa Triumfvæggen, der viser os Maria og Johannes
samt Andreas og Jacob d. æ., virkende som Sidefigurer til et udskaaret Lægmands-
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krucifiks, er udført af samme Mester som Korets Malerier. Med Rette fortjener
han Betegnelsen Mester, thi hans Værker indtager indenfor vor sentmiddelalderlige Kalkmalerikunst en meget fremskudt Plads i kunstnerisk Henseende.
Koret — Kirkens ældste Bygningsdel — har tresidet Afslutning og er forsynet
med tre Fag Hvælvinger, to rektangulære Krydshvælvinger og — længst mod
Øst — en Polygonhvælving. De to førstnævnte Hvælvingsfag er udelukkende
prydet med Ornamenter. En rask udført men overordentlig levende og elegant
virkende Rankeornamentik bestaaende af fligede Blade i to Farver, Dodenkop og
Grønt eller Dodenkop og Okker, udfylder i lette bølgende Bevægelser G jord
buernes Underflader. Lange smaabladede Stængler med Agern og Smaablomster
og med Dodenkop og Grønt som dominerende Farver er placerede over Gjordog Skjoldbuetoppene, og samme Ornamentik er anvendt i Hvælvingernes Top
stykker med en Roset-lignende Virkning. De profilerede Ribbers Dekorationer er
varieret fornøjeligt med et rigt Udvalg af Liljer, Stjerner, Rankeslyng og Blom
ster, malet med Farver som Okker, Grønt, Sort, Graat, Dodenkop og Mønje, den
sidste Farve decomponeret.
Men Hovedinteressen samler sig om Udsmykningen af Polygonhvælvingen,
hvor Maleren i de fem af Hvælvets seks Kapper med usædvanlig Dygtighed har
fremstillet en Serie Malerier, hvis Motiver har Tilknytning til Juleevangeliet.
I den nordre Kappe har vi „Bebudelsen“ og i nordøstre Kappe „Besøgeisen“ .
Det er de to af samtlige Malerier, der er bedst bevarede, hvilket hovedsagelig
skyldes den overvejende Anvendelse af to saa særlig holdbare Farver som Do
denkop og Okker. Hvad den kompositionelle Helhedsvirkning angaar, bærer „Be
budelsen“ vel nok Førsteprisen. Placeringen af de to Figurer, Gabriel (til venstre)
og Maria (til højre) med den massive Bedepult anbragt imellem dem, er fortrinlig.
Halvt knælende og med Hænderne korslagt over Brystet modtager Maria Gabriels
Hilsen og Budskab, hvis Ordlyd ligesom Marias Svar staar paa de Skriftbaand,
de holder.
Med overlegen Dygtighed og Smag arrangerer Maleren Klædebonnenes bløde
Foldekast, skygger dem i de hvide Partier med en let graa Farve og opnaar
herved til Eks. at give Gabriels Kjortel et ligefrem æterisk Præg. Figurernes
Bevægelser er beherskede og Aasynene prægede af en udtryksfuld men stilfærdig
Mimik. For Marias Vedkommende har Maleren fuldt ud formaaet at give Udtryk
for stille Betagelse og Ydmyghed; i det hele taget er det paafaldende, i hvor høj
Grad han evner at skabe mimisk Udtryk og individuelt Præg over sine Figurer;
hans Dygtighed paa dette Felt staar højt over, hvad man i Almindelighed har Lej
lighed til at konstatere paa samtidige Kalkmalerier.
Et Stykke sublim Portrætkunst ser vi i Besøgelsesbilledet, hvor Marias og
Elisabeths Træk næsten til Fuldkommenhed maa siges at udtrykke Følelser for
søsterlig Fortrolighed, Forundring og Forventning.
Østkappens Maleri — „Jesu Fødsel“ — som for Størstedelen skjules af Alter
tavlen, og det næstfølgende Maleri — „Fremstillingen i Templet“ — er Samlin
gens mest medtagne Malerier, men endda faar man et udmærket Indtryk af Kom
positionens sikre Opbygning og gode Farvesammensætning.
Den ovenfor omtalte Individualisering giver sig navnlig Udtryk i Sydkappens
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Fig. 2. Marie Bebudelse.

Maleri, „De hellige tre Kongers Tilbedelse“ . Foran Maria knæler den ældste af
Kongerne iført det fra tilsvarende Malerier saa velkendte Skrud, den hermelinsbræmmede Purpurkaabe. Ansigtet er meget karakteristisk, omend ikke synderlig
majestætisk. Med sit noget fladtrykte Hoved og lidt spidse Næse, fyldige Læber
og det lange Fuldskæg minder han — ikke mindst i Forbindelse med hans milde
Udtryk — af Type mest af alt om en ældre og saare skikkelig, jævn, dansk Mand.
Maria er fremstillet som den gifte Kvinde med Hovedlin — af Skikkelse
noget fyldig, næsten matroneagtig og med et veltilfreds og roligt Aasyn, men sær
lig lægger man dog Mærke til den yngste af Kongerne, hvis eksotiske Afstamning
er anskueliggjort ved, at han foruden sin Krone ogsaa bærer Turban paa Hove
det. Ansigtet er racepræget, Trækkene er skarpe og forfinede, til en vis Grad
feminine, men smukke. Øjeudtrykket, ja hele Skikkelsens Stilling tyder paa, at
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Fig. 3. De hellige tre Konger.

han levende interesseret og spændt lytter til, hvad den midterste af Kongerne
betror ham. — Og saa tillader vor Mester sig en Spøg. Efter at have afsluttet
den mere højtidelige Del af sit Arbejde, synes han det ret og rimeligt at sætte sin
Medhjælper og Arbejdsfælle, Jeppe Murer, et varigt Minde. Mureren har indbygget
Hvælvingerne, berappet og kanske ogsaa hvidtet dem, saa de lige har været tjen
lige til Bemaling. Arbejdet er velgjort, og derfor fortjener Mureren at blive for
eviget. I den nordre Halvdel af Vestkappen finder vi Portrættet — et karrikeret
Brystbillede af en ældre asketisk udseende Herre, der er i Færd med at føre
et Bæger til Munden. Med den fremstaaende Hage, den store krumme Næse og de
magre Træk har han sikkert været en Model, hvis Karakter har været let at
træffe. Formen for hans Hovedbeklædning, en meget høj korsprydet Spidshue,
maa optages som et fornøjeligt Udslag af Malerens gode Humør.
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Fig. 4. Jeppe Murer.

Fig. 5. Dekorationer paa et Hvælvingsnedløb.

Navnet Jeppe Murer staar skrevet ved Siden af Portrættet, og paa den mod
satte Side i samme Kappe sidder endnu en Indskrift, som giver os Oplysning om,
at Anders Smed lod Hvælvene bygge og male: Anders Smet han lot disse
valni(n)g(er) malen och waluen, bidder vor hannem to gut. Dette Navn er os
ikke ukendt, thi vi genfinder det paa Triumfvæggens Maleri, hvor der ved Apost
len Jacobs højre Skulder staar skrevet: Anders Smet lot dit male.
Hvem Anders Smed er, har man intet Kendskab til, men det er rimeligst, at han
har beklædt Stillingen som Kirkeværge. A f Navn er saaledes Stifteren og Mure
ren kendt, men vor Maler er os ukendt. Ingen Signatur giver os Oplysning om
hans Navn, men er dette end gemt og glemt, saa har han i sit Værk sat sig selv
et fornemt Minde, ikke alene i Vordingborg Kirke, men ogsaa i Helligtrekongerskapellet i Roskilde Domkirke, hvor han maa have malet Dekorationerne omkring
1464. Og videre kan vi spore ham i Tjustrup Kirke. Det er ikke alene gennem
Totalindtrykket, vi kender hans Arbejder de forskellige Steder; Detailbehandlingen,
Stregføringen, den delikate Farvesammensætning og sidst men ikke mindst de
fremragende portrætlige Ydelser giver os Garanti for, at her har denne af Navn
ukendte Mester virket.

ET N Y E R H V E R V E T C H A T O L I D A N SK
FOLKEM USEUM
Af J ørgen O lr ik .

er en kendt Sag, at den engelsk paavirkede nyklassiske Møbelkunst blom
strede her i Landet i den sidste Del af det 18. Aarhundrede og Begyndelsen
af det 19. Denne det danske Snedkerhaandværks høje tekniske og kunstneriske
Stilling var for en Del en direkte Frugt af Regeringens Indgriben og Støtte, idet
denne ved Oprettelsen af Det kongelige Møbelmagasin 1777 skabte en Salgs
organisation, der gav Snedkerne Forskud paa Møbler, som de indsatte til Salg, og
tillige hjalp dem med Møbeltegninger og med vellagrede Træsorter til Udførelsen
af Møblerne. Om Møbelmagasinet, som den kendte Nordmand, Kommitteret i
Kommercekollegiet Carsten Anker fra 1781 stod i Spidsen for, har Museums
direktør Vilh. Slomann givet udførlige Meddelelser i Oslo Kunstindustrimuseums
Aarbog 1931/32.
For en halv Snes Aar siden erhvervede Museet et fineret og indlagt Møbel,
en „Toilette“ med Skriveindretning, i udpræget engelsk Maner (afbildet omstaaende,
jfr. Folkemuseets Aarsberetning i Fortid og Nutid VI 165 og Vilh. Slomanns an
førte Afhandling); den er signeret af en af de københavnske Snedkere, der i
Tiden om 1800 arbejdede for Det kgl. Møbelmagasin, nemlig J. Pengel paa Øster
gade, der ogsaa har udført et ganske lignende Møbel i Rosenborgsamlingen. I det
sidst forløbne Aar er Museet ved Ny Carlsbergfondets Gavmildhed kommet i Be
siddelse af et langt større og anseligere Møbel, der afgjort hører hen til samme
Gruppe, selv om det ikke bærer nogen Signatur til Skue. Det er et Chatol af et
meget særpræget og usædvanligt Ydre (se omstaaende Afbildning). Det er udført
i Eg og fuld Mahogni; Egetræet er dog overalt dækket af Finér i forskellige Træ
sorter, saasom Satintræ, Valbirk m. m., og indlagt med andre, mest gule og sorte.
Træsorter. Indenfor Underdelens Fløjdøre findes Skriveklap med Smaaskuffer og
Smaarum bagved, tildels i ret sammensat Arbejde. Af en ejendommelig kraftig
Virkning er den riflede tromleformede Mahogni-Overdel, bag hvis Skydedøre lige
ledes findes Skuffer; i Overgangsfoden mellem Overdel og Underdel findes en
Skriveklap, der kan trækkes ud, og som man kan skrive ved staaende. Under-
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delens Sokkel er indrettet som Skuffe og derfor forsynet med Beslag med Ud
træksringe. Møblets samlede Højde er 1,88 m, Underdelens Bredde 0,78 m,
Dybde 0,57 m.
Chatollet er baade ved sin kunstneriske Form og ved Snedkerarbejdets For
trinlighed en værdig Repræsentant for Datidens fornemme Møbelkunst med dens
af den klassiske Arkitekturs Formskema prægede Enkeltheder. Den tromlefor
mede Overdels Mangel paa Gesims maa sikkert forklares ved at den er tænkt

Sßakaldt „Toilette“ af den københavnske Snedker J. Pengel,
ca. 1790 1800. Dansk Folkemuseum.

som Sokkel for en Figur, en Buste e. 1. De kraftige, men dog beherskede Pro
filer i Gesimser og Sokler danner med deres mørke Mahogni en udmærket Kon
trast til de finerede og indlagte Partiers mere brogede Fladevirkning.
Hvem der har været Mester for dette usædvanlige og fornemt udstyrede
Møbel, lader sig end ikke med tilnærmelsesvis Sikkerhed afgøre. Familietradi
tionen oplyser, at Chatollet er indkøbt i Aalborg i 1820’erne af daværende By
foged og Borgermester J. L. Schmidt; ifølge samme Kilde hed det sig, at det var
et Mesterstykke af en Aalborgsnedker. Det kan dog næppe skyldes en almindelig
Provinssnedker; ifølge hele sin Art, sin fornemme Ornamentik og sit fortrinligt ud
førte Snedkerarbejde røber Chatollet en stærk Tilknytning til de for Det kgl. Møbel
magasin i Slutningen af 18. Aarh. udførte Arbejder. Hvis der overhovedet er Grund
til at tillægge dets Herkomst fra Aalborg nogen Betydning, er det fristende at sætte
dets Tilvirkning i Forbindelse med en af de for Møbelmagasinet virkende Snedkere,
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Chatol fra ca. 1790 i Dansk Folkemuseum. Gave fra Ny Carlsbergfondet.
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Simon Brøtterup fra Aalborg, der havde arbejdet i 6 Aar hos „berømte Mestre“
i London og var kommet tilbage herfra 1778; da han 1781 ansøgte Møbelmaga
sinet om et større Forskud, anbefalede Carsten Anker ham varmt som en duelig
Arbejder, „der fuldkommen arbejder i den engelske Smag“ (se Vilh. Slomanns
ovenfor anførte Afhandling). Der kendes ellers intet bevaret Arbejde af Simon
Brøtterup; men Chatollet viser noget Slægtskab med hans Navne Jens Brøtterups
formentlige Mesterstykke, en halvrund Skrivekommode fra 1784, der findes i
Rosenborgsamlingen og er afbildet af Slomann. Saa længe der ikke er fremdraget
signerede Arbejder af Simon Brøtterup, er dog Chatollets Henførelse til ham en
ren og skær Hypotese; men at det hører til den Gruppe af danske Møbler, der
er udarbejdede i engelsk Smag for det kgl. Møbelmagasin, kan der som nævnt
paa Grund af hele dets Egenart næppe herske nogen Tvivl om, og der er al
Grund til at være Ny Carlsbergfondet taknemlig, fordi det har sikret National
museet en saa udmærket Prøve paa den fremragende Snedkerkunst, der i Aarene
om 1790 blomstrede her i Landet.

Fig. 1. Lansespidser og Skjoldbuler fra Viniose. Ca.

’.'4.

DE STORE MOSEFUND FRA FOLKEVANDRINGSTID
Af M ogens B. M ackeprang
Gruppe Sager fra Danmarks Oldtid, som altid har udøvet en stærk Tiltræ k
ning paa den besøgende i Nationalmuseet, er de store, samlede Mosefund fra
Folkevandringstid. Figurerne 4 og 5 viser en Del af disse Fund, som de er op
stillet i Skabene ved Museets Nyordning. Hvad gik der forud for, at en øde Mose
kom til at rumme Minderne om en betydningsfuld og dramatisk Begivenhed i
Danmarks Fortid?
Vi kan først tænke os det fredelige Billede af en større Lysning i Skoven, hvor
en Hærskare paa adskillige Hundrede Mand har slaaet Lejr. Baalene flammer, og
Kogekarrene, haandgjort, sort Lertøj, staar over Ilden. Ved Siden ligger de finere
Bordkar udført i Træ (Fig. 2—3). Den enkelte Kriger sysler med sine Vaaben:
sætter nyt Skaft paa Lansen med det brede Blad (Fig. 1), eller muligvis paa Ka
stespydet med de to store Modhager. T il Glatning af det trinde Skaft bruger han
en smal Høvl med let indbuet Underside. Denne Høvl er et lille Kunstværk for
sig og har nærmest Form som en slank Baad med opadbøjede, snabelformede
Ender. Hans Udrustning bestaar iøvrigt enten af et kort, kraftigt Hugsværd
(Fig. 9) eller et langt, tveægget Sværd (Fig. 10), hvis Træskede afsluttes med en
Dupsko af Jern, Bronze, Sølv eller Elfenben (Fig. 8). Det hænger over Skulderen
n
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i en bred Læderrem smykket med en kredsrund Plade, sædvanligvis en simpel,
hvælvet Metalplade, sjældnere udført i gennembrudt Mønster (Fig. 7). Af Dækvaaben har han et rundt Træskjold med Bronze- eller Jernbule midt paa (Fig. 1).
Hvad Klædedragten angaar, saa er den i korte Træk følgende: en grøn Kappe
med gul og mørkegrøn Bort og Frynser; en Kjortel af vævet, uldent Tøj med
Ærmer af stærkere Tøj, der ligesom de lange Benklæder er vævet i rudret Møn
ster; Strømper fastsyet til Benklæderne og paa Fødderne Lædersandaler. Kun
Høvdingen og hans jævnbyrdige bærer den kostbare Ringbrynje, taalmodigt samlet
af henved 20.000 smaa, sammennittede Jernringe (Fig. 6), og kun disse udvalgte
er det beskaaret at bære en prægtig Sølvhjelm. En Del af Mandskabet er Bue
skytter. De lange, smækre Buer (Fig. 13) udskyder en Pil (Fig. 12), hvis spidse
Ben- eller Jernod ikke er behagelig at faa i Kroppen. Hver Pil er omhyggelig ud

Fig. 2 —3. Trækar fra Vimose. Ca. ’/s.

ført, saa at man godt forstaar, at Ejermanden rister sit Bomærke i Stagen for at
kunne kende den igen, naar han opsøger den efter endt Jagt eller Kamp. T il Op
bevaring af Pilene tjener et Kogger af Træ med eller uden udskaarne Prydelser
(Fig. 11). Et Sted hamrer Vaabensmeden paa sin Ambolt omgivet af sit Værktøj:
Hamre, Tænger, File og Slibesten. Ved Lejrens Udkant græsser Hestene, der til
hører en ejendommelig lille, tætbygget Race. En af dem bærer endnu det præg
tige Seletøj, og Bronzeskærmen, der ligger ned langs Hestens Næse, for at be
skytte den under Striden, glimter i Solen (Fig. 14). I Nærheden gaar nogle
Krigere og skærer Hø med korte Leer og Segle (Fig. 20). En anden river
sammen med en Trærive. Ikke alle Mand er lige flittige, idet nogle fordriver
Tiden med Brædtspil. Brikkerne, som anvendes, er runde Skiver af Rav, Ben og
farvet Glas. Ved Kast med Benterninger eller smaa Benstokke bestemmes, hvem
der skal besidde de romerske Sølvmønter som Gevinst.
Pludselig afbrydes Idyllen. Der gøres Anskrig, og Raab forkynder, at en fjendt
lig Flok nærmer sig. Med Lynets Hast udvikler Begivenhederne sig, og i Løbet
af et Øjeblik er alt vildt Haandgemæng. Længe bølger Kamplykken frem og til
bage for at slutte med Fjendens absolutte Sejr. Da den sidste Mand af Modparten
er dræbt eller jaget paa Flugt, begynder Indsamlingen af Bytte. Som et Takoffer
til Guderne skal dette henlægges paa den nærliggende, hellige Mose. Først bliver
dog saa mange af de erobrede Genstande, som man kan overkomme, ødelagt og
mishandlet, for at de, som trodser Religionens strenge Forbud og stjæler af de
viede Sager, ikke skal have Gavn deraf. Spydstager overhugges, Lansespidser bøjes,
Sværdklinger brydes, Træskeder overhugges med Økse, Skjoldbuler hamres flade,
og Hestenes Seletøj rives itu. Selv de døde Heste undgaar ikke den almindelige
Ødelæggelsesrus: deres Hoveder mishandles paa Kryds og tværs af Sværdhug.

Fig. 4. Vimosefundet opstillet i Nationalmuseet.
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Ogsaa den faldne Høvdings Ringbrynje flænses, og nogle af Stumperne lægges i
smaa Lerpotter, der stilles paa Mosens Overflade; andre Stykker Brynje svøbes
om Brudstykker af Sværdklinger og Skjoldbuler. Flere Spydspidser bundtes sam
men med Snore eller uldent Tøj fra de flængede Dragter. En Spydspids, der er
særlig kunstfærdig prydet med indlagte Sølv- og Bronzeringe, og nogle Sværd
med usædvanlig prægtigt Fæste vil den sejrende Hærfører kun nødigt aflevere til

Fig. 5. Fundene fra Thorsbjerg, Nydam og Kragehul Mose.

Guderne og lader derfor forfærdige nogle Eksemplarer af Træ. Han trøster sig
med, at dette fromme Bedrag nok vil undgaa Gudernes Opmærksomhed og drukne
i Mængden af Offergaver. De ødelagte Ting nedlægges i en vis Orden. Hist en
Bunke Skjoldbrædder, her en Stabel af Langbuer. Til sidst indhegnes den store
Plads til Advarsel med Riskviste, lodret nedstukne Lanser og hvad man ellers
i Hast kan faa fat paa.
Stedet forlades, og Ensomheden hersker atter i Mosen. Vandringsmanden gaar
omhyggeligt uden om det gudeviede, øde Omraade mellem Bakkeknuderne. Kun
Rovdyrene gnaver i de døde Dyrs Knogler, saa længe der hænger en Trævl Kød
paa dem. Der gaar Orm i Træsagerne. Langsomt vokser Mosen op og dækker
Minderne fra den store Kamp. Langtrævlet Mos og Sumpvækster opnaar til Slut
at skjule det sidste Spor af Begivenhederne.
Det var i Halvtredserne og Tresserne af forrige Aarhundrede, at de systema
tiske Udgravninger foretoges i de jyske og fynske Moser. Arkæologen Conrad
Engelhardt var Sjælen i disse Foretagender, og han offentliggjorde de fundne Sager
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Fig. 6. Ringbrynje fra Vimose. Ca. */o.
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i smukke Publikationer. En klar Tolkning af Mosernes Gaade kunde han dog
ikke give. Den rette Løsning, nemlig at de mange ødelagte Sager var henlagte
Offergaver, blev fremsat kort efter af Oldforskeren J. J. A. Worsaae, der støttede
sig paa visse antike Forfatteres Udsagn om saadanne Skikke hos galliske og ger
manske Folk. Engelhardt havde først ganske rigtigt ment, at Tingene var blevet
lagt paa den mere eller mindre sumpede Moseflade, men gik senere over til at
antage, at Offergaverne var nedsænket i hellige Søer. Grunden hertil var vel nok
det rige Fund fra Nydam Engmose i Sundeved, som indeholdt store Rofartøjer.

Fig. 7 — 8. Gennembrudt Smykkeplade af Bronze og Dupsko af Elfenben med Sølvbeslag fra Vimose. Ca. * s.

Disse skulde være roede ind ad den snævre Vig, som fører ind til Mosen fra
Alssund, hvorefter de var blevet sænkede med samt de righoldige Ladninger.
Senere har Sophus Müller imidlertid paavist, at Nydam Mose ligger saa højt i
Forhold til Alssund, at Vandstandsforskellen gør Tanken om en sejlbar Forbindelse
umulig. Mosen maa paa det omhandlede Tidspunkt have været tør. Endvidere
kunde de rovdyrgnavede Dyreben og ormædte Træsager ikke forklares, naar man
antog Nedsænkning i Søer. Med Bistand af Botanikere viste Sophus Müller da,
at Moserne, paa den Tid, Kampene fandt Sted, havde været tilpas tørre Flader
til, at man kunde henlægge Sagerne uden at synke i.
Hermed var et yderligere Bidrag givet til Fortolkning af Mosernes Gaade.
Dog endnu nogle Spørgsmaal kan rejses: hvilke Folk var det, som kæmpede de
forskellige Steder, og hvilke historiske Begivenheder fandt Sted? Helt vil disse
Spørgsmaal vel aldrig blive besvaret, men saa meget kan dog skønnes, at de Kampe,
som udkæmpedes i Jylland og paa Fyn i det 4. og 5. Aarh. e. Kr., rimeligvis var
et Led i Bestræbelserne for at samle det danske Rige. I det foregaaende Tidsrum,
Aarhundrederne lige efter Kr. F., var Danmarks Befolkning delt i mange Stam
mer. Vi kender Navnene paa nogle af dem fra de antike Forfattere: Vandalerne
i Vendsyssel, Teutonerne i Thy, Cimbrerne i Himmerland og Harderne i Hard-
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Fig. 9 — 12. Eenægget Sværd i Træskede, tveægget Sværd med Benfæste, Brudstykke af Pilekogger af Træ og Pil
med Benod. Fra Vimose. Ca. 1/s.
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Fig. 13. Kogger og Pil fra Vimose. Bue fra Nydam Mose.
Ca. l/io. En Sammenligning med
forrige Billede, hvor samme Pil
og Kogger er afbildet, giver
et Indtryk af Buens Størrelse.
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syssel, men Arkæologien viser os, at der har været ad
skillig flere: saaledes en stor og mægtig Stamme i Randers-Aarhusegnen, en anden i Sønderjylland, en paa Fyn
og en paa den sjællandske Øgruppe. Omkring Aar 300 be
gynder da Samlingen af Riget, som maa ses paa historisk
Baggrund af den almindelige folkedannende Tendens i
Europa paa denne Tid. Alemanner-, Franker- og Sachserriget opstaar. I Danmark udgaar Initiativet til Samlingen,
saa vidt det kan ses, fra Sjælland, der senere bliver Ker
nen i Skjoldungeriget med Lejre som Hovedsæde.
Selv om der endnu er langt igen, hvad Løsningen af
de Problemer angaar, der knytter sig til Mosefundene,
saa er de fremdragne Oldsager dog haandgribelige nok.
Man kan ikke andet end glæde sig over den tekniske
Kunnen og gode Smag, som præger Tingene. I kunstne
risk Henseende gør to Stilretninger sig gældende: den ene
er tydelig provinsialromersk med klassiske Former og O r
namenter (se f. Eks. Bronzepladen Fig. 7 med Epheublade; endvidere Grifhovedet Fig. 21), den anden er bar
barisk med Dyrefigurer og Dele af D yr (se f. Eks. Fig. 2
og 3). I sidstnævnte Stilretning mærkes den spirende,
senere altoverhaandtagende germanske Dyreornamentik,
hvis oprindelige Hjemstavn imidlertid endnu ikke kan
siges at være fundet.
Den første Mose, som blev videnskabelig udforsket,
var Thorsbjerg Mose i Angel i Sydslesvig. Mosen ligger i
Nærheden af Landsbyen Sønder Brarup og er 7— 8 Tøn
der Land stor; den omgives paa alle Sider af Højdedrag,
og tæt forbi flyder Fysing Aa, der udmunder i Slien. Ved
Tørvegravning var der fremdraget Oldsager, og da Besty
reren af Oldsagsamlingen i Flensborg, Conrad Engelhardt,
herigennem var blevet opmærksom paa Stedet, foretoges
i 1858 en Prøvegravning. Denne lovede godt, hvorfor
Vandet ledtes bort fra Mosen, saa at den egentlige Un
dersøgelse, der kom til at strække sig over Aarene 1859
—61, kunde paabegyndes med økonomisk Støtte ra det
daværende slesvigske Ministerium. Udbyttet var uhyre
rigt. Oldsagmaterialet omfatter en Hærs mangeartede For
nødenheder, hvad Krigeren behøver, og hvad der hører
til Train og Tros: Klæder (Kapper, Kjortler, Benklæder,
Lædersandaler), Smykker (Bøjlenaale, Guldarmbaand, Fin
gerringe, Hængesmykker, Berlokker, Glasperler), Toiletredskaber (Niptænger), Vaaben (Sølv- og Bronzehjælme,
Ringbrynjer, Skjolde, Skjoldhaandtag, Skjoldbuler, Sværd,
Træskeder, Mundblik, Rembøjler, Dupsko, Skulderremme
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af Læder, Lanser, Lansespidser, Buer, Pile), Værktøj (Økser, Syle, Slibesten),
Ride- og Køretøj (Hovedtøj og Næseskærme til Heste, Tøjler, Bidsler, Køretømmer, Beslag og Spænder af mangeartede Former), primitive Jordbrugsredskaber
(Harver, River, Tøjrepæle), Vogn
dele, Husgeraad (Ler- og Trækar,
Trææsker, Knive, Skeer, Tove,
Snore, Bastfletning) og endelig Be
talingsmidler (Guldstænger, Guld
ringe og 37 romerske Sølvmønter
præget mellem Aarene 60 og 194
d. v. s. fra Kejser Nero til Septimius Severus). For Sager a fje rn
var Bevaringsforholdene mindre
gode, og Mosesyren havde fortæ
ret Sværdenes Jernklinger og de
fleste andre Jernvaaben. I Tid kan
Thorsbjerg Mosefund sættes til
omkring Aar 300 e. Kr., altsaa ca.
100 Aar senere end den yngste
af de i Mosen fundne romerske
Mønter. Erfaringen viser, at Sy
dens Mønter først ad Aare og ad
Omveje naaede til Norden, hvor
de kom i Omløb Aarhundreder
efter, at de var ophørt at være
gangbar Mønt i Hjemlandet. Nogle
af Mønterne fra Thorsbjerg Mose
er falske, af Kobber med Sølvovertræk. De ældste danske Sagn
rækker just tilbage til 4. Aarh. og
vedrører netop Landskabet Angel.
Viglek, Vermund og Uffe herskede
over Anglernes Stamme. Da Ang
lerne i sidste Halvdel af 5. Aarh.
udvandrede til Britannien sam
men med Jyder og Sachser, be- FiK' ,4' Næseskærn'
?™ze,0i|er
Bidscl fra
varede de i Erindringen deres
gamle Fyrster, og i den oldengelske Kongeliste genfinder vi Viglek, Vermund og
Uffe med omtrent uforandrede Navne (Withlæg, Wermund, Offa) og i samme
kronologiske Rækkefølge.
I Somrene 1859, 1862 og 1863 undersøgtes den omtrent lige saa indholdsrige
Nydam Mose i Sundeved overfor AIs. Ved Tørveskær var her i Mandsminde fun
det Oldsager, navnlig Jernvaaben, som Landsbysmeden omdannede til Knive, der
skal have været særdeles brugbare. Et Bronzespænde fandt Vej til et Skødeskind
og blev herigennem reddet for Efterverdenen. Udgravningen, der strakte sig over
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Fig. 15— 17. Sværdfæster. Formen Fig. 15 fra Vimose er ældst. Formerne Fig. 16— 17 fra Kragehul Mose er
yngre. Ca. V2.

1000 Kvadratmeter, bragte en meget stor Mængde Sager for Dagen: Smykker
(Sølvhægter, Knapper, Perler af Rav og Glasmosaik), Toiletsager (Niptænger og
Øreskeer i Futteral, Benkamme), Vaaben (Skjolde, Sværd, Spyd, Buer, Pile og
Pilekogger), Ridetøj (Bidsler — af hvilke tre fandtes i Munden paa Hesteskelet
ter — Sporer, Spænder, Beslag), Husgeraad (Bronzebeslag til et Drikkehorn,
Træskaale, Træspand, Jernknive, Økser, Dejgtrug) og romerske Sølvmønter. En
særlig Interesse har Nydam Mose imidlertid, som nævnt, paa Grund af de her
fremdragne store Baade: en hel Baad af Egeplanker, Brudstykker af en anden
af samme Træsort og endelig en fuldstændig Fyrretræsbaad.
Det velbevarede Egetræsfartøj har en Længde af ca. 23 m. Sidebordene er klin
ket sammen med store Jernnagler og fastbundet til Spanterne med Snore, der dels
gaar igennem Klamper udskaaret i selve Egeplankerne og dels igennem tilsvarende
Huller i Spanterne. Det samme Fastbindingssystem finder vi i den mere end et
halvt Aartusinde ældre Baad, som udgravedes i 1921— 22 i Hjortspringkobbel
Mose paa Als. Denne Baad, som tilhører den begyndende Jernalder, er konstruktivt
langt primitivere end Nydambaaden, f. Eks. er der ikke anvendt Jern eller andet
Metal til den. Grunden til, at man har bevaret Fastbindingsmetoden saa sent som
i Folkevandringstiden, er muligvis den, at der herved opnaaedes en større Smi
dighed; thi ellers vilde Nydambaaden trods sit smukke Udseende være blevet
en stor og stiv Baad. Fartøjet blev drevet frem af 14 Par lange Aarer, der fast
holdt af Læderstropper hvilede i Aaretolle af Egetræ. Disse Aaretolle var ikke
uløseligt forbundet med, men kun fastsurret til Rælingen, idet de var udsat for et
stærkt Slid og skulde udskiftes fra Tid til anden.
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Fig. 18. Rembeslag af Bronze med Glasmosaik og Emaljeindlæg. Fra Vimose. Ca. 4 5.

Fyrretræsbaaden var omtrent lige saa fuldstændigt bevaret som Egebaaden,
men gik til Grunde ved Begivenhedernes Magt. Udgravningen blev nemlig stand
set af Krigsudbruddet i 1864. Ved, Wienerfreden maatte Danmark afstaa saavel
Oldsagmaterialet fra Thorsbjerg som fra Nydam Mose, og kun en mindre Del af
begge Fund, som allerede var bragt til København, eller som var indlemmet i
Kong Frederik V I I ’s Privatsamling, befinder sig nu i Nationalmuseet (Fig. 5; Ind
holdet af de to Skabe til venstre og Skjoldet i Skab 3 er fra Thorsbjerg Mose;
Sagerne i Skab 4 er alle fra Nydam Mose). Hovedparten af de to store sønderjyske
Fund, den lange Egetræsbaad indbefattet, opbevares i Museet i Kiel.
Paa Grund af de Hændelser, som greb forstyrrende ind i Udgravningen af
Nydam Engmose, vides det ikke med Sikkerhed, om denne er tømt for Oldsager
eller ej. Det var saadanne Tanker,
der i Slutningen af forrige Aarhundrede fik den stærkt arkæologisk
interesserede Apotheker Chr. M ik
kelsen i Odense til i Forbindelse
med Nationalmuseet at købe den
Englod, som grænser op til det al
lerede udgravede Omraade af Ny
dam Mose. Denne er nu National
museets Ejendom, og det er Me
ningen, at Spaden en Gang i Frem
tiden atter skal sættes i Mosen.
Forventningerne maa dog ikke spæn
des for højt. Det er en stor og
kostbar Opgave at gaa i Lag med, Fig. 19. Ber.kam fra Vimose med Runeindskrift (Mandsnavnet
og tidligere Erfaring viser, at Ud„Harja“). Ca. 6/s.
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byttet kan staa i sørgelig Modsætning til Anstrengelserne. — Besidder National
museet kun delvis de to store sønderjyske Mosefund, saa opbevares lykkeligvis
det lige saa omfattende og prægtige Fund fra Vimose paa Fyn næsten udelt i
Museet (Fig. 4 og 1— 3, 6 — 15, 18—21). Vimosen ligger 8 km nordvest for
Odense tæt ved Landevejen til Bogense i Nærheden af Kirkebyen Allesø. Den
er af betydelig Størrelse med Længderetning omtrent Nord—Syd. Mosen inde
sluttes af Bakkestrøg, der i den sydlige Del trækker sig noget tilbage, og her
i den sydlige Ende var det, at det store Fund blev gjort. Sognepræsterne havde
i længere Tid indsendt Oldsager fra Mosen, • da den endelige Undersøgelse
fandt Sted i Aarene 1859 og 1865 under Ledelse af C. F. Herbst og C. Engel
hardt. Oldsaglejet strakte sig over 900 Kvadratmeter og havde sædvanligvis en
Tykkelse af 0,30—0,60 m. Ofte kom de lettere Træsager allerede til Syne ved
det første Spadestik, medens de tungere Metalgenstande var sunket dybere ned i
Mosedyndet. Ialt er der i Vimose fremdraget 4000 Oldsager, i Hovedsagen af
samme Art som de fra Thorsbjerg Mose. Dog frembyder Vimosefundet talrige
Oldsagtyper, som ikke kendes fra Thorsbjerg Mose, ligesom det omvendte er T il
fældet. Overensstemmelserne i Typer viser, at de to Mosefund er paa noget nær
samtidige. Derimod er de henved et Aarhundrede ældre end Nydamfundet, som
hidrører fra omkr. Aar 400.
Yngst af de større Mosefund er det fra Kragehul Mose ved Flemløse i Nær
heden af Assens, som maa dateres til Aar 500 (Fig. 5, Skab 5). Denne lille Mose
lod allerede høre fra sig i Midten af det 18. Aarh. Arkivtegneren S. Abildgaard
omtaler i sin Dagbog for Aaret 1761, at han ved et Besøg hos Præsten i Flem
løse, H err Wikmand, har set en Del Oldsager, fundet et Aarti forinden i Krage
hul Mose. Disse er forlængst gaaet tabt. Abildgaard helliger de enkelte Genstande
en ret udførlig Beskrivelse, og i hans Liste genfinder man mange fra Mosefun
dene velkendte Oldsagtyper. Mere enestaaende var to Stykker med Runeindskrif
ter og et Træstykke med Menneskebilleder og andre Fremstillinger. „Han var
Arkivtegner; havde han dog blot tegnet Sagerne i Stedet for at skrive om dem!“
sukker Engelhardt i sit Værk om Kragehulfundet. I Tyverne af forrige Aarhun
drede indsendtes mindre Fund fra Mosen til København, og i 1864—65 foretoges en
videnskabelig Udgravning. Fundet har samme Karakter som de øvrige Mosefund,
men er mindre omfattende. Den udviklede germanske Dyreornamentik, som ses
paa flere af Genstandene, viser, at vi nu har overskredet den Grænse, som Arkæo
logien har sat for Folkevandringstiden og er et Stykke inde i den følgende Periode.
For at illustrere, hvorledes Tidsforskellen mellem Mosefundene viser sig i Oldsag
typerne, kan Sværdfæstets Udvikling anføres: Eksemplarerne fra Thorsbjerg Mose
og Vimose bestaar af tre Dele anbragte paa den lange Grebtunge, øverst en
kugleformet Træknap med store, sølvbelagte Bronzenitter, derefter et aflangt M idt
stykke og nederst en flad eller halvkugleformet Parerplade med store og smaa
Sølvnitter (Fig. 15). De yngre Fæster fra Nydam og Kragehul Mose har enten en
cylindrisk Trækerne med guldbelagte Sølvbaand (Fig. 16) eller er af massiv
Bronze (Fig. 17).
Foruden de ovenfor omtalte store Mosefund kendes en Række mindre Fund
af denne Art, hovedsagelig fra Jylland. Fra Trinnemose i Torslev Sogn i det øst-
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lige Vendsyssel hidrører en Del Beslag til Ri
detøj, af hvilke særlig nogle firkantede Plader
med smukt gennembrudt Mønster kan fremhæ
ves. Sammesteds fandtes en Næseskærm til en
Stridshest, Dele af en Bronzetømme, Rembøjle
og Dupsko til Sværdskede, Beslag, Spænder og
Hængedupper til Læderremme.
Nord for Aarhus, ikke langt fra den vest
lige Bred af Kalø Vig, tæt ved Skjødstrup Præstegaard, ligger det saakaldte Hedeliskær i en
Dalsænkning mellem høje Bakker. I denne
Mose er fundet flere bøjede, i Æggen forhak
kede Jernsværd, Lansespidser, Skjoldbuler, Pi
lespidser, Spænder, Beslag til Ridetøj, en Jern
økse, en Guldfingerring og flere andre Gen
stande. Disse Sager er fremdraget til forskellige
Tider i forrige Aarhundrede, og kort efter Aarhundredskiftet gjordes endnu et Offerfund i
Hedeliskær, nemlig en romersk Bronzesi, hvis
lange Hank var bøjet op omkring en skarp
kantet Sten, som udfyldte hele Karret. Gen
nem Siens Bund var gentagne Gange jaget
Spidsen af en Kniv. I kort Afstand fra Bronze
karret fandtes et Jernsværd med bronzeklædt
Fæste. Ved en Gravning i Mosen er bl. a. kon
stateret Baalrester og Skeletter af forskellige
Husdyr: Heste, Svin, Faar og Hunde.
I Vingsted Sø i Nærheden af Vejle er fundet
Spydspidser, Skjoldbuler, Skjoldhaandtag, flere
ejendommelige, brede Beslag til Hestetøj og to
stangformede Stykker Betalingsguld. Nær Vejle
er ligeledes et andet Findested, nemlig Trane
bær Mose, hvor der væsentlig er fremdraget Fig. 20. jcm segi med Træskaft fra vimosc. '
Sager af Træ, saasom Vognrester, Skjold
brædder og Spydstager. Et Fund fra Porskær ved Horsens omfatter hovedsagelig
Dupsko til Sværdskeder. Det tilhører Folkevandringstidens senere Del og viser
en tydelig Afslapning af Offerskikken: en Del af Tingen skal symbolisere den
hele Genstand; i Stedet for at nedlægge Sværd og Skede nøjes man med at af
rive og ofre Dupskoen. Noget lignende ser man ved et Fund fra Nydam Mose
(ikke at forveksle med det store Baadfund). Her var det Mundblik og Dupsko til
Sværdskeder, der maatte repræsentere de fuldstændige Offergenstande. Det samme
Fænomen fortsætter ved Guldfundene fra 6. Aarhundrede, hvor prægtigt ornamen
teret Guldmundblik til Sværdskeder og runde Fæsteknapper af Guld er hyppigt
forekommende symbolske Ofre.
A f de mindre Mosefund fra Øerne kan nævnes Fundet fra Illemose ved Kerte-
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minde. Det indeholder Vaaben, som stemmer saa nøje overens med dem fra Vimose, at man kunde antage, at man her er stødt paa Sporene af en slagen For
trop af Vimosehæren. Sjælland kan ikke opvise et eneste Mosefund, og dette er
sikkert ikke tilfældigt, men hænger rimeligvis sammen med det ovenfor sagte om
de historiske Forhold i Folkevandringstiden. Fra Bornholm haves derimod et Par
mindre Fund.
Ovenfor er omtalt nogle Sager med Runeindskrifter fra Kragehul Mose. Disse
Genstande er nu forsvundne, men til Gengæld har Udgravningerne ikke blot af
Kragehul, men ogsaa af de andre store Moser bragt flere runeristede Oldsager for
Dagen. Det er de ældste Runeindskrifter, som kendes i Norden. Som oftest er de
ganske korte, bestaaende af et enkelt eller nogle faa Ord skrevne med det ældre,
fællesgermanske Runealfabet. Runerne er indridset i de mest forskelligartede Gen
stande: en Skjoldbule, en Spydstage, et Pileskaft, en Rembøjle eller en Dupsko til
en Sværdskede, en Høvl, et Remspænde, en Benkam eller et Knivskaft. Nogle af
Indskrifterne kan ikke tydes, medens andre har vist sig at indeholde et Navn,
vel nok paa Tingens Ejermand, som f. Eks. Benkammen Fig. 19. Visse Indskrifter
synes at rumme en magisk Sætning, som skal give Sværdet Slagkraft og Kastespyddet Flugt.
Paa mange forskellige Punkter giver Mosefundene saaledes Oplysning om For
fædrenes Færden, og efterhaanden som Arkæologien ved stadig forøget Viden formaar at sprede Mørket, der indhyller Fortiden, vil ogsaa de store Mosefund
komme til at ligge i et klarere og klarere Lys.

Fig. 21. Grifhoved af Bronze
fra Vimose. Ca. 2 3.

