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Fig. 1. Fra Udgravningen ved Klosterlund-Bopladsen. I Forgrunden Søren Jensen.

KLOSTERLUND OG SNARUP MOSE
DE ÆLDSTE BOPLADSER I JY LLA N D OG PAA FYN
Af T herkel M athiassen
til vort Lands ældste Historie udvides stadig ved Fremkomsten af
nye Fund. Hidtil har det navnlig været paa Sjælland, at Fundene fra vor
ældste Stenalder, Maglemosekulturen, fremkom; gennem en Række store Boplads
fund — Mullerup, Sværdborg, Holmegaard, Lundby — kender vi nu denne sjæl
landske Kultur ganske godt. Senere Undersøgelser har vist (se Nationalmuseets
Arbejdsmark 1936), at ogsaa Jylland havde en rig Bebyggelse dengang, navnlig
langs Gudenaaen og de større vestjydske Aaer. Men i Aar er der yderligere i Jyl
land fremkommet en Boplads, der er ældre end nogen anden, vi kender her i Lan
det; og paa Fyn er den første Boplads fra Maglemosekulturen udgravet.
endskabet

K

Lige midt i Jyllands Hjerte, mellem Silkeborg og Herning, ligger den nu ud
tørrede Bølling Sø, engang en 300 Tønder Land stor Vandflade, omgivet af mørke
Hedebakker; den ligger paa Vandskellet mellem to af Jyllands største Vandløbs
systemer, idet den nordlige og større Del afvandes til Karup Aa, medens den
sydlige gennem Funder Aa løber til Gudenaaen. Det er en mager Egn; store
Sandflader strækker sig til alle Sider, og lidt vestligere begynder Alhedens uende-
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lige tildels lyngklædte Slette; men Nordvest for Søen hæver sig Stenholt Skovs
lysegrønne Kuppel af gammelt Egekrat som den østjydske Naturs sidste Forpost
mod Vestens Hedeegne.
Mellem Stenholt Skov og Søen, paa Randen af den sandede Højflade, ligger
Gaarden Klosterlund. Mellem denne og Søen og dennes Afløb strækker sig store
Eng- og Mosearealer, Hjemstedet for en betydelig Tørveindustri. Det var paa
denne Mosestrækning, lige Sydvest for Klosterlund, at den Boplads, der i det
følgende skal omtales, fandtes.
Det var under Gudenaa-Undersøgelserne i 1935, at denne Boplads opdagedes.
Fra Bølling Sø var der i Aarenes Løb indsendt adskilligt af Interesse til Natio
nalmuseet, og desuden havde Klosterlunds Ejer, Proprietær og Tørvefabrikant
Martin Anchersen, i Udkanten af Stenholt Skov bygget et lille Museum med Sa
ger fra Omegnen, blandt andet mange Oldsager fra Gudenaa-Kulturen. I Oktober
aflagde jeg da et Besøg paa Klosterlund, og da viste den gamle Søren Jensen,
tidligere Gaardejer i Kragelund og ivrig Oldsagssamler, mig et Sted, hvor der laa
Flintspaaner under et Lag Tørv. Dette saa interessant ud; her skulde være Mu
lighed for at finde Gudenaa-Kulturen ren, uden de yngre Indblandinger, som man
træffer paa saa mange af de aabne Pladser; og her skulde vi tillige ved en sam
tidig geologisk Undersøgelse kunne faa en Tidsbestemmelse af denne Kultur. Det
var dette, vi søgte; men vi fandt noget helt andet: En Boplads, langt ældre end
Gudenaa-Kulturen, ja ældre end nogen anden kendt, dansk Boplads.
Udgravningen fandt Sted i Maj 1936; to Mosegeologer, Dr. phil. Johs. Iversen
og stud. mag. J. Troels-Smith, deltog. Der udgravedes ialt et Areal paa ca. 200
Kvadratmeter; derved fandtes omtrent 1100 Redskaber, foruden Tusinder af Flæk
ker, Spaaner, Blokke og Affaldsstykker. Bopladsen ligger paa en smal Sandodde,
der dengang har strakt sig ud i Søen; senere er det hele groet til og dækket med
Tørv, saa Overfladen nu er ganske jævn. Øverst paa Bopladsen ligger et Tørvelag paa 30—40 cm Tykkelse; herunder kommer Oldsagslaget, graat Sand med Flint
og Trækulstumper, af en Tykkelse fra 20—40 cm; tykkest er det paa Sydskraaningen ned mod Søen, hvor Bopladsens Mødding har hobet sig op. Under Kul
turlaget følger da lysegraat Sand uden Kulturrester.
En Skuffelse var det, at der hverken paa selve Bopladsen eller i Dyndlagene
uden for i Søen fandtes det mindste Spor af Dyreknogler eller Benredskaber;
det har ikke kunnet holde sig i den kalkfattige Jord. Alle Oldsagerne, med
Undtagelse af nogle faa Slagsten, er af Flint, i Reglen mørkfarvet af Tørvens
Humusstoffer; men af Flintsager var der til Gengæld en Mængde. Hvad der straks
faldt i Øjnene, var den daarlige Teknik; Redskaberne er gennemgaaende smaa og
meget grovt og daarligt tilhuggede; Slibning er der naturligvis slet ikke Tale om.
Flækkerne er meget daarlige, navnlig sammenlignet med Gudenaa-Kulturens fine
Flækker; de fleste Redskaber er lavet af smaa daarlige Spaaner og Skiver.
Et Udvalg af Klosterlund-Fundets Redskaber ses Fig. 2: 1 er en Skiveøkse,
hvoraf der kun fandtes ganske faa; noget talrigere var Kærneøkserne (2), men
alle smaa og tarvelige. 3 er en Slagsten af Kvartsit, 4 og 5 Spidsvaaben; den
talrigeste Redskabsgruppe var Skraberne; alene af Skiveskrabere (9— 10) var
der næsten 300, de fleste smaa, runde; talrige var ogsaa Høvlskrabere (6),
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Fig. 2. Oldsager fra Klosterlund. Halv Størrelse.

lavet af en Flækkeblok, Flække- og Spaanskrabere. 7 er en Kniv, dannet af
en Flække, der har faaet et Par Fastbindingshak i den ene Ende; 8 er et lille,
fint Flækkebor; 11 — 12 er Repræsentanter for en ret stor Gruppe, Stiklerne, Red
skaber med en kort Tværæg, god til at ridse i Ben med. Dværgflinten eller Mikroliterne er ogsaa rigt repræsenteret (13 — 19), men af faa og simple Former,
Spidser og Cirkelsegmenter, i Modsætning til Gudenaa-Kulturens mangfoldige og
ofte smukke Former. Det er alt i alt en fattig og primitiv Kultur, vi her har at
gøre med. Imidlertid maa vi erindre, at det er et noget ensidigt Billede af Kultu
ren, vi faar her, idet alle Sager af Ben og Træ mangler; og det var maaske den
største og vigtigste Del af hele Redskabsinventaret.
Hvor gammelt er nu Klosterlund-Fundet? Ja, Flintredskaberne siger, at vi er
langt tilbage i Tiden, men hvor langt? Her kommer Mosegeologerne os til Hjælp.
Ude i Dynd- og Tørvelagene i Søen uden for Bopladsen fandt vi flere Flintsager,
der maa være udkastet fra Bopladsen, medens denne var beboet. Der blev saa
udført Pollenanalyse — Optælling af de forskellige Skovtræers Støvkorn — paa
en lille Prøve af de Lag, hvori Flinten fandtes, og dette gav, at Egnens Skove
dengang har været sammensat af omtrent lige meget B irk og Fyr, lidt Pil og
ganske svage Spor af Hassel; ingen Eg, Ælm, Lind og El. Dette viser, at vi er
betydelig længere tilbage i Tiden — vel et Tusind Aar — end Maglemose-Kultu-
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Fig. 3. Ræveholmen i Snarup Mose.

rens sjællandske Bopladser, hvis Alder anslaas til omkring 6000 før Kristi Fødsel.
Maglemose- Kulturen hører nemlig hjemme i en Tid, da Birken var trængt stærkt
tilbage, Fyrren og Hasselen dominerende, men Egeblandingsskoven (Eg, Ælm, Lind)
allerede begyndt at trænge godt frem.
Denne tidlige, geologiske Tidsbestemmelse stemmer godt med Flintredskabernes
raa, primitive Former, der tyder paa et betydeligt ældre Stadium end baade Magle
mose- og Gudenaa-Kulturerne. Det er her værd at bemærke, at de eneste Red
skaber, vi hidtil kendte fra denne Tid, de Flintpile, Uroksen fra Vig er dræbt
med, er af fuldstændig samme Form som de store, grove M ikroliter fra Kloster
lund (Fig. 2.16—17).
Den fynske Boplads er ikke slet saa gammel; men da den hidtil ældste Bo
plads paa Fyn var en Køkkenmødding (Langø paa Hindsholm), har den alligevel
stor Interesse.
Stedet er en Holm, Ræveholmen, der ligger i den store Snarup Mose under
Egeskov Gods i Sydfyn. Bopladsen har været kendt længe; i 1920 blev et Stykke
af den pløjet og Ejerens Søn, Grev Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille, nu Fjellebro,
opsamlede en Del Oldsager her, og denne Samling supplerede han stadig ved
Opsamlinger paa Stedet, saa der nu paa Fjellebro findes en ret stor Sam
ling herfra. I Juli Maaned 1936 foretog Nationalmuseet saa en Undersøgelse
af Bopladsen; ogsaa her deltog de to Mosegeologer og desuden stud. mag.’erne
Chr. Vebæk og Holger Rasmussen; Grev Ahlefeldt var os behjælpelig paa en
hver Maade.
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Fig. 4. Oldsager fra Snarup Mose. Halv Størrelse.

Ræveholmen er en græs- og skovklædt Holm paa ca. een Tønde Land, der
naar 3*/a m op over den omgivende Moseflade; baade Holm og Mose er med
sin blandede Birke-, Elle- og Bøgeskov et ualmindelig smukt Stykke uberørt Na
tur. Men Holmens øverste Del har som sagt været pløjet i nogle Aar, og her var
Flinten kommet frem; der fandtes dog spredt Flint over hele Holmen. Der ud
gravedes øverst paa Holmen et Areal paa 112 Kvadratmeter, og derved fremkom
et betydeligt Antal Flintredskaber, blandt andet over 200 Mikroliter. Her var Hol
mens Overflade ikke tørvedækket; Oldsagerne laa i Overfladen og i det første
Spadestik, og dette har bevirket, at der heller ikke her var bevaret Bensager;
heller ikke ude i de tilgrænsende Dele af Mosen var der en Stump Ben at finde;
denne Mose var ogsaa for kalkfattig.
Et Udvalg af Oldsagerne fra Snarup Mose ses Fig. 4: 1 er en stor Kærne
økse, 2—3 er Skiveøkser; Økserne her er større og bedre end ved Klosterlund.
4 er et Spidsvaaben, 5 en Flækkeskraber, 6 en Haandtagsblok til at hugge fine
Flækker af, 7 en Skiveskraber og 8 en Stikkel; 9 — 17 er Mikroliter, bedre og
finere end Klosterlund-Fundets; de trekantede Former (13— 16) kendes slet ikke
derfra, men er velkendte fra Maglemose-Bopladserne; derimod kendes Tværpilen
(18) heller ikke fra de fleste af disse, men derimod fra Gudenaa-Kulturen.
Flækketeknikken i Snarup Mose er i det hele taget rigtig god. Selv om Old
sagsformerne minder meget om Maglemose-Kulturens, har de alligevel et
Særpræg over for denne; navnlig gælder dette Mikroliterne, hvor de lige-
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benede Trekanter er stærkt fremtrædende. En Overraskelse var det at finde
et Skaar af et grovt, tykvægget Lerkar i et Ildsted øverst paa Bopladsen; Lerkar
kendes ikke fra Maglemose-Kulturen; dette tyder paa lidt yngre Alder — hvis
Lerkarskaaret da er samtidigt med Flintsagerne.
Dette bekræftes af Mosegeologerne: Pollenanalysen af Kulturlaget i Snarup
Mose viser, at Egeblandingsskoven nu er stærkt dominerende i Forhold til Fyr
ren; Bopladsen hører hjemme i Tiden mellem Maglemosetid og Køkkenmøddingtid, maaske oven i Købet nærmest den sidste. Ved første Øjekast virker det
ejendommeligt at træffe en saa gammeldags Flintkultur saa langt ned i Tiden; men
naar man betragter Forholdene i Jylland, er der intet mærkeligt deri; Snarup
Mose-Fundet er en Pendant til den jydske Gudenaa-Kultur.
Er nu Klosterlund-Fundet de ældste Menneskespor i Danmark? Ingenlunde;
der er spredt omkring i Landet fundet nogle Økser af Rensdyrtak, der maa være
endnu ældre, samtidige med den store, nyopdagede Boplads Ahrensburg i Hol
sten; men fra denne Tid kender vi endnu ingen Boplads i Danmark; det maa da
blive en af vore vigtigste Fremtidsopgaver at finde en saadan.

Fig. 1. Vikingetidsgravpladsen ved Højstrup. Akvarel af Magnus Petersen.

SKIBSSÆTNINGER I DANMARK
A f H. C. B roholm

det Afsnit af Eddaen, hvori Snorre Sturluson behandler den gamle Gudelære,
fortæller han følgende om Balders Ligfærd: Aserne tog nu Balders Lig og førte
det ned til Søen. Hringhorne hed hans Skib, det største af alle Skibe; det vilde
Guderne skyde ud i Søen og paa det holde Balders Baalfærd.
At det ikke alene er i Gudeverdenen, den Døde brændes paa sit Skib, viser
de ganske talrige Gravfund fra den skandinaviske Halvø, i hvilke der blandt de
brændte Ben forekommer Jærnnagler fra et Fartøj, som er blevet brændt paa BaaIet sammen med Liget. Men Side om Side med disse Grave med brændte Baade
finder man andre, hvor den Døde er jordfæstet i sin Baad tillige med sine Vaaben og andre Ejendele; og denne barokke Gravskik kulminerer i Vikingetiden
med de pragtfuldt udstyrede Skibsgrave, af hvilke det er tilstrækkeligt at nævne
Kongegravene fra Vestfold, Gokstad- og Oseberggravene1).
Den Tanke, der ligger bag denne Gravskik, er jo ganske klar: Den Døde har
til Færden til Dødsriget Brug for et Fartøj; brænder man Liget, maa Baaden
underkastes samme Behandling; skal den Døde jordfæstes, foregaar det i selve
Skibet. Ideen gaar rimeligvis tilbage til græsk-romerske Forestillinger om Døds
riget; men i og for sig maa den forekomme ganske naturlig for søfarende Folk,
ikke mindst for et Folk, hvis Opfattelse af det Hinsides er præget af en saa kras
Materialisme som Nordboernes i Vikingetiden. Mærkeligt er det da, at Baadgraven,
der allerede fra det 5. Aarhundrede er ret almindelig paa den skandinaviske Halvø,
saa vidt man kan se, aldrig rigtig har vundet Indpas i Danmark. Kun een eneste
Højlæggelse i Skib (Ladbygraven) er konstateret i Danmark8), og dette er saa
meget underligere, som Skibssætninger (d. v. s. Grave, der er prydede med buede
Stenrækker, der mødes i to Spidser, hvorved Stensætningen faar Lighed med et
Skib) forekommer flere Steder inden for det gamle danske Landomraade. Det
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følgende skulde give en Oversigt over de Mindesmærker af denne Art, der for Øje
blikket kendes inden for Danmarks Grænser.
1. Paa Ferslev Mark, Frederiksborg Amt, findes en stærkt forstyrret Skibssæt
ning, 39' 1. i NNØ .— SSV., hvoraf kun Endestenene og den ene Side (mod NNV.)

Fig. 2. Lejreegnen i det 17. Aarhundrede efter Ole Worms „Monumenta Danica“. — A Harald Hildetands Grav
(Langdysse). — B Dronningstolen (oprindelig vist en Langdysse eller Skibssætning, hvoraf nu kun en enkelt Sten
er tilbage). — C En Gaard, der kaldes „Kongsgaarden“. — D En Høj, hvor efter Worm Kongerne stod og
plejede Ret. — E Ertedalen eller Herthadalen. — F Lejre Aa. — G En Høj, Stenhøj. — H en Gravhøj,
„Kong Olavs Høj“. — / Maglebro. — K En naturlig Bakke, der kaldes Hestebjerg. — L Folehøj. — M Kirkehøj. — N Friishøj. — O En med Sten omsat Plads (den store Skibssætning), der hos Worm kaldes Hyldehøj;
her mente man, Kongerne blev hyldede. — P Kornerup Aa. Vest for G ses en mindre Skibssætning.

staar paa Plads. Den anden Side er fuldkommen forstyrret, hvorfor Bredden kun
skønsvis kan fastsættes til 16'— 18'. Stenene er ret smaa, kun 3 '—4' høje.
2. Langt anseligere har de Skibssætninger været, som endnu til dels findes
ved Lejre (Vest fo r Roskilde), der lige fra den tidlige Middelalder udpegedes som
Lejrekongernes Sæde, det fra Saxo navnkundige Lethra. Det ældste Billede af
Lejreegnen (Fig. 2) findes i Ole Worms: Monumenta Danica (1643). Det er et ret
ubehjælpsomt tegnet Prospekt; men alle Oldtidsmindesmærker og Veje er vist i
rigtigt indbyrdes Forhold, saaledes som de endnu tager sig ud, naar de ses fra
Gravhøjen „Mysselhøj“ Vest for Byen. Nordøst for Lejre By ses en mindre Sten
kreds af oval Form, og Syd for den paa en Grustunge mod Lejre Aa og Kornerup
Aa en meget stor, spidsoval Stensætning, der betegnes med Navnet „Hyldehøj“
og angives at være den Plads, hvor Kongerne hyldedes3). Worm af bilder kun de
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Sten, han har kunnet finde rede i, og der har sikkert været flere paa hans Tid.
Det ses tydeligt af et Kort og en Del Skizzer med paaskrevet Tekst, der er ud
førte 1758 af Historikeren v. Gebhardi, og som nu findes i Nationalmuseets Arkiv.
Noget sikkert Resultat angaaende Stenenes Antal og Fordeling paa de enkelte
Mindesmærker giver dog hverken hans Tegninger eller et Kort, som Lensgreve
Ludvig von Holstein 1751 lod Christoffer Hammer udføre; men at der mindst
har været 3 Skibssætninger, fremgaar dels af Worm, dels af de nuværende For
hold; thi paa det Sted, hvor Worms store Skibssætning er indtegnet, ses endnu
Rester af to Monumenter; det ene er med sine 32 høje Sten, der staar i en
Oval ca. 60 m 1. i NV.—SØ., den anseligste af alle de Skibssætninger, der er

Fig. 3. Skibssætningen i Konappeskoven ved Skovsgaard, Langeland.

bevaret. Derimod er der af Worms lille Skibssætning kun een eneste Sten tilbage,
den saakaldte „Dronning Margrethes Sten“ ; og Ødelæggelsen af det sidstnævnte
Mindesmærke maa være foregaaet efter 1804; da besøgtes det af Fr. Miinther, der
angiver dets Længde til 65—70 Skridt i NV.— SØ., Bredden til 15 Skridt, men
desværre ikke oplyser noget om, hvor mange Sten der var bevaret.
3. Ret hyppigt forekommer paa Bornholm Skibssætninger i Forbindelse med
Røser og Stenkredse; i hvert Fald kendes her foruden de sløjfede mindst 24
Skibssætninger. De varierer noget i Størrelse, fra 7,5—31 m og Bredden svinger
fra */î til V« af Længden; kun nogle af de betydeligste skal nævnes her. Paa en
høj Bakke, „Enebjergu, ØNØ. for Vester Marie Kirke, findes 2 Skibssætninger
med Retning NV.—SØ., og tæt neden for Bjerget ligger 5 andre opankrede lige
som en lille Flaade, ligeledes med Retning NV.—SØ. Andre er konstaterede paa
Blemme Lyng og paa Klemensker Højlyng, og i Bodilsker Sogn findes 3 Skibs
sætninger med Retning NØ.— SV. Aaker Sogn rummer 8 af disse Monumenter,
hvoraf de 7 ligger jævnsides i NV.— SØ., medens den 8. har Retning om
trent 0 .— V.
4. Paa Langeland findes mindst 2 Skibssætninger. Den ene (Fig. 3) ligger i
Konappeskoven ved Skovsgaard og blev opmaalt af Henry Petersen og J. B.
Løffler. Den er 39' 1. i NNØ.— SSV„ 15' br.; Randstenene (13 i SØ.-, 18 i NV.Siden) er temmelig smaa. For Nordenden ligger to Sten, der synes at danne en
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„Snabel“ . Den omvæltede, søndre Stævnsten er højere end Sidestenene og er paa
den ene Side prydet med et Cirkelslag. Foran denne ligger en lang Sten, vel en
Snabelsten.
5. I en Stubhave ved Litzemose findes den anden Skibssætning (Fig. 4), der
er ganske anselig og i Størrelse staar ret nær Skovsgaard-Skibet. Den bestaar af
72 Sten og maaler 13 m i N.—S., 7,50 m i 0 . —V. Begge Stævne har været ud

Fig. 4. Skibssætning ved Litzemose, Langeland. Set fra Syd.

mærkede med et Par ret høje Sten, der nu er væltede omkuld; mod N. udgaar
fra Stævnen en 1,65 m 1. Række af 3 Sten; fra Sydstævnen en 3,75 m 1. „Sna
bel“ dannet af 7 Sten.
6. Endnu i 1884 fandtes paa Avernakø paa den flade Strandmark ved Draget
en Samling, ca. 2l/s' høje Sten, Højstenene, hvoraf 15 stod oprejst, medens flere
var omvæltede. De stod i 2 Grupper uden nogen bestemt Orden; dog mener
Henry Petersen at kunne fastslaa, at den østlige Gruppe, der stod paa flad Mark,
havde udgjort en Skibssætning 33' 1. i NV.— SØ., 12' br. Den østlige formoder
han har haft Forbindelse med et Par lave, runde Smaarøser.
7. En særlig Berømmelse nyder den Skibssætning, der findes i Skamby Sogn
paa Fyn i Forbindelse med den store Glavendrup-Runesten. Det oprindelige Mo
nument synes at have bestaaet af Runestenen og en mægtig Skibssætning med
Retning omtrent 0 .— V., hvoraf dog nu kun den østre Halvdel er bevaret. Inden
for Skibssætningen findes en lille Høj, hvori skal være fundet en Bronzedolk, og
paa denne Høj siges Stenen oprindelig at have staaet. Lige 0 . for Stævnen ligger
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en anden lille Høj. Paa Grund af de Beskadigelser, Mindesmærket har været
Genstand for, og de uheldige Restaureringer, der er foretaget paa Stedet, lader det
sig ikke gøre at skaffe fuldkommen Klarhed over Monumentets oprindelige Form4).
I Jylland kendes Skibssætninger paa følgende Steder:
8. Ved Tolne i H jørring Amt findes som sidste Rest af en fordums anselig
Skibssætning, der har været ca. 50' 1. i NV.—SØ., 6 store Sten.
9. Paa Lindholm Mark ved Nørre Sundby fremkom 1889 4 Skibssætninger,

Fig. 5. Skibssætninger paa Lindholm Mark ved Nørre Sundby. Nord er nedad paa Billedet.

der tidligere havde været dækket af Flyvesand, liggende tæt sammen (Fig. 5). Na
tionalmuseet lod Mindesmærkerne undersøge og forberedte Fredningen af disse
interessante Oldtidsminder; men førend denne var blevet ordnet, blev alle Mindesmærkerne ødelagt af besøgende, som opbrød Stenene. Skibssætningerne laa sammen
i en lille Gruppe med Retning N.—S. Den vestligste var den bedst bevarede og
maa have haft en Længde af 15'— 16' og en Bredde af 8 '—9'. Stævnstenen mod
S. manglede, medens den nordre var bevaret; den var 3 ' 3 " høj og overgik saaledes i Størrelse de Sten, hvoraf Siderne var dannede, idet disse kun maalte 2'.
Vestsiden dannedes af 9 Sten, og et lignende Antal har der sikkert været i Øst
siden, hvor dog kun 7 var til Stede, de 2 tilmed ikke paa deres oprindelige Plads.
Af den anden Skibssætning var kun lidt af Nordspidsen, af den tredje kun 7 Sten
af Østsiden tilbage. Den fjerde var noget bedre bevaret, idet der foruden den ene
Stævn fandtes 10 Sidesten, 4 i den ene, 7 i den anden Side.
10. Ved Højstrup, Tømmerby Sogn i Vester Han Herred, ligger paa en flad
Strand ved en Vig af Limfjorden en Gravplads, bestaaende af et større Antal
smaa Rundhøje med Fodkrans, 7 Langhøje samt ca. 75 Bautasten (Fig. 1 og 6).
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Ind i mellem disse forekommer desuden 2—3 Skibssætninger med Længderetning i
NØ .—SV.
11. Ved Balle i Rosmus Sogn paa Djursland har der ogsaa været en Skibssæt
ning, 30' 1. i N.— S., 15' br. og omsat med 16 eller 17 Sten, der dannede en Oval.
12. Meget anselig synes
den Skibssætning at have væ
ret, der i fordums Tid fand
tes i Vejerslev Sogn i Viborg
Amt. Desværre sløjfedes den
ene Halvdel allerede i 1746,
og ca. 100 Aar senere maatte
Resten vige. Skønt Efterret
ningerne om den er meget
sparsomme, har Dr. J. Brønd
sted ved en Undersøgelse af
Kildematerialet til sin Beskri
velse af de arkæologiske Min
desmærker i Houlbjerg Her
red med Sikkerhed fastslaaet
Monumentets Art. Det var
en spidsoval Skibssætning, ca.
90 m 1., ca. 14 m br., sat af
26, ca. 2 m høje Sten, nemlig
12 i hver Side, 1 for hver
Ende. Dens Orientering ken
des derimod ikke.
13. Den vigtigste af alle
de danske Gravpladser, hvorpaa der har ligget Skibssæt
sætninger, er dog den, der
findes paa Hjarnø i Horsens
Fjord; det er tillige en af den
Fig. 6. Plan over Gravpladsen ved Højstrup.
danske
Oldforsknings klassi
Tegnet af Magnus Petersen.
ske Lokaliteter, som allerede
Ole Worm har fundet værdig til Omtale (Fig. 7). I sit (ca. 1650 udkomne) Tillæg
til Monumenta Danica meddeler han som Supplement til sin ældre Beskrivelse
af stensatte Mindesmærker5): „Den, der ønsker at se en særlig Rigdom og Varia
tion af saadanne Høje paa eet Sted, skal rejse til Hjarnø, der har Navn efter
Hjarne, som paa Grund af sin Gravskrift over Kong Frode blev smykket med
Krone og Kongenavn. Denne 0 er beliggende i Horsens Fjord. Paa dens østre
Side vil man paa en flad Mark nær Stranden finde mere end 20 anbragt i den
Orden og Rækkefølge, som man kan se paa vedføjede Tegning.
Mærkværdigt er det, hvis det er sandt, hvad Indbyggerne fortæller, at en Tyr
med Hornene havde oprodet et Sværd af en af disse Grave. Da en Bonde havde
taget det med hjem, hørte han om Natten en Stemme, som paalagde ham at bringe

SKIBSSÆTNINGER I DANMARK

17

det tilbage igen, hvis ikke han vilde ske en Ulykke. Det undlod han, som havde
det i Forvaring, ikke at gøre. Alle de mindre Høje, som ses (paa Fig. 7), naaer i
Længden 12— 13 Alen, og i Bredden 4—5; men den største, i hvilken de siger
at Kongens Lig er begravet, henimod 30, og i Bredde ca. 20 Alen. Indbyggerne
mener, at Kong Hjarne er begravet her tillige med hele sin Stridsmagt“ .

Fig. 7. Ole Worms Plan over Gravpladsen paa Hjarnø. — A. Anses for at være Kong Hjarnes Grav, da den er
længere end de andre.
H. Hul, der er gravet af Skattegravere eller af Folk, der har forsøgt at fjerne Stenene.
Urnerne er anbragt for at udfylde Pladsen. - Nr. /. Gave fra Stephanius til Worm - Fig. 12. — 2. Fremdraget
af Worm i en Høj paa Kragerup, da han var paa Sygebesøg hos et af Christian Friis’ Børn. — 3. Gave til Worm
fra Otto Krag = Fig. 11.

Siden Ole Worms Dage har „Skibene“ været udsat for en meget haard Med
fart; da Henry Petersen ca. 1880 opsøgte og kortlagde Resterne, var kun 7 af
dem synlige, og ogsaa disse mentes nu at være ganske forsvundet. Da henledede
Gaardejer Anders Rasmussen, Hjarnø, i 1935 Nationalmuseets Opmærksomhed paa,
at der paa hans Ejendom endnu fandtes Rester af dem tilbage. Med stor Iver
hjalp han og hans Naboer til med at fremdrage og restaurere, hvad der endnu
var levnet af den berømte Gravplads. Hr. Rasmussen fortjener en varm Tak her
for og fordi han efter endt Restaurering skænkede det Areal, hvorpaa Mindes
mærkerne ligger, til Fredlysning under Nationalmuseet (Fig. 8). Her ses da nu
Resterne af den fordums saa anselige Gruppe af Skibssætninger, i alt 10; og skønt
ingen af dem er fuldstændig bevaret, hviler der dog en særegen Oldtidsstemning
over den lille Gravplads paa den sandede Mark i Nærheden af Kysten. Worms
Tegning viser aabenbart Pladsen set fra SØ.; og det lader sig nu næppe gøre at
2
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identificere alle de bevarede Mindesmærker med Worms. Saa vidt jeg kan se, maa
dog det store Monument A, der betegnes som Kong Hjarnes Grav, svare til det,
som paa Planen Fig. 8 bærer Nr. IX. I øvrigt stemmer Worms Angivelse af

Fig. 8. De bevarede Skibssætninger paa Hjarnø, opmaalte og restaurerede 1935. Nr. /X svarer til A paa Fig. 7.

Monumenternes Form og Størrelse godt med de nuværende Forhold. De bevarede
Skibssætninger er alle orienterede i øst—vestlig Retning med mindre Drejninger
mod N. eller S. Gennemgaaende er de ret smaa — Længden varierer mellem 4
og 8 m, Bredden mellem 2 og 3 m — og sat af ret smaa Sten, hvilket i høj Grad
har været medvirkende til at berede dem deres Undergang, da Stenene let lod
sig læsse paa en Vogn og køre bort, naar de laa i Vejen for Plov og Harve. A f
Worms Plan ses endvidere, at der iblandt de aflange Skibssætninger har ligget
flere smaa Rundhøje med Fodkrans; men de er nu alle forsvundne.
Skønt de 3 Urner, Worm afbilder paa Planen over Hjarnø Skibssætningerne,
kun er sat der for at udfylde Pladsen, vil det være rimeligt ogsaa her at med
dele lidt om dem ; de giver et Bidrag til Belysning af Ejernes og Givernes Personer.
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Nr. 2, som nu synes at være forsvunden, har Worms selv udgravet 1637 i en Høj
paa Kragerup, da han tilsaa et af Christian Friis’ syge Børn. Nr. 3 findes i Na
tionalmuseet (Fig. 11), idet den ligesom Nr. 1 med Worms Samling overgik til Kunst
kammeret. Worm havde faaet den foræret af Otto Krag og ved intet om dens
Findested ud over, at den er fra Jylland. Nr. 1, et smukt, dobbeltkonisk Kar
(Fig. 12) fra Begyndelsen af yngre Bronzealder, bærer en paaklæbet Seddel, hvorpaa Johannes Stephanius paa Latin har noteret, at Urnen er fra Vejrum, og at
han har faaet den som Foræring fra Mogens Høg; i Additamenta fortæller Worm,
at han har faaet den af Stephanius; de to var jo gode Venner. Rigsraad Mogens

Fig. 9. Skibssætning IX, af Worm betegnet som Kong Hjarnes Grav.

Høg (til Kjærgaardsholm i Salling) var ligesom sin Broder Just Høg, Hovmeste
ren for Sorø Akademi, en Mand med kulturelle Interesser (en Mindesten over
ham findes i Sorø Kirke). Og Rigsraad, Just Høg til Gjorslev (-j- 1646), der 1640
udnævntes til Rigskansler, maa ogsaa have interesseret sig for Oldforskningen.
Det er nemlig til ham og Christian Thomesen, Worm 1643 dedicerede sit Hoved
værk Monumenta Danica.
14. Som en Del af en Skibssætning opfatter Ludvig Wimmer ogsaa den Sten
række paa Bække Mark i Ribe Amt, der staar i Forbindelse med den bekendte
Bække-Runesten6). Af en Stenrække med Retning NV.— SØ. er der nu kun 8—9
Sten paa Plads, stødende mod SØ. op til en ret stor Gravhøj og afsluttet mod
NV. med Runestenen. Wimmer antager, at der har været endnu en (nu ganske
forsvunden) Stenrække, og at Mindesmærket har haft samme Udseende som Glavendrup-Monumentet, en Antagelse, som ikke kan bevises, og mod hvilken det
synes at stride, at Rækken er ganske lige, uden den Krumning, der i Alminde
lighed karakteriserer Skibssætningerne. En Rest af en Langdysse er det imidlertid
ganske afgjort heller ikke.
15. Fuldstændig forsvunden er nu en Gruppe Skibssætninger, der tidligere
fandtes ved Gjenner Fjord i Øster-Løgum Sogn, Aabenraa Amt. Vort ældste Vidne
om disse Skibe er Aabenraa-Provsten M. Tr. Arnkiel, der meddeler, at der laa 20
store og smaa Stenskibe ganske tæt sammen’ ). Endestenene var højere end de
Sten, hvoraf Siderne dannedes; men allerede i 1702 beklager Arnkiel, at Beboerne
2*
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havde bortført Sten fra „Dannebrogs-Skibene“ , som de kaldtes, til Bygningsbrug.
Nu er de i hvert Fald fuldstændig fjernede.
Efter denne Gennemgang af de bevarede Monumenter rejser sig nu det Spørgsmaal, fra hvilken Periode af Oldtiden de stammer, og hvilken Nation de Menne
sker tilhørte, der blev stedt til Hvile i Skibssætningerne.
Skønt de Fund, Undersøgelserne har bragt for Dagen, maa betegnes som yderst
fattige, lader det sig dog gøre i flere Tilfælde at vinde en ret sikker Tidsfæstelse
af Mindesmærkerne, naar de sammenlignes med beslægtede Fænomener fra andre
Egne af Norden. Visse Hovedpunkter synes i hvert Fald at kunne slaas fast.

Fig. 10. Skibssætningerne paa Hjarnø set fra Øst. Til venstre „Kong Hjarnes Grav“.

E. Vedel, der har undersøgt flere af Skibssætningerne paa Enebjerg, fandt — enten
paa Midten eller hen imod den ene Ende — et tyndt, sort Muldlag med brændte
Ben og grove Lerkarskaar, men ingen Metalsager8). At de bornholmske Skibs
sætninger er Grave er saaledes sikkert, og deres Forekomst sammen med Røser
og Smaahøje, hvis Gravindhold er af ganske samme Art, gør det sandsynligt, at
de tilhører Slutningen a f Bronzealderen.
Til samme Tid maa sikkert ogsaa de to langelandske Skibssætninger dateres.
Mindesmærket ved Skovsgaard er ganske vist ikke blevet udgravet; men der fore
kommer paa dette et Symbol, der synes mig at give en ret paalidelig Oplysning
om, i hvilket Kulturmilieu det hører hjemme. Det af Henry Petersen omtalte
Cirkelslag paa den søndre Stævnsten maa naturligt opfattes som et Soltegn og
bringer ganske utvungent de Helleristningsskibe i Erindring, paa hvis Forstavn
man finder et regelmæssigt Solhjul, og det viser tillige, at det er mod SØ., i Ret
ning mod Solens Hjem, de ubekendte Strande ligger, mod hvilke Gravskibet stævner.
Litzemoseskibssætningen blev funden for over 45 Aar siden af den langeland
ske Arkæolog, Købmand Jens Winther, der udgravede den i 1929. Jeg takker Hr.
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Winther for Tilladelse til at benytte hans Udgravningsberetning og for det for
trinlige Fotografi af Mindesmærket. Gaardejer Karl Hansen, Litzemose, der ejer
Stubhaven, hvori Mindesmærket ligger, fredlyste efter Undersøgelsen baade Skibs
sætningen og de øvrige Oldtidsminder, der ligger sammen med den, hvorfor Na
tionalmuseet er ham meget taknemlig. Skønt der ikke ved Undersøgelsen blev
gjort noget Fund, der daterer Skibssætningen, turde der ikke være Tvivl om, at
den stammer fra Slutningen a f Bronzealderen*)-, det fremgaar baade af dens
Forhold til de smaa Høje, der omgiver den, og af ejendommelige Detaljer i dens
Bygning. De to enkelte Stenrækker, hvormed baade Litzemose- og SkovsgaardSkibssætningerne ender, minder om de „Snabler“ , der kendes fra alle Skibsbilleder
fra den yngre Bronzealder, saavel paa Helleristninger som paa Rageknive. Paralleler
til de bornholmske og langelandske Skibe finder man
endvidere i Halland og paa Gotland, og disses Date
ring til den yngre Bronzealder er ganske sikker,
takket være de i dem fremdragne Fund.
A f Skibssætningerne ved Avernakø, ved Tolne og
Ferslev lader en bestemt Datering sig ikke give. Dog
er det sandsynligt, at Ferslev-Skibet, der — saavidt
man kan bedømme det efter den ødelagte Tilstand,
hvori det befinder sig — svarer ret nøje i Maal og Ud
seende til Skovsgaard-Monumentet, ogsaa maa hen
føres til Slutningen a f Bronzealderen. Skibssætnin- FiR' 11
" r a g " ' GaVC
gen paa Djursland indeholdt Levninger af et Skelet,
om brændt eller ubrændt vides ikke, samt Spor af Jærn og en lille Bronzekniv;
men disse sparsomme Oplysninger giver ingen Mulighed for en nærmere Datering.
Glavendrup-Skibssætningens Tidsstilling er derimod ganske klar; efter dens For
hold til Runestenen maa den henføres til Vikingetiden-, og det samme gælder de
to ved Limfjorden beliggende Grupper. Højstrup-Gravpladsen blev undersøgt 1880
af C. Engelhardt. Den indeholdt dels Brandgrave, dels Skeletgrave med Sager, der
daterer den til 10. Aarhundrede10). Lindholm-Skibssætningerne blev undersøgt 1889
af Kr. Bahnson. Det vestligste Skib var tomt; det andet indeholdt brændte Ben,
et Jærnspænde med firkantet Beslagstykke, en Del smaa Jærnnagler og Skaar af et
groft Lerkar; i det tredje fandtes brændte Ben, en enægget Jærnkniv med tilbage
bøjet Spids og kort Grebtunge, Stykker af en Bronzebeklædning, rimeligvis fil et
Knivskaft, et Jærnbeslag, en itubrudt Bronzepincet i en Jærnring og nogle ube
stemmelige Jærnstykker. I den fjerde Skibssætning optoges brændte Ben paa en
Plet, 1' lang, 8 “ bred, og i denne et firkantet Jærnspænde og to Nagler. Ogsaa dette
Fund dateres til Vikingetiden. Hvad de anselige Skibssætninger ved Lejre angaar,
da synes ogsaa disse at maatte henføres til Vikingetiden, idet de staar Glavendrup-Monumentet ret nær. Det samme gælder vistnok ogsaa det fuldstændig for
svundne Mindesmærke i Vejerslev, om hvis Udseende Pontoppidan meddeler
følgende11): „Sydvest fra Byen imod Guden-Aa ligger tvende smaa Høje med
store Sten om i en aflang Kreds 100 Skridt fra hinanden, som formodentlig er
hedenske Begravelser“ , en Efterretning, der straks leder Tanken hen paa det fyn
ske Oldtidsminde. Ved Rydningen af den sidste Del af Mindesmærket omkring
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Midten af forrige Aarhundrede gjordes ikke noget Fund. Heller ikke fra LejreSkibssætningerne haves Efterretning om noget Fund af Oldsager, og efter den
forrodede Tilstand, hvori Arealet, som den store Skibssætning (Fig. 14) ligger paa,
henlaa før dens Fredning gennemførtes af en Kreds af interesserede Privatmænd,
turde der næppe være noget Haab om gennem en Udgravning at faa Spørgsmaalet om dens Datering løst. — Med Hensyn til Gjenner-Gravpladsen lader der
sig naturligvis intet sige med Sikkerhed; efter Arnkiels Beskrivelse maa den have
lignet Gravpladsen paa Hjarnø meget. At
denne stammer fra Jærnalderen, er ganske
afgjort; men nærmere at præcisere dens
Stilling inden for denne Periode lader sig
ikke gøre.
I Eftersommeren 1936 foretog jeg for
Nationalmuseet en mindre Undersøgelse
paa Gravpladsen, der koncentreredes om
de 3 paa Planen Fig. 8 som Nr. 1, V og
V III betegnede Skibe, der var mindst be
skadigede og mest lovede Udbytte. 1 Nr. 1
fandtes 2 smaa Potteskaar af Jærnalderskarakter, men ikke nærmere bestemmelige. Nr. V indeholdt kun nogle faa brændte
Ben, der var næsten fuldstændig hensmuldrede, nogle Trækulpartikler og 2
ganske opløste Potteskaar. I Nr. V III fand
tes nogle ganske smuldrede brændte Ben
og et Par ubestemmelige Lerkarskaar.
Ved Restaureringsarbejdet 1935 optoges
Fig. 12. Bronzealders Urne, der har tilhørt Worm.
Den paaklæbede Seddel, der er skrevet af Johannes
lige i Nærheden af Overfladen ved den
Stephanius, meddeler: Urna sepulchralis Weirumsøndre
Side Stumper af et damasceret
ensis cum ossibus adustis et cineribus. Donum nobiJærnsværd; men de foreliggende Stykker
lissimi Dni. Magni Høg. Anno Chr. 1649.
tillader ikke en nærmere Bestemmelse af
Sværdets Form og dermed en Datering af Graven; og Teknikken siger heller
ikke meget, da damascerede Sværd kendes fra danske Fund i hvert Fald fra
Folkevandringstiden. Heller ikke Skibenes Orientering er noget paalideligt Crité
rium til Fastsættelse af deres Alder. Ganske vist ligger Hovedmassen af Skibs
sætninger fra Vikingetiden (ogsaa uden for Danmark) i Retning omtrent N.—S.,
medens Hjarnø-„Flaaden“ har en øst—vestlig Kurs; men det siger ikke noget
afgjort om Gravpladsens Tid, da ogsaa Glavendrup-Skibssætningen, hvis Datering
til Vikingetiden dog næppe nogen vil bestride Rigtigheden af, ogsaa ligger i 0 .—V.
Skønt Tiden for Skibssætningernes Tilblivelse altsaa ikke i alle Tilfælde kan fast
sættes, turde de fleste af dem dog snarest være at henregne t il Vikingetiden, og
de lader sig da ogsaa ganske naturligt passe ind i det Billede af Tidens Gravskik,
som flere Gravpladser viser. Som nævnt forekommer baade paa Hjarnø- og paa
Højstrup-Gravpladsen smaa, runde Høje med Stenkredse om Foden, ved Højstrup
tillige smaa, aflange Gravhøje, og et ganske lignende Skue frembyder flere andre
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nørrejydske Gravpladser. Vigtig er saaledes den ved Donbæk i Vendsyssel, hvis
Anvendelse har strakt sig over et ganske anseligt Tidsrum, „fra den nærmeste
Tid f. Chr. indtil ned imod Vikingetiden“ , hvilket ogsaa gælder om Gravpladsen
ved Riis Fattiggaard, hvis „ældste Parti er samtidig med Donbæk Gravene, men
iøvrigt henhører helt under Vikingetiden“ . Paa den sidstnævnte forekom desuden
en Del trekantede Høje, en Form, der ogsaa optræder paa Amrom og Før.
Allerede for henved */i Aarhundrede siden paaviste Worsaae den store Lighed
mellem disse og de skandinaviske Gravpladser fra Vikingetiden, og at der her er

Fig. 13. Flyverbillede af Skibssætningerne paa Hjarnø, set fra Vest. Optagelse af Jydsk-fyensk Flyveskole.

en Sammenhæng turde være ganske sikkert; mindre afgjort kan det maaske synes
at være, hvorledes denne skal forstaas.
Da Sophus Müller for 40 Aar siden behandlede Materialet fra Vikingetidens
Gravpladser, slog det ham, at disse Gravformer hovedsagelig var indskrænkede
til det nordlige Jylland eller til Øer og Kyster, hvilket „kunde bero paa, at He
denskabet har holdt sig længst paa disse mere afsides Steder“ . Denne Forklaring
afviser han imidlertid og udtaler som sin Anskuelse, at de „hidrører fra fremmede
Vikinger, som for en Tid have sat sig fast paa disse Steder“ , og Gravpladsen ved
Højstrup anser han for at være „svensk eller norsk. Der maa utvivlsomt her
være en Forbindelse“ 15. At der er et nært Slægtskab mellem de nørrejydske Grav
pladser fra Vikingetiden og de samtidige fra Skandinavien, skal jeg gerne ind
rømme; men i øvrigt ser jeg mig ikke i Stand til at følge Sophus Müllers Be
tragtninger angaaende disse. De tre nordiske Landes Kultur i Vikingetiden har
sikkert været saa ensartet præget, at der ikke er Grund til at gribe til Indvandringshypotheser fo r at forstaa de foreliggende Fænomener; de lader sig lige
saa godt forklare som beroende paa særegne Kulturmeddelelser. At Limfjordsomraadet ofte har været Skuepladsen for krigerske Foretagender saavel som for
fredeligt Handelssamkvem, behøver ingen nærmere Paavisning. Men at indvandrede
Vikinger skulde give sig til at begrave deres Døde paa de gamle Gravpladser
(Riis, Donbæk), turde der ikke være nogen Grund til at antage. Her vidner Fun
dene snarere om en rolig, aldrig afbrudt Udvikling, om at det er den samme
Befolkning, der gennem lange Tider har boet paa Egnen og har haft deres Grav
plads paa det bestemte Sted, end om en Invasion af fremmede Vikinger. Skibs-
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sætningerne er nu heller ikke udelukkende knyttet til Kyster og Øer; hverken
Vejerslev, Lejre eller Glavendrup kan siges at have nær til Stranden — tvertimod.
Og kan der end herske nogen Tvivl om de to førstnævnte Mindesmærkers Tids
stilling, saa er Glavendrup-Monumentets fuldstændig klar, ligesom Runestenen giver
utvetydigt Bevis for, at det er en fynsk, verdslig og gejstlig Stormand (Gode), der
ligger begravet her. Det er tillige et Spørgsmaal, om Ligbrænding i Baad ikke
har været en almindelig anvendt Gravskik ogsaa hernede. Som bekendt finder man
hos Saxo en Række Lovbestemmelser, der tilskrives Frode Fredegod, og som skal
være givet ved forskellige Lejligheder. Hvad der i denne Sammenhæng særligt
interesserer os er de Forordninger om Stridsmænds Jordefærd, som Frode siges
at have udstedt efter sin Sejr over Russerne. Herom meddeler Saxo: Nu stæv
nede Frode de Folk sammen, som han havde sejret over, og fastsatte ved Lov,
at hver Husbond (paterfamilias) som var faldet der i Slaget, skulde højlægges med
sin Hest og fuldt hærklædt. Vovede nogen Valrøver i fræk Havesyge at lægge
Haand paa dem, skulde han ikke alene bøde med sit Liv, men ogsaa ligge ujordet hen og undvære Høj og Ligfærd; thi Frode holdt det for retfærdigt, at den,
der skændede andres Lig, selv kom til at savne sømmelig Jordefærd, saa hans
egen Krop fik samme Skæbne som den han havde bragt over andres. Herses
(centurio) eller Jarls (satrapa) Lig skulde brændes paa Baal, som byggedes op af
hans eget Skib; ti Styresmænds (gubernatores) Lig skulde have fælles Baalfærd i
een Snække; men falden Høvding (dux) eller Konge (rex) skulde bringes om
Bord paa sit eget Skib for at brændes. Saa nøje Forskrifter gav han for de fald
nes Ligfærd; thi han vilde ej lade dem jordfæste paa maa og faa.
Hvad der strax tiltrækker sig Opmærksomheden ved disse Gravlægningsfor
ordninger er deres rent hedenske Karakter og den strenge Rangforordning, de af
spejler. Der er aabenbart stor Forskel paa at blive brændt i et Baal opstablet af
sit Skib og paa at blive bragt om Bord i Skibet og brændt med det, og man
spørger da sig selv, om disse Bestemmelser kan være af norrøn Oprindelse. Dette
er dog næppe Tilfældet; snarere maa de opfattes som gamle danske Hirdmands
traditioner eller Hærlove, der af Saxo — eller hans Kilde — er bleven ført til
bage til Frode. Og skønt det arkæologiske Materiale er meget spinkelt, synes det
mig dog at vise, at disse Gravskikke virkelig har været kendt herhjemme.13)
Baade paa de nævnte Gravpladser i Limfjordsomraadet og i flere andre Grave
fra Vikingetiden siges Klinknagler af Jærn ofte at forekomme, og disse opfattes da
gerne som stammende fra Ligkisten. I de Grave, hvor der tillige er fundet Vinkeljærn, er det jo muligt, at Klinknaglerne kan have været benyttet til Samling af en
Ligkiste af Fjæle eller Planker, hvortil man ellers maatte bruge Søm eller Spiger.
Til Baade er Klinknagler derimod det, der sædvanligvis anvendes, og Tilstede
værelsen af saadanne i talrige norske Gravfund tages af norske Arkæologer som
afgjort Bevis for, at en Baad er blevet brændt paa Ligbaalet. Det samme turde
vel i mange Tilfælde ogsaa være sket i Danmark ved en Høvdings Baalfærd.
De store, stensatte Mindesmærker fra Oldtiden har overalt og til alle Tider
sat Fantasien i Bevægelse. A f det brede Folk opafttedes de som Vidnesbyrd om
overnaturlige Væseners, Troldes og Jætters, Virke. De Lærde derimod søgte i
Monumenterne Minder fra de Personer, om hvis Bedrifter Oldskrifterne mælede.
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Typisk er saaledes Ole Worms Betragtninger over Langdyssen ved Lejre, hvori
han finder Harald Hildetands Grav, og Skibssætningen, der udpegedes som Stedet,
hvor Kongerne blev hyldede, eller Kong Hjarnes Grav i den største Skibssætning
paa Hjarnø; her er det aabenbart Øens Navn, der har givet Anledning til Hypo
thesen, enten den nu er Worms eller andres. For den historiske Forskning er der
intet at stille op med et Materiale af denne Art. Og skønt Hovedmassen af Skibs

Fig. 14. Fotografiet viser Worms store Skibssætning ved Lejre (Fig. 2, O) i sin nuværende Skikkelse, set
fra N. Det fremgaar af Billedet, at der i hvert Fald har været to Skibssætninger; men af den ene er kun
7 Sten af NV.-Siden bevaret. 1 Baggrunden ses Kornerup Aa.

sætninger sikkert stammer fra den yngre Jærnalder, kan vi lige saa lidt knytte
dem til historiske Personer (hvis ikke en Runesten hjælper os), som Egekistegravene fra den ældre Bronzealder. Og dog bringer baade disse og hine ligesom
et Pust fra den Oldtid, som det er Arkæologiens Maal at belyse. Til Trods for
deres sparsomme Gravudstyr og til Trods for den mishandlede Skikkelse, hvori
de fremtræder, er disse Monumenter kulturhistoriske Kilder af høj Rang, og som
saadanne kan de belyses af Oldskrifterne, hvis Ord faar nyt Liv gennem de jord
faste Mindesmærkers Vidnesbyrd.
Da Hermod rider til Helheim for at faa Balder givet tilbage til Aserne og
spørger Møen Modgunn, der vogter Gjallebroen, om Vej til Dødsriget, faar han
det Svar: „Vejen til Hel gaar mod Nord og nedad“ . Ganske naturligt havde man
lokaliseret de Dødes Bolig heroppe i Kulden og Mørket, hvor den haarde Erfa
ring havde lært Vikingetidens søfarende Folk, at her havde den Levende ikke
noget godt at vente. Det var ikke den Kurs, man skulde styre, naar man vilde
søge Lykken. Men Modgunns Svar giver egentlig ogsaa Oplysning om, hvor denne
var at hente. Selvfølgelig maatte baade den levende Lykkemand og Helten, der
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efter sin Død agtede sig til Valhal, stævne den modsatte Vej, imod Syd og opad.
Og vilde han ikke ride til Gladhjem ad Bivrøsts trefarvede Bro, da kunde han
sejle til Lysets Hjem. Derfor lagde man i Vikingetiden Skibet i Høj med For
stavnen vendt imod Syd14), og derfor blev dets Symbol, Skibssætningen, vendt
den samme Vej mod Gimles straalende Sal15).
Sal ved jeg staa
mer straalende end Solen
tækket med Guld
paa Gimle.
Der skal skyldfri
Skarer bygge
i frydfuldt Liv
til Tidens Ende.

Litteratur- og Kildehenvisninger. ’) Ant. Annaler IV, 1827, S. 275 (Werlauf). Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed S. 35 (Thomsen). Osebergfundet I, S. 209 ff. (Shetelig). A. Olrik: Danmarks Heltedigtning I, S. 248.
— 2) Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1935, S. 5. — 3) Monumenta Danica S. 22 f. Fr. Münster: Lejre i Sjelland, i Begyndelsen af det Nittende Aarhundrede. Skand. Lit. Selsk. Skrift. 1805, 2. Bd. S. 293. A. Fang: De
graa Sten paa den grønne Mark (1927). — 4) L. Wimmer: De Danske Runemindesmærker II, S. 374 f. —
5) Additamenta ad Monumenta Danica S. 4. — 6) L. Wimmer: Anf. Skr. II, S. 86 f. — 7) Cimbrische = HeydenReligion IV, S. 340. — 8) Bornholms Oldtidsminder og Oldsager S. 25—27. — 9) Aarbøger 1933, S. 72. F.
Hansen: Bronsåldersgraven vid Lugnaro i Haslövssocken, Halland. — 10) Aarbøger 1881, S. 182. — n ) Den Danske
Atlas IV, S. 427. — 12) Vor Oldtid S. 659. Jfr. Worsaae: Om Slesvig eller Sønderjyllands Oldtidsminder S. 97. Aar
bøger 1892, S. 331 (Neergaard), Aarbøger 1912, S, 92. — 1S) Saxo: Gesta Danorum (ed. Olrik & Ræder) pag. 133.
Sakses Danesaga oversat af Jørgen Olrik I— II, Side 259. Jørgen Olrik anser disse Love — ligesom de øvrige
Frode-Love — for at bygge paa „hjemlig dansk Overlevering“, der stammer fra Hirdmandskredse. Tanken om
Frode-Lovene som danske Hirdmandstraditioner er fremsat af A. D. Jørgensen (Aarbøger 1876, S. 65 ff.); derimod
er Johs. Steenstrup (Normannerne I, S. 311 ff.) kommet til det Resultat, at Lovene ikke vedkommer Danmark men
den store Skare af Vikinger i Udlandet (Hæren); Loven skulde da paa en eller anden Maade være kommet Saxo
i Hænde, der saa har henført den til Frode. Steenstrups Antagelse har ikke vundet Tilslutning og maa sikkert op
gives. Jfr. Axel Olrik: Sakses Oldhistorie II, S. 196 og Danmarks Heltedigtning II, S. 272 ff. — 14) Ogsaa Skibsgravene lægges i N.—S. med Forstavnen mod Syd, uden Hensyn til, om man derved, saaledes som det er Tilfæl
det med Ladby-Skibet, maa sejle over Land; men de Dødes Fartøj gaar naturligvis lige godt over Land og Hav.
— 15) Eddaverset er oversat af Finnur Jonsson. — For Henvisning til Avernakø-, Rosmus- og Vejerslev-Monumenterne takker jeg Stud. mag. C. J. Becker; for Henvisning til Skovsgaard-Skibet Mag. art. P. V. Glob.

Fig. 1. Højen ved Fjorden.

SKIBSGRAVEN VED KERTEMINDE FJORD
Af G. Rosenberg
„T~^ra Nationalmuseets Arbejdsmark“ for 1936 indeholdt en Beretning om Skibsgraven ved Ladby. Den dér bebudede Overbygning er nu tilendebragt; kun
hist og her mangler lidt Afpudsning af Skibet, samt Konservering og Kopiering af
nogle af de fundne Genstande, for at det hele kan staa færdigt. Det nye Museum
har allerede i nogle Maaneder været tilgængeligt for Publikum, og det aabnes nu
i Foraaret 1937 officielt. En kortfattet Redegørelse for, hvorledes denne meget
specielle Opgave er bleven løst, kan da maaske her være paa sin Plads.
Skibsgraven blev i Oldtiden dækket af en Jordhøj, som sandsynligvis har væ
ret noget aflang i Skibets Retning. Højen var før Udgravningen meget udjævnet
ved Overpløjning, saa at dens oprindelige Størrelse og Form ikke nøje kunde be
stemmes; men i den Hensigt at genfremstille den saa nær som muligt blev Over
bygningen projekteret som en tøndeformet Betonhvælving, højest og bredest ved
Skibets Midte, ligeligt aftagende mod begge Ender og, med den for Publikums
Passage uden om Skibet fornødne Plads, følgende Skibets Yderlinier saa nær
som muligt. Gulvhøjden skulde ligge i Niveau med Skibets Bund. Sollyset maatte
have rigelig Adgang til Rummet, dels for at give Mug og Skimmelsvampe mindre
gunstige Udviklingsmuligheder end den fugtige Luft og Jordbund ellers vilde byde
dem, dels ogsaa i Forventning om, at det vilde føles opstemmende, naar man fra
et Forrum pludseligt nede i Højen traadte ind i et dagklart oplyst, festligt v ir
kende, stort Rum. Indgangen skulde anbringes mod Nord, ud imod Fjorden, saa
lidt iøjnefaldende fra Landsiden som muligt.
Prof., Dr. tekn. Chr. Nøkkentved og raadg. Ingeniør O. H. Brødsgaard har
fremstillet Tegningerne og ledet Opførelsen af Skibsmuseet som det nu staar.
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Fig. 2. Tegning i Plan og Længdesnit af Hvælvingen.
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Fig. 3. Skibsmoniren set gennem Nordgavlen.

Som Fig. 2 viser, staar man, efter at have passeret en kort Trappe og en lille
Entré, i Nordenden af et langt Rum umiddelbart foran en vældig Glasmontre.
Gennem Montregavlens Spejlglasrude har man uhindret Overblik over hele Ski
bet. Efter Prof. Nøkkentveds Forslag gaar Glasmontren nemlig helt til Loftet, saa
at Udsynet ikke generes af tværgaaende Sprosser (Fig. 3). Inde i Montren ses
Skibet her fra Agterenden og altsaa med Styrbordssiden til højre, stadigt hvilende
i og omgivet af den Jord, i hvilken det fandtes. Jordblokken er omgivet af
en Betonramme, og for at danne en Overgang fra den vandrette Betonkant til
Skibets buede Randlinie er Jorden derimellem afgravet til en jævn Hulning.
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Fig. 4. Den tøndeformede Hvælving under Opførelsen.

Et bredt Bælte af Ovenlysruder strækker sig hen over Skibet i hele dets
Længde. Ruderne spejler sig i Montrens Glaskurver, saa at de lyse Vindues
billeder mangfoldiggøres med en festlig Virkning. Men Skibet og Hallen virker
ogsaa godt ved kunstigt Lys, en Række kraftige elektriske Lamper hænger mel
lem Ruderne. Lysbrydningen i den store Montres Glas har naturligvis i nogen
Grad svækket Indtrykket af Rummets ejendommelige Tøndeform, som den vir
kede før Glasvæggene blev opsat (Fig. 4), men i Vandregangen uden om Skibet
(Fig. 5) føles den dog stærkt.
For at gøre Skibets mange Enkeltheder forstaaelige for Publikum og saaledes
bevirke, at et Besøg i Skibshallen bliver saa udbytterigt som muligt, er der frem
lagt flere oplysende Tekst- og Billedtavler. Kopier af Ting som, paa Grund af Af
standen, ikke vilde ses tilstrækkelig tydeligt paa deres Plads i Skibet, er færdige
eller under Udarbejdelse, og vil efterhaanden i større Antal, maaske tillige med
nogle originale Ting, blive udstillet i særlige Montrer.
Ventilation og Opvarmning, naar en saadan er nødvendig, foregaar ved en
elektrisk Installation i et særskilt Rum mod Syd. Den indsugede Luft filtreres,
opvarmes eventuelt og blæses igennem eller uden om Montren, i den modsatte
Ende af Rummet op igennem en Luftkanal over Loftet, videre mellem de to Lag
Glas i Taget og endelig gennem en Luftkanal til Indsugningsrøret. Ved denne Byg
mestrenes sindrige Anordning er de ydre Betingelser for Bevaringen af de skrøbe
lige Skibsrester til Stede. Gennem en Aarrække vil disse fordre Tilsyn og Pleje.
Konserveringen af et af saa mange forskelligartede Sager bestaaende Objekt er
et Kapitel for sig, som i øvrigt ikke skal indføjes her.
Nymarksgaardens Ejer, Erik Eriksen, har fra første Færd baade i Ord og
Gerning vist stor Interesse for Fremdragelsen og Bevaringen af den mærkelige
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Fig. 5. Vandregangen uden om Skibet set fra Syd.

Oldtidsgrav, ogsaa da Ordningen til sidst fordrede Indgreb i Ejendommens Inte
gritet. Der er al mulig Grund til her at fremdrage dette og sige ham Tak.
Samtidig med Udgravningens og Overbygningens Tilendebringelse har Apothe
ker Poul Helweg Mikkelsen forestaaet alt vedrørende Fredning af Højen og dens
nærmeste Omgivelser, dels ved Køb af Jord, dels ved en Servitut lagt paa et
større Omraade. For at bevare dettes landskabelige Karakter maa det ikke bebyg
ges, men skal drives fra Gaarden som hidtil. Vejen fra Ladby til Nymarksgaarden,
som hidtil ikke kunde passeres af to modgaaende Biler uden at Marken og Vejrabatten blev taget til Hjælp, bliver, med Støtte fra Direktør I. Jacobsen, Fyens
Discontobank, Odense, og fra Kølstrup Kommune, udvidet og asfalteret, saa at
Tilkørselsforholdene fra Foraaret vil være gode. I passende Afstand fra Højen er
indrettet Parkeringsplads for Biler og Cykler, og det paatænkes nede ved Fjord
bredden at bygge en Anløbsbro for Motorbaade, saa at man til Sommer ogsaa
kan sejle til Højen ad den korteste Vej fra Kerteminde gennem den smilende
Fjord, ja, maaske ogsaa fra Munkebo ved Kertinge Nor.
De meget betydelige Omkostninger, som er forbundne med Opførelsen af et
saa stort Anlæg, saa vel som Hovedparten af Udgravningsudgifterne har den for
sin glødende Interesse for vore Oldtidsminders Fremdragelse og Bevaring længst
fortjente Apotheker Poul Helweg Mikkelsen taget paa sin Kappe, og dette uden
anden Udsigt til at faa Beløbet refunderet end den, der ligger i Anlægets forven
tede Rentabilitet. Han har endvidere allerede udstedt et Overdragelses-Dokument,
som efter nogle Aars Forløb gør Nationalmuseet til Ejer af Skibsmuseet. Naar
Danmark da nu er blevet beriget med dette enestaaende Minde om en Vikings
Dødsfærd, tilkommer Æren herfor først og fremmest Apotheker Helweg Mikkelsen.

Fig. 1. Helleristnings-Sten i Kirke Saaby Kirkes Vaabenhus.

HELLERISTNING I KIRKE SAABY KIRKE
Af H ans N orlinc -C hristensen
Oktober Maaned 1936 var fire Sognerådsmedlemmer fra Kirke Saaby en
Tur i København og benyttede Lejligheden til at aflægge Nationalmuseet et
Besøg for at se paa et Bronzesværd fra Sognet. Dette var imidlertid til Repara
tion paa Laboratoriet og lod sig ikke fremskaffe. I Stedet for besaas den danske
Oldtidssamling, og da vi naaede til det Værelse i Bronzealderafdelingen, hvor for
skellige Sten med Helleristninger staar opstillet, udbrød en af Deltagerne, idet han
pegede paa en Sten med skaalformede Fordybninger og Skibsbilleder: „En saadan
Sten sidder i Sylden paa vor Kirkes Vaabenhus.“
Denne Bemærkning gav Anledning til, at en Udsending fra Nationalmuseet
allerede den næste Dag aflagde et orienterende Besøg i Kirke Saaby, og ganske
rigtigt her fandtes en Sten paa den angivne Plads baade med skaalformede For
dybninger og Skibsbillede.
Da denne Sten, som i øvrigt den ganske Granitsyld, var dækket med et tykt
Lag Kalk, forestod et større Rensningsarbejde før Enkeltheder lod sig nærmere
studere og fotografere.
Afdækningen og Fotograferingen af Stenen fandt Sted 16. November 1936 efter
forudgaaende Aftale med de stedlige Myndigheder. Fotograferingen udførtes ved
kunstigt Lys af cand. mag. Erik Moltke, der er Specialist paa dette Omraade og
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med stor Beredvillighed stillede baade sin Sagkundskab og de nødvendige Appa
rater til Raadighed for Undersøgelsen.
Det tykke Lag Kalk blev dels afslaaet, dels ætset bort med Saltsyre, et A r
bejde, der krævede saavel Forsigtighed som Styrke, og som med Dygtighed blev
udført af Sognets Graver. — I Lø
bet af Eftermiddagen aflagde Stedets
Præst, Lærer og Kirkeværge et Be
søg paa Pladsen.
Stenens Anbringelse i Vaabenhuset fremgaar af Fig. 1, og dens
ejendommelige Form røber, at den
er hugget til af Menneskehaand.
Mens dens øverste Kant antagelig
ser ud, som den gjorde i Oldtiden,
er den nederste Kant tildannet af
de Mennesker, der i sin Tid an
bragte Stenen i Muren, dette kan
ses af, at man i Bestræbelsen for at
faa en nogenlunde lige Langside, har
borthugget en Del af saavel Gru
berne som Skibet.
Stenens største Længde er 1,47 m
og dens største Bredde 0,95 m. Den
er delt i et prydet Felt til venstre og
et glat Felt til højre. Paa Grænsen
mellem de to Felter ses Skibet, der
strækker sig skraat opad til ven
stre. De skaalformede Fordybnin
gers Tværsnit varierer i Reglen mel
lem 5 og 7 cm, men baade mindre
Hig. 2. Kirke Saaby Stenen med det ristede Skib.
og større findes. Endvidere fore
kommer aflange, ovale eller uregelmæssige Gruber. — Stenens ejendommelig
ste Prydelse er Skibsfiguren. Et Blik paa Fig. 2 viser denne optrukket. Vinkelret
ned paa Kølen er anbragt en Række korte Furer, der muligvis angiver Mandska
bet eller skal forstaas som de skematisk antydede Spanter. Denne Række afgrænses til hver Side af to ligeledes fra Kølen udgaaende, betydelig større og skraatstillede Furer. Det er Skibets Stævne, der begge afsluttes med en skaalformet For
dybning. Kølen har fortsat forbi disse Stævne. Det lader sig bedst iagttage paa den
højre og ubeskadigede Del af Skibet. Et Stykke forbi Stævnen bøjer Kølforlængel
sen opad i en bred Bue og rejser sig svagt S-formet næsten dobbelt saa højt over
Kølen som Stævnene. — Paa Grund af Beskadigelsen er det desværre umuligt
at afgøre, hvorledes den venstre Kølforlængelse har set ud.
Man vil gerne forsøge at bringe nogen Forbindelse i Stand mellem Skibet og
de øvrige Tegn. En Række skaalformede Fordybninger, dels af den almindelige
3
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Størrelse dels mindre følger i ringe Afstand de smaa, lodrette Furer, og i Nær
heden af Stævnene findes de to største Fordybninger, som overhovedet er ind
hugget paa Stenen, men om nogen Samhørighed med Skibet synes der ikke Tale.
Et Stykke oven for den store Grube, der er nær højre Stavn (Fig. 2), ser det
ud, som om nogle skaalformede Fordybninger ordner sig i en Cirkel uden om en
skaalformet Fordybning som Midtpunkt. Andre Sammenstillinger er næppe til Stede,
og det samlede Indtryk bliver, at Gruberne og Furerne er anbragt, hvor det pas
ser bedst. Om Indtrykket er rigtigt, er en anden Sag.
Før 1930 fandtes Helleristninger i egentlig Forstand, d. v. s. med Figur-, Skibseller anden Billedtegning, i Danmark kun paa Bornholm og i Ods Herred i Nord
vestsjælland. Men dette Aar blev der paa Øen Fur i Limfjorden fundet en ejen
dommelig Sten med skaalformede Fordybninger og aflange Furer, hvoraf nogle er
tolket som et meget skitsemæsigt Skibsbillede, det eneste hidtil fundne paa jysk
Omraade.
Nu har Aaret 1935 vist gennem Fundet fra Dyrehaven nær Klampenborg og
Aaret 1936 gennem Kirke Saaby Fundet fra Egnen mellem Roskilde og Holbæk,
at Helleristningernes Omraade er betydelig større, end man tidligere maatte an
tage. Men ses der bort fra Stenen paa Fur, staar det stadig fast, at Helleristninger
i Danmark er knyttet til Landets østlige Del. Et endnu upubliceret Fund fra Kirke
Stillinge nær Slagelse, hvor to Skibsristninger er fundet paa en Dysses Overligger,
giver en ny Bekræftelse paa dette Forhold.
Fra hvilken Tid stammer Kirke Saaby Stenen? Det danske Materiale giver et
vist Holdepunkt for en Bedømmelse heraf, idet en Sten fra Svansen i Sønderjylland,
der maa dateres til ældre Bronzealder, har lignende skaalformede Fordybninger og
uregelmæssige, langstrakte Furer. Stenen fra Fur, der ligeledes dateres til ældre
Bronzealder, byder ogsaa paa Lighedspunkter, ved at have flere Eksempler paa
Cirkelgruppering af skaalformede Fordybninger omkring en skaalformet Fordyb
ning som Midtpunkt. — Sammenligner vi Skibstypen med de svenske og norske
Helleristninger, taler ogsaa den for ældre Bronzealder, og Kirke Saaby Stenen
maa herefter antages at være ca. 3000 Aar gammel.

HVORLEDES FORTIDENS INDIANERE LAVEDE
SIG SMYKKER AF GULD OG PLATIN
Af P aul B ergsøe
bekendt fandt Spanierne, da de i 1530 for første Gang landede i Sydame
rika, alle de derboende civiliserede indianske Folk samlede under eet Rige,
af Størrelse som Romerriget og med et Befolkningstal næsten som det daværende
Europa, et Rige med en ganske overordentlig høj Kultur. Det var det bekendte
Incarige, som dog kun havde bestaaet i en 12— 13 Generationer. Det mærkelige
i dette højtciviliserede Land var, at dets Udvikling var foregaaet uden nogen Paavirkning udefra. Det var bygget op ved Sammensmeltning af andre sydamerikan
ske Kulturer, men Paavirkning fra andre kan ikke paavises. For disse Mennesker
har deres Rige været den hele Verden, de har levet lige saa isoleret, som boede
de paa en anden Planet, en saadan Mærkværdighed er aldrig set før eller siden.
Det er ganske naturligt, at Udviklingen i enkelte Retninger er gaaet helt anderledes
end hos os. 1 flere Henseender stod de højere end vi dengang, i andre afgjort
lavere; vi ser det navnlig af deres Teknik, paa enkelte Omraader var den afgjort
højere end selv Romernes f. Eks. Bygningsteknik, Vandingsanlæg, Vejanlæg. De
havde Verdens bedste Landeveje med organiseret Trafik, f. Eks. Løbertjeneste og
optisk Telegraf. Paa andre Omraader stod Teknikken lavere, de kendte ikke et
Hjul, ikke et Køretøj, men dette Forhold skyldes den totale Mangel paa Træk
og Ridedyr; Lamaer kan bruges som Pakdyr, men ikke til at ride eller køre med.
Medens vi af Historien nogenlunde ved Besked med Incariget, saa kommer vi
paa bar Bund, naar vi gaar tilbage til de Kulturer, der har været lncarigets Fun
damenter. At det har været højt udviklede Kulturer, kan vi se paa forskellig
Maade, men Mangelen af et Skriftsprog hemmer Studiet i en saadan Grad, at
Arbejdet synes uovervindeligt. At der ikke findes Billeder, der skildrer det dag
lige Liv, er ogsaa en Hindring. Man behøver i denne Sammenhæng blot at mindes
Studiet af vor egen Kultur, Europa-Asiens; hvad kunde vi vide om Sumererne,
Babyionerne, Assyrerne, Ægypterne og Grækerne, hvis vi ikke havde den Masse
af efterladt Skrift og efterladte Afbildninger? Simpelthen ingenting. Studiet af Syd
amerikas ældre Kulturer bliver derfor til en Slags Sammenlægningsopgave, hvor
hver yder sit lille Bidrag, og saa maa senere Tider prøve paa at faa det føjet
sammen. Arkæologerne har fundet Masser af Genstande, og Museerne er fyldt til
om
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Overflod, men ofte kender man ikke en Gang nøjagtig Findestederne. Og syste
matiske Udgravninger er meget vanskelige, dels paa Grund af Klimaet, dels paa
Grund af de sydamerikanske Republikkers Administration; de romanske Lande
har jo altid nogen Vanskelighed ved at erkende den internationale Berettigelse af
videnskabelige Undersøgelser paa deres egne Omraader.
Naar man staar overfor et eller andet Levn fra et Oldtidsfolk, paatrænges der
altid en Lyst til at faa konstateret „hvorledes det er lavet“ og i høj Grad med
Rette, for Kendskab til Fremstillingsmaaden kan give et Billede af Tidens tekni
ske Standpunkt, som kan have stor Betydning for Bedømmelsen af Kulturstand
punktet som Helhed. Men en Genstand selv kan ikke give Oplysning om de
tekniske Processer, der er gaaet forud for Fremstillingen, altsaa Fremskaffelse af
Raamaterialet, og hvis det er Metal, heller ikke om den første Bearbejdning: Smed
ning, Støbning, Traadtrækning, Lodning, Svejsning og Overtrækning af et Metal
med et andet, altsaa det virkelig interessante; for vi kan være sikre paa, at de
Metoder, der har været anvendt, har været helt anderledes end Nutidens, og hvis
vi ikke har Billeder eller Beskrivelser, kan Kendskab om disse Ting kun skaffes
ved Fund, enten af Værktøj eller af halvfærdigt Arbejde.
Det vil erindres, hvilken Opsigt det vakte, da man ved Udgravningerne i Pompei fandt et Hus, der havde været under Opførelse, da Katastrofen indtraf. Blandt
andet var det let at se, at Frescomaleren var løbet fra sit Arbejde, paa Væggen
fandt man endnu hans sidste Penselstrøg. Men dette ufærdige Arbejde i Forbindelse
med Malerpotterne, Farverne og Penslerne, lagde hele Teknikken klar.
Drejer det sig om ufærdigt Arbejde af Metal, bliver Sagen vanskelig. Man kan
ikke vente, at Arkæologen skal sidde inde med tilstrækkelig metallurgisk Indsigt,
og derfor risikerer man, at Fundet simpelthen bliver overset.
Maaske kan det interessere „Arbejdsmarkens“ Læsere at se, hvorledes man
ad metallurgisk Vej kan finde ud af en Teknik, der hidtil har sat baade Arkæo
loger og faglærte Guldsmede i saa stor Forbavselse, at der ligefrem er blevet talt
om „Metoder, der er gaaet tabt for Efterverdenen“ . De Guldfund, der er Tale om,
er gjort ved Kysten af Esmeraldas, Ecuadors nordligste Provins, altsaa en ganske
bestemt Lokalitet. De Resultater, jeg er kommet til ved Undersøgelser af disse
Fund, er altsaa knyttede til den bestemte Egn og den Tid, i hvilken disse Guld
sager er lavet. Tiden er meget vanskelig at fastslaa, men det drejer sig sikkert om
et langt Tidsrum, i hvert Fald fø r baade Incaer og Spaniere tog Esmeraldaskysten
i Besiddelse. Om selve Egnen hører vi først hos Garcilaso de la Vega, en af
de Historieskrivere paa Spaniernes Tid, der anses for paalidelig. Han fortæller,
at da Incaen havde erobret det nuværende Ecuador, fandt han, at Landet var saa
fattigt, at han med en af de Spøgefuldheder, som Monarker undertiden tillader sig,
udtalte, at hvis dette Land skulde betale Skat, maatte den erlægges i Lus.
Lige siden 1879 har man i Esmeraldas fundet nogle højst mærkelige, ganske
smaa Guld- og Platinsmykker, tilsyneladende helt ulig andre Fund; Urskoven gaar
her ned til Stillehavets Kyst, og det stærke Tidevande udvasker gamle Grav
pladser, og derved kommer en Del Guldsager til Syne. Nu til Dags, hvor Guldet
er dyrt, er der kommet lidt mere System i Udvaskningen, og det Materiale, der
udvaskes ved ret primitive Midler, bestaar dels af naturligt Guld og Platin af
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Størrelse som fint Sand, dels af utallige smaa Brudstykker af forarbejdet Guld,
Stumper af Plader og Traade, hvoriblandt man kan finde enkelte hele Sager,
baade Smykker og Nyttegenstande. Disse Fund har naturligvis tiltrukket sig A r
kæologernes Opmærksomhed. Saville, en af den nye Verdens første Amerikanister,
udrustede 1907 en Ekspedition til Stedet og hjembragte til Pittsburg i Tusindvis
af disse Smaasager, som senere er beskrevet af Farabee. For to Aar siden lykkedes
det mig her i København at faa fat paa noget lignende Materiale, der dog havde
undergaaet en Sortering, idet alt, hvad der ikke ligefrem var „Genstande“ , var
pillet fra. Det stammede fra en lille By Atacames. Senere kom der en større Post
hjem til Danmark, det kom lige fra Udvaskningen, fra en anden lille Flække,
La Tolita, en Hundrede Kilometer længere nordpaa. Det indeholdt en Del Sager
a f Platin og navnlig platinpletteret Guld, som naturligvis vakte min allerstørste
Forbavselse og Nysgerrighed. Der var nu tilstrækkeligt Materiale til at fuldføre
den metallurgiske Undersøgelse, jeg var begyndt paa.
Der var paa Forhaand ingen som helst Grund til at antage, at Indianerne til
Forarbejdelse af disse Genstande skulde have anvendt Metoder, der er ukendt for
Nutidens Guldsmede, tværtimod maatte man gaa ud fra, at Arbejdet er foregaaet
paa en Maade saa primitiv som vel tænkelig; alligevel er der adskillige af de
fundne Sager, som vilde volde selv en moderne Guldsmed betydeligt Hoved
brud, hvis det blev forlangt, at han skulde gøre dem nøjagtigt efter. Der er Gen
stande saa smaa, at Udførelsen skulde forekomme som et Kunststykke; der er
brugt Samlemetoder, der ikke anvendes i Nutiden, og som vi maa anse for
meget vanskelige, og endelig er der den højst besynderlige Omstændighed, at
dette Folk ikke blot har været i Stand til at skaffe sig Platin i sammenhængende
Form, men ovenikøbet forstaaet den Kunst at bruge dette Platin til at overtrække
andet Metal med. Alt dette maatte friste en Metallurg og Teknolog til Under
søgelse, thi Esmeraldas er det eneste Sted i Verden, hvor en Fortidsbefolkning
bevidst har forfærdiget Genstande af Platin.
De Guldsager — dels Nyttegenstande, dels Smykker, som fandtes i Materialet,
synes alle at tilhøre ældre Tid (Førincatiden), dog med fire Undtagelser. Paa Fig. 1
ses nogle Smykker, utvivlsomt yngre end alt det andet, et Filigranarbejde med en
Halvkugle i Midten og to Fingerringe, der bestaar af tynde Enkeltringe, samlede
i een Bøjle, der tillige bærer Ringens Dekoration, en lille Mand, muligvis en In
dianer, hvis Ben er fastspændt i en Bjælke. Højre Arm er løftet op imod en spids
Hue, den venstre støtter mod Hoften, og begge Arme er lænkede til Benene ved
Kæder, der er ført længere ned, saa Enderne svinger frit. For den ene Rings
Vedkommende hænger der her en Nøgle, den anden Ring har som Symbol en
Hængelaas eller maaske et Hjerte. Resten er gaaet tabt. Nøglen og Laasen eller
Hjertet angiver Tiden til efter Landets Erobring af Spanierne, men Arbejdet er
neppe udført af nogen Europæer; den minutiøse Udførelse kan ikke godt skyldes
andre end en Indianer, der her har udført et fremragende Stykke Guldsmede
arbejde, navnlig er den ene Ring et af de skønneste Stykker Guldsmedekunst, man
kan tænke sig. Langt tarveligere er den tredie Ring; Stilen er typisk europæisk,
og Indfatningen har baaret en Sten, der er faldet ud. Ringen minder paafaldende
om de Safirringe, høje Prælater bar i Middelalderen, men Mejselhuggene som
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Fig. 1. Nat. St. Guldringe og Filigranarbejde fra Tiden efter Erobringen.

Dekoration tyder paa, at den er lavet paa Stedet. Det er intet Under, hvis Spa
nierne, første Gang stillet lige over for en saadan Fingerfærdighed, har benyttet
sig heraf og ladet de Indfødte lave Smykker til sig efter deres Anvisning.
Resten af de i Materialet fundne Genstande tilhørte, som sagt, alle ældre Tid,
Illustrationerne bringer her et lille Udvalg. Fig. 2 viser forskellige Nyttegenstande,
blandt andet en Sikkerhedsnaal med lukket Hus, som vore Hospitalssikkerheds-

Fig. 2. Nat. St. Pincetter, Fiskekroge. Niptang til Skæghaar. Smaa Skeer (?). Maller. Herunder: Prene (?),
en „ Hospitalssikkerhedsnaal“, Synaale, Knappenaale, samt det sjældne Fund af Søm og Sømhoveder. Kringlerne
har muligvis været brugt til Samling af to Maller i Stedet for Hægter, som aldrig er fundet.
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naale, kun sidder Huset ikke paa Enden af Naalen, men paa Siden. Stykket er
et Unikum. Fiskekroge af haard Guldlegering har sikkert været en af de almin
deligste Nyttegenstande, men lindes dog relativt sjældent, en Fiskekrog tabes let.
Med Hensyn til Arten af de forskellige fundne Genstande kan der henvises til
„Fra Nationalmuseets Arbejdsmark“ for 1935, i hvilken K. Birket-Smith omtaler

Hig. 3. Nat. St. Øverst til venstre massive Næseringe. Flade Næseringe. I Midten den store, svejste Næsering.
Nederst: Øreklapper, „Hudpløkke“. Fint udførte Næseringe med Guldkugler. Filigrannæsering.

nogle lignende Sager, der er fundet i Columbia, og som nu findes paa Natio
nalmuseet.
Fig. 3 og 4 viser Typerne af de almindeligst forekomne Guldsmykker. Næse
ringene forekommer i 6—7 forskellige Typer, der aabenbart repræsenterer Tider
med forskellige Moder; Metalanalyserne støtter en saadan Antagelse. De saakaldte „Dingeldangler“ ses paa Fig. 4. Indianerne havde aabenbart en stor For
kærlighed for Smykker, der var ophængt saaledes, at Solen kunde spille i dem,
naar de bevægede sig. Tillige ses Prøver af de forskellige Perler, der naturligvis
er fundet enkeltvis og ikke trukket paa Snor som paa Afbildingen.
Fig. 5 viser de forskellige Typer af Ringe og Naale, hvilke sidste som Regel
er i en sørgelig Forfatning. Øverste Halvdel af Fig. 6 viser Brudstykker af Filigranarbejde, medens Billedets nederste Del optages af forskelligt Arbejde, der
ikke er blevet fuldført.
Hvad nu den metallurgiske Undersøgelse af Materialet angaar, saa viste det
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sig, at det naturlige Guld- og Platinpulver eller -sand kunde fjernes ved en Sigt
ning. I det saaledes frasigtede kunde man med det blotte Øje skelne de hvide
Platinkorn fra det gule Guld, og med en Del Besvær kan der foretages en Sor
tering; men en Del af Platinet er alligevel saa fintkornet, at det ikke lader sig
fjerne. Da Amalgamering og kemiske Behandlinger ikke har været kendt af Indi

Fig. 4. Nat. St. Hængesmykker med tilhørende Kroge. Nederst forskellige Former af Guldperler.

anerne, og da Guld og Platin ikke kan skilles ved Slemning, har den primitive
Indianer været henvist til Sortering, hvis han vilde undgaa Misfarvning af sit
Guld. Herved har han kunnet skaffe sig:
1) Frasorteret Guld, der ved Smeltning giver smukt Metal, anvendeligt til Smykker.
2) Frasorteret Platin, der er usmelteligt.
3) Resten, en Blanding med 3—5 Procent Platin, der ved Kobbertilsætning giver
et haardt og stærkt Metal, anvendeligt til Brugsgenstande.
En stor Del af de fundne Sager blev ofret for at de nødvendige Analyser
kunde foretages, og det viste sig da, at der var Platin i vekslende Mængde i alt
Guldet. Undersøgelsen bragte endvidere for Dagen en Del runde, flade Guld
klumper, der ved overfladisk Betragtning kunde se ud som naturligt Guld; men
da der tillige dukkede smaa, smedede Blokke frem, blev jeg opmærksom; disse
Klumper og Blokke var ikke omtalt af Saville eller nogen anden, de maatte sim
pelthen være overset, skønt der fandtes mange af dem (se Fig. 7). Guldklumperne
havde en glat Underside og en krystallinsk Overflade, det har naturlig Guld ikke.
Klumperne kunde ikke være dannet ved, at smeltet Guld var hældt ud paa en
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Flade, thi de manglede den lille Hale, der kommer ved den Lejlighed, de maatte
være smeltet paa et Stykke Trækul ved Hjælp af et Blæserør. At Blæserøret var
kendt af Indianerne paa disse Kanter ved man med Bestemthed, og nogle af
Klumperne viste Aftryk af Trækullet. Samtidig med Nedsmeltningen af Guldpulveret var der næsten altid tilsat Kobber, undertiden saa meget, at Legeringen

Fig. 5. Ringe, Naale og enkelte Smykkesager af ukendt Art.

blev stærkt rød, men i et enkelt Tilfælde var Smeltningen ikke fuldført, og det
tilsatte Kobber ligger endnu som en lille Klump indeni Guldet, kun paa Undersiden
kan det ses. Kobber smelter lidt vanskeligere end Guld og endnu mere vanske
ligt end den Guld-Sølv Legering, som det naturlige Guld altid er. Analyser viste,
at alle disse Guldklumper var sammensat ganske som Genstandene, der jo ogsaa
havde vekslende Kobberindhold. Sølvmængden oversteg ikke det naturlige Gulds
Sølvindhold, ikke i et eneste Tilfælde er der fundet et Sølvindhold, der tyder
paa bevidst Tilsætning a f Sølv.
Foruden disse Klumper fandtes smaa Pakker af sammenhamret Guldblik, og
Tanken ledtes snart hen paa gammelt Metal til Omsmeltning. Indtrængt støvfint
Sand skyldtes den lange Henliggen i Jorden.
Efter Sammensmeltning af Metallet er fulgt den første Bearbejdning med Ham
mer, og et lige saa stort Antal Stykker viser, hvorledes den er foregaaet. Var
Klumpen lille, fik den først sin Smedning paa Fladen, den kunde straks hamres
ud til en tynd Plade; var den større, fik den først Smedning paa Højkant, for at
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man kunde undgaa Revnedannelser. Herved kunde der smedes smaa Stænger,
hvoraf nogle havde faaet en Efterglatning med finere Værktøj.
De førnævnte Forskere omtaler Fundet af Platinsmykker fra La Tolita og
siger, at de er lavet af „pure platinum“ . Da man ikke paa Forhaand kunde antage,
at Indianerne havde været i Stand til at smelte Platinsandet til større Stykker —

Fig. 6. Filigranarbejde af forskellig Slags. Bemærk midt paa Billedet Stykket, der bestaar at sammen
svejste Dobbelt og Enkelttraade. Ved Udhamring af et saadant Stykke fremkommer et Krydsmønster
som det, der findes paa Ringen øverst paa Fig. 5. Nederst findes ufærdigt Arbejde.

Platin smelter ved 1750° — , maatte man altsaa gaa ud fra, at de havde fundet
større Stykker Platin, som de havde udsmedet til Plade, hvoraf de saa igen
havde lavet deres Smykker; saadanne ærtestore Stykker Platin er fundet nu og
da i Sydamerika, men sjældent. For en Sikkerheds Skyld blev der dog foretaget
en Analyse efterfulgt af flere, og alle førte til det overraskende Resultat, at ikke
et eneste Stykke var rent Platin, men derimod en Legering a f meget Platin (op
mod 70 pCt.) med noget Guld, et Metal, der maatte anses fo r komplet usmelte
lig t ved de Midler, der stod t il Raadighed, men som alligevel var fremstillet
kunstigt, da det paa ingen Maade kunde være et Naturprodukt. Herved maatte
man antage, at Indianerne havde forstaaet paa en eller anden Maade liden egentlig
Smeltning at faa det naturlige, usmeltelige Platinsand omdannet til en ligeledes
for dem usmeltelig Legering, saa lig rent Platin, at ikke blot Arkæologer, men
ogsaa en Metallurg lod sig narre ved en overfladisk Betragtning. Denne Antagelse
viste sig at være rigtig, og herved tvinges man til at anlægge en helt ny Ansku
else om Indianernes Duelighed paa Metalomraadet. Vi har været tilbøjelige til at
trække paa Skuldrene af den metallurgiske Indsigt hos dette Folk, der ikke kendte
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det Jern, som vi allerede havde anvendt i tre Tusind Aar. Nu maa vi indrømme,
at de, ved at bringe Platin i sammenhængende og brugbar Form, har løst et
Spørgsmaal, som vor Nutid var omtrent 100 Aar om at løse — ganske vist bedre,
men ikke saa simpelt. For at forstaa, hvad det betyder, behøver man blot at er
indre om, at Platinet smelter langt højere, end det er menneskelig muligt at naa,

Hg. 7. Nat. St. Guldklumper, en med Aftryk fra Trækul. Til højre gammelt Guld til Omsmeltning. Til venstre og
til højre smedede Stænger og Blokke. Nederst Prøver af Traad, i Midten tre Emner fra Traadtrækning.

naar man ikke skal gribe til moderne Hjælpemidler som Svejsebrænder eller Elek
tricitet. — Det varede længe, inden jeg fandt Løsningen, men noget halvfærdigt
Arbejde afslørede Forholdet. De smaa Platinkorn er blandet med lidt Guldstøv
og lagt som en ganske lille Bunke paa et Stykke Trækul. Smeltes nu Guldet, vil
det overtrække Platinkornene med Guld. Fortsættes Opvarmningen, vil noget af
Guldet trænge ind i Platinet, og noget af Platinet ud i Guldet. Processen er analog
med den, der foregaar, naar man koger Risengryn i Vand, noget af Vandet gaar
ind i Grynene, og noget af Melet ud i Vandet. Resultatet bliver i begge Tilfælde
en grødet, sammenhængende Masse. Platinguldblandingen kan nu taale et lille
Hammerslag, og ved afvekslende Glødning og Hamring bliver Blandingen homogen.
Det vides ikke, om vi i vor moderne Teknik har en tilsvarende Metode til at
bringe svært smeltelige Metaller i legeret Form; der synes aldrig at være truffet
noget analogt. Nu, da man ved, hvorledes det hele er foregaaet, synes man, at
Processen er saa barnelet; det er den ogsaa, men den er sandelig ikke let at
finde paa ved Hjælp af Ræsonnementer. Den afgiver et typisk Eksempel paa,
hvorledes det primitive Menneske kan finde det rigtige uden Analogislutninger
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Fig. 8. Nat. St. Platin og Platinplettering. Øverst massive Platingenstande, hvoriblandt en Næsering og et rival
lignende Stykke Værktøj, i Midten platinpletterede Hængesmykker. Nederst Platinkorn i alle Stadier af Sammencintring, heraf et med det første Hammerslag. Til højre færdig udsmedede Blokke af Platin

med efterfulgt Eksperimentering. Metallurgien har et andet Eksempel i sin Historie:
Fremstillingen af smedeligt Jern, direkte af Jernmalm; her var Analogislutninger
ligeledes udelukket. Indianernes Metode til Fremstilling af homogene Platinlegeringer
uden Anvendelse af Smeltning er et nyt Led
i Metallurgiens Systematik; en Metallurg, der
mener at kende de fleste metallurgiske Pro
cesser, bliver i høj Grad overrasket ved her
at stilles over for en saa gammel Anven
delse af et helt ukendt Princip, Problemet
var ikke ventet løst paa denne Maade og
navnlig ikke saa simpelt (se Fig. 9).
Blandt de fundne platinpletterede Sager
er der nogle, der tydeligt nok er mislyk
kede; for en Fagmand er det let nu at se
Fig. 9. Platinkorn sammenkittede med Guld, som
Grunden, Overtræksmetallet og Grundme
første Trin til Fremstillingen af de usmeltelige Pla
tallet har haft alt for forskellig Haardhed.
tinlegeringer. Dobbelt Størrelse.
Underlaget har været for blødt. Det er ogsaa Grunden til, at der er anvendt Guld som Underlag og ikke Kobber. De ter
nære Guld-Sølv-Kobber Legeringer er nemlig langt haardere end Kobber, lige saa
haarde som Platin-Guld Legeringen. Det er fristende at spørge om, hvorfor In
dianerne ikke har brugt Sølv i Stedet for den indviklede Platinplettering. De
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har sandsynligvis ikke været i Stand til at tiltuske sig det eftertragtede Sølv, som
naturligvis har været dem bekendt, og saa har de hjulpet sig med „Ersatz“ .

Der er een Ting, som unægtelig vækker Forbavselse, naar man ser paa Fun
dene som Helhed. Ikke en eneste støbt Genstand findes der mellem de Tusinde
Sager, hverken fra Atacames eller La Tolita. Alt er bearbejdet med Hammer, alt
er virkeligt Smedearbejde. Der er heller ingen Antydning af, at noget af Metallet
er ovnbehandlet, f. Eks. smeltet løst ned mellem glødende Trækul. Støbning er en
mere kompliceret Metode for Formgivning end Smedning, noget vi Nutidsmenne
sker er tilbøjelige til at overse. Paa den anden Side er det betænkeligt at gaa ud
fra, at Esmeraldasfolkene ikke har kendt Støbning. En helt anden Forklaring paa
Manglen af støbte Genstande ligger nærmere: man kan faa mere ud af Metal,
naar man laver det til Plader, navnlig tynde Plader, og bruger disse til at lave
Genstande af. Kan det ikke tænkes, at det møjsommeligt udvaskede Guldpulver
ikke slog til til støbte og derfor langt tungere Sager?
Med Hensyn til Værktøj, saa er det jo ikke meget, der kan siges; men noget
viser Stykkerne os dog. For det første var der Trækul og Blæserør. De smaa
Niptænger har været uundværlige til Samling af de bittesmaa Guldkugler. H ertil
kommer saa Mejslerne; en af Guldklumperne viser tydelig Indtryk af et Mejsel
hug; Sporene af Mejsler ses flere Steder, navnlig kan man ved Hjælp af en Lup
let konstatere, at der er brugt Mejsel til at klippe Plade med i Stedet for Saks,
som vel næppe har været kendt. Saa er der de to aldeles nødvendige Stykker
Værktøj til Smedning, nemlig Hammer og Ambolt. T il den første raa Smedning
viser Aftryk, at der har været anvendt en nogenlunde plan Sten og en Hammer,
ogsaa af Sten, men den finere Bearbejdning er foretaget med ganske glatte Red
skaber. Endelig kan der næsten med Sikkerhed eftervises Sporene af endnu et
Stykke Værktøj, nemlig Metalkiler til Fastspænding.
Det ser ud til, at der har været anvendt Traad i lige saa stor Udstrækning
som Plade. Den tykkeste Traad er 2 mm, den tyndeste 0,2 mm. De tykke Traade
er lavet ved at rulle en udsmedet Stang mellem to glatte Sten, det ses tydeligt
paa Overfladen. Det var derfor fristende at antage, at de tynde Traade var lavet
ved en saadan fortsat Rulning mellem Sten, men Forsøg viste straks, at det ikke
lod sig gøre. Traadtrækning gennem en Række Huller var selvfølgelig ogsaa ude
lukket, saa her forelaa igen et Problem, som dog blev løst ved Fundet af tre
Emner til Traadtrækning. Enden af en tykkere Traad har faaet en Fortykkelse,
saa den ved Hjælp af Metalkiler, hvis Spor ses endnu, har kunnet fastspændes
(se Fig. 7). Traaden er saa forlænget ved simpel Trækning, paa samme Maade
som vi gør en Kobbertraad længere ved at spænde dens ene Ende i en Skrue
stik og trække i Traaden. Processen kan ikke foretages, uden at der finder en
Udglødning Sted imellem hvert Træk, ellers brister Traaden. Muligvis har disse
Traade faaet en Efterglatning ved forsigtig Rulning.
Ved almindelig Svejsning forstaar man en Fremgangsmaade, ved hvilken de to
Stykker blot klæber, ikke smelter sammen. Legeringer forholder sig saadan, at de
har et Begyndelses- og et Slutsmeltepunkt. Forsøg viste, at en Opvarmning t il
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Begyndelsessmeltepunktet af vore Guldlegeringer v il lade deres Eutekikum træde
ud fra Overfladen som smaa Draaber. Det er let forstaaeligt, at Metallet i denne
Tilstand vil være svejseligt; ligger to Stykker oven paa hinanden, vil de Draaber,
der træder ud fra begge Sider, forene sig og ligesom lodde Stedet sammen.
Det er beviseligt, at denne Teknik er anvendt af Esmeraldasfolkene, bedst ses
det paa den i Fig. 3 viste store, hule Næsering af papirtyndt Metal. Der skal dog
en fænomenal sikker Haand til at udføre et saadant Arbejde; ved Svejsetempera
turen begynder Legeringen nemlig at blive grødet, og er Stykkerne oven i Købet
tynde, skal der saa at sige intet til, for at Metallet gaar itu. Et Arbejde af den Art
sætter en Nutidsguldsmed i den største Forbavselse, det kan kun sammenlignes
med den fineste Glasblæserkunst, hvortil
der, som bekendt, foruden et sikkert Øje
og en rolig Haand fordres aarelang Øvelse.
Langt lettere er det naturligvis at samle
Stykkerne ved Lodning, men hertil kræves
et Loddemetal, hvis Smeltetemperatur lig
ger lavere end Emnernes Begyndelses
smeltetemperatur. Imidlertid er det ikke,
trods meget omhyggelig Undersøgelse, mu
ligt paa et eneste Stykke at paavise TilFig. io. Perler dannet af sammensvejste Kugler stedeværelsen af Loddemetal, uagtet det ser
og Smaatraade. Dobbelt Størrelse.
fuldstændigt ud, som om der var Lodning
paa nogle af Genstandene. Bedst af alt
egner de smaa Perler (Fig. 4 og 10) sig til en saadan Undersøgelse; ved at flytte
en lille Gnistbane rundt paa Perlen kan man ved kvantitativ Spektralanalyse vise,
at der mellem de to tilsyneladende sammenloddede Stykker ikke findes anderledes
sammensat Metallegering.
De mindste Guldperler er kun 2 mm, og de bestaar af otte sammensvejste
Stykker. Det er ganske givet, at Emnerne paa en eller anden Maade maa fast
holdes under en saa uhyre vanskelig Sammensvejsning; dette lader sig gøre ved
at trykke dem ned i Ler, eller bedre kulholdigt Ler. Efter Tørring af Leret kan
man foretage en Sammensvejsning, der ved højere Temperatur gaar over til at
blive en Sammensmeltning. Kullet i Leret vil beskytte imod Oksydering af Kob
beret. Denne Antagelse, der er den simpleste, støttes ved den ulige Grad af For
ening, Emnerne udviser, noget der skyldes ulige Grad af Opvarmning. Yderligere
støttes den ved den Omstændighed, at der fra andre Steder i Amerika er fundet
større Sager af Guld, der utvivlsomt er „støbt“ paa denne Maade. Man behøver
kun at kaste et Blik paa de fra Chibcha-Omraadet i Columbia kendte flade Guld
idoler, som er beskrevet af Birket-Smith i hans Arbejde her i dette Skrift for
1935. Man ser straks, at Idolernes Øjne, Næse og Mund er dannet af Traade,
medens Resten af Figuren er støbt. Fremgangsmaaden er aabenbart denne: først
er Traadene lagt ned i vaadt Ler, dernæst er der dannet en Rand af Ler efter
Figurens Omrids. Efter Tørringen er der støbt Metal ned i denne aabne, vand
rette Form, Metallet er smeltet sammen med Traadene, og den flade Figur er
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færdig; der behøves hverken Ovn eller Digel, et Blæserør er tilstrækkeligt til at
smelte Metallet ned i Formen. Paa samme Maade er ganske givet nogle højst
mærkelige, kniplingsagtige Smykker fra Antioquia fremstillet: Traadstumper af
Guld er anbragt i vaadt Ler, efter Tørringen er de opvarmede med Blæseflamme,
til de er smeltet sammen. Brækker man et Stykke ud af et saadant Smykke, viser
Bruddet krystallinsk Struktur, og man bedømmer fejlagtig straks hele Genstanden
som „støbt“ , hvad den jo paa en Maade ogsaa er, blot er der ikke anvendt en
Støbemetode, som vi nu til Dags vil anerkende som Støbning. Fortvivlet bryder
man sin Hjerne for at finde ud af, hvorledes „Formen“ har været lavet, og til
sidst griber man til den hasarderede Paastand, at Fortidsindianerne har brugt
„cire perdu“ Metoden, hvorved forstaas Anvendelsen af en Form, dannet ved at
en Model af Voks indesluttes i Ler, der opvarmes saa stærkt, at Vokset brænder
bort, hvorved Formens Hulrum opstaar. Man overser ganske, at disse Guldknip
linger ganske givet bestaar af Traade, hvoraf nogle oven i Købet er sammensnoet.
Hvad der gør Undersøgelser af Fortidsteknik saa uhyre vanskeligt, er den
Omstændighed, at vi Nutidsmennesker i den Grad er hildede af Kendskabet til
vor egen Teknik, at vi har overordentlig svært ved at sætte os paa primitive
Menneskers tekniske Standpunkter. Undertiden giver det ligefrem Følelsen af, at
man ikke kan tænke klart. Vi har ogsaa svært ved at fatte, at andre Racer kan
sidde inde med os ukendte Evner, f. Eks. en Fingerfærdighed, imod hvilken vor
egen er som en Grovsmeds imod en Urmagers.
Ser man paa den Masse Smaasager, som Fundet indeholder, og som karakteri
seres som „Filigranarbejde“ af Mangel paa bedre Betegnelse, forbavses man over,
hvor minutiøst et Arbejde, Esmeraldasfolkene har været i Stand til at udføre. De
mærkeligste Former finder man, f. Eks. to Traade snoet saadan sammen, at hver
Snoning danner et Øje, hvori er svejset en lille Guldkugle; smaa Stykker dannet
af firkantet Traad og forsynet med Mejselhug, saa regelmæssig ført og saa smaa,
at det skulde synes umuligt at udføre Arbejdet uden ved Hjælp af en Lup; bitte
smaa Ringe af snoet Traad og Fragmenter af Filigran, hvis Anvendelse det er
umuligt at udsige noget som helst om.
Det er ofte blevet fremhævet, at hos Indianerne fulgte en stor Del af den af
dødes Ejendele med i Graven. Hvis denne Skik har været fulgt af Esmeraldas
folkene, kastes der et ejendommeligt Lys over deres Guldsmedearbejde. Antallet
af paabegyndte og halvfærdige Genstande er ganske overordentlig stort, ligesom
de sammensmeltede Klumper og raat udsmedede Smaablokke og Stænger fore
kommer i saa store Mængder, at det ikke kan være Tilfældighed, og dette For
hold tyder paa, at der ikke kan være Tale om professionelt Guldsmedearbejde,
men at Guldsmedekunsten har været Hvermands Eje. Hvis Befolkningen havde
„købt“ deres Nyttegenstande og Smykker hos Haandværkere, hvis Arbejde det
var udelukkende at fremstille disse Ting, kunde der umuligt findes et saa stort
Antal „Halvfabrikata“ , som Tilfældet er. Har hver Mand derimod været sin egen
Smed med eget lille Værksted og tilhørende „Brokkasse“ , er det ganske naturligt,
at der findes baade Raamateriale, halv- og helfærdige Sager, naar hele Metal-
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beholdningen samles sammen for at lægges i Graven. Alle de fundne Sager viser
ganske afgjort Forskellighed i Udførelsen, nogle er grove, andre forarbejdede med
Omhu, nogle udmærker sig ved stor Formskønhed, andre røber en Fingerfærdig
hed, der grænser til det utrolige. Og blandt de tusind Sager er der bogstavelig
talt ikke to, der er nøjagtig ens.
Kort sagt: alt tyder paa, at disse interessante og heldigvis uforgængelige Me
talsager fra en udryddet Kultur skyldes et Folk, der stod saa højt, at Arbejdet
ved Fremstillingen var Hvermands Sag, til Trods for at vor Nutid staar næsten
uforstaaende over for en Fingerfærdighed, som vi har svært ved at finde noget
Sidestykke til, baade hos os selv og andre Folkeslag.

Fundet ejes nu af Nationalmuseet, hvor det findes udstillet i Vinduesmontrerne i den etnografiske
Samlings sydamerikanske Afdeling.

VÆVEDE KAPPER FRA NORDVEST-INDIANERNE
Af K aj B irket -Smith
man sejler langs Kysten af Britisk Columbia og det sydøstlige Alaska,
gennem Fjorde og snævre Sunde, forbi utallige Øer og Næs, hvor tætte
Naaleskove spejler sig i det obsidiansorte Vand og opadtil taber sig i den lavt
hængende, graa Regnhimmel, da modtager man et saadant Billede af vild og tung
sindig Skønhed, at det aldrig glemmes. Yderst sjældent afbrydes det ensformige
Øde af en Savmølle eller et Fiskekogeri, endnu sjældnere af et af de smaa By
samfund, hvor nogle Hundrede Pionerers Huse søger Fodfæste mellem Fjæld og
Fjord. Sjældent møder man ogsaa Indianere, skønt der endnu lever flere Tusinde
paa disse Strøg. Men Afstandene er uhyre og Kysten selv en saadan Labyrint, at
Menneskene næsten helt opsluges af den overvældende Natur.
Træffer man da endelig nogle af Landets oprindelige Beboere, er det første
Indtryk en dyb Skuffelse. Grove, amerikanske Klæder, Boliger, der kun i deres
gennemførte Urenlighed adskiller sig fra de hvide Medbrødres, og — som næsten
de eneste, synlige Minder om fordums Storhed — en Række Totempæle, præget
af Kunstens haabløse Forfald, det er det eneste, man i første Omgang fæster sig
ved. Maaske vil Billedet under et længere Ophold ændres noget. Under en Sam
tale med Lederen af det territoriale Museum i Juneau, der selv er barnefødt i
Alaska og som tidligere Præst i den russiske Kirke fortrolig med de Indfødte, fik
man i hvert Fald den Opfattelse, at trods al ydre Amerikanisering holdes adskil
ligt af det gamle bevidst i Ære, og det ikke blot naar det gælder de mærkelige
og indviklede Samfundsskikke, men ogsaa i nogen Grad, naar det drejer sig om
at bevare Fortidens Kunstskatte, som ingen nu forstaar at frembringe Mage til.
Mindre end halvandet Hundrede Aar har været nok til at ramme en gammel
og højt udviklet Kultur i selve dens Rod — thi længere er det ikke siden, at
Evropæerne viste sig i disse Egne — en Kultur, som i sit inderste Væsen er saa
forskellig fra alt, vi ellers kender fra den vestlige Halvkugle, Eskimo-Kulturen
ikke undtagen, at den næsten gør Indtryk af at være et Fremmedlegeme omplan
tet paa amerikansk Jordbund. Mærkeligt nok naaede den sit Højdepunkt mod
Nord i et af Omraadets Udkanter, hvor de tre Folkeslag Tlingit, Tsimshian og
Haida var førende i Udviklingen. Sydpaa fik efterhaanden simplere og aabenbart
mere gammeldags Tilstande Overhaand, saadan som man traf dem hos Nootka- og
aar
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Salish-Stammerne paa Vancouver Island og omkring Puget Sound. I de sidste
Aartier er det yderligere paavist, at Nordvest-Kulturens Udløbere i Virkeligheden
fortsattes endnu længere mod Syd og tilmed omfattede hele det nordvestlige
Hjørne af Californien, hvor den til sidst tabte sig i den ikke blot langt prim i
tivere, men tillige væsensforskellige, central-californiske Kultur.
Hvad er det da, der kendetegner Nordvest-Kulturen? Som den fremtræder i
sin højeste Form, møder vi i den en paradoksal Blanding af tilsyneladende ufor
enelige Modsætninger: Et Næringsliv, der saa godt som udelukkende øser af Ha
vets uudtømmelige Rigdom paa Laks og Helleflynder, Søløve og Sæl, og en Sø
mandsdygtighed, der er enestaaende i den nye Verden — men paa den anden
Side en Grad af Bofasthed og en Bygningskunst, som man forgæves søger Mage
til i Nord-Amerika, før man længst mod Sydvest kommer til Pueblo-Egnene med
deres højt udviklede Agerbrug og Kunstvandingsanlæg; et indviklet Samfund, som
knap nok er et Samfund i politisk Henseende, for saa vidt som enhver Form for
ordnet Styre mangler — men som ikke desto mindre er nøje leddelt i Høvdin
ger, Adel, Almue og Slaver med uoverstigelige Svælg mellem de enkelte Stænder;
et Samfund, hvor Ættens nedarvede Stilling paa en Maade er alt — men allige
vel ikke alt, da høj Rang først betyder noget, naar den forenes med Rigdom, en
Rigdom, der endvidere ikke søges for sin egen Skyld, men kun for at Ejeren
ved storslaaede Fester kan vise sin Foragt for den ved at øse Gaver ud til højre
og venstre, ja om det saa skal være ved selv at ødelægge den, idet han stikker
Ild paa sit eget Hus, flænger sine kostbare Kapper og sønderbryder de store,
ornamenterede Kobberplader, der bevares som Skatte fra Slægt til Slægt . . . .
Paa næsten alle Livets Omraader synes Nordvest-Kulturen tilspidset til en en
sidig Yderlighed, fra hvilken ingen Vej fører videre frem. En Drivhusplante frem
elsket af en paa sin Vis gavmild Natur, blændende og attraaværdig i de fattige
Nabostammers Øjne, men usund i Marven — saaledes kendetegnes den af Cana
das førende Etnograf, D. Jenness.
Intet har bidraget mere til at kaste Glans over Nordvest-Indianerne end deres
lige saa barokke som strengt regelbundne Kunst. De uigennemtrængelige Bjerg
skove, der henviste disse Stammer til at søge deres Føde i Havet, har med de
res uudtømmelige Tømmerforraad samtidig givet Mændene Mulighed for at udtrykke
sig i Snitværk og Træskulptur paa en Maade, som i Amerika er uden Side
stykke. Denne Kunst er altid figurlig, men sjældent realistisk. Det sidste skyldes
i og for sig ikke svigtende Evner, for Kniven er ført med en Sikkerhed, der ikke
tillader nogen Tvivl om den rent tekniske Færdighed; men det hænger sammen
med selve Fremstillingens Hensigt. Det drejer sig om en Fortællekunst med nøje
Tilknytning til Høvdingeætternes Sagnhistorie; dens Grundmotiver er Menneskeog Dyreskikkelsen, som de fremtræder i Mytologien, og derfor skal den opvække
den Ærefrygt og Skræk, der tilkommer saadanne ophøjede Væsner. Ligesom i
Middelalderens Heraldik er Stiliseringen ofte drevet til Uigenkendelighed. Man
maa vide paa Forhaand, at Bæveren kendes paa sine store Fortænder og den
Stok, den holder i Poterne, at Bjørnen kendes paa sin fremstrakte Tunge og sine
vældige Forlabber, Ravn og Ørn paa deres Næb; men hvis Ørnen holder en
Hval i sine Kløer, da er det selve Tordenfuglen, som menes.
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Fig. I. Vævning og Spinding hos Salish-Indianerne. (Maleri af P. Kane fra Midten af 19. Aarh.l.

Fra Totempæle og Husstolper, fra Masker og andet Danseudstyr lige ned til
det mindste Bohave har disse kunstglade Stammers Fantasi fundet en Tumleplads.
Træskaale til Tran er ofte udskaaret i Form af en Sæl, andre Kar forestiller Ho
vedet af en Falk osv. Kommer man til de store, firkantede Kister til Opbevaring
af Tøjer og lignende Sager, bliver Kunstnerens Opgave vanskeligere, men man
klarer Skærene paa den Maade, at Dyret saa at sige lægges i lavt Relief uden om
Kassen; den ene Væg forestiller da dets Hoved, den modsatte Bagenden og de
andre Dyrets Sider1). Herfra fører en tydelig Linie til de malede Fremstillin
ger paa Husenes Plankevægge og Skillerum, og det mærkelige er, at de Ufuldkommenheder, der er en teknisk Følge af Skulpturens Tilpasning til Bohavet,
yderligere understreges i Fladekunsten, hvor de Vanskeligheder, der gjorde sig gæl
dende for Træskæringens Vedkommende, i og for sig slet ikke er til Stede. De
malede Billeder fremtræder nemlig i Reglen som en paa Fladen udfoldet Skulptur,
idet Figurerne saa at sige er flækket og gengivet i Form af to efter Midtlinien
orienterede Spejlbilleder.
Hermed standser Udviklingen dog ikke. Kunstneren tager sig de største Fri
heder med Hensyn til Størrelsesforhold og anatomiske Enkeltheder, tomme Rum
udfyldes og naturlige Forbindelser opløses i et forvirrende Sammenspil af Linier
og Flader. Øjne optræder paa de mest uventede Steder ud fra den Forestilling, at
Øjne og fornuftbunden Bevægelse hører nøje sammen, hvorfor de særlig hyppigt
træffes i Tilknytning til Dyrenes Vinger og Ben. Det kan under disse Omstæn
digheder vises, at der til Grund for dem i Virkeligheden ligger en omdannet
l) En Kasse af denne Art er afbildet i »Fra Nationalmuseets Arbejdsmark“ 1932, S. 49.
4*
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Fremstilling af selve Ledskaalen i Form af en Kreds med en Prik i Midten.
Undertiden er Øjet derimod den sidste tiloversblevne Rest af et Ansigt — det
kan undertiden være svært nok at afgøre, hvilken af de to Muligheder, der i et
givet Tilfælde er den rette.
Uafhængig af denne, inden for de givne Rammer, sprælske Kunst, der saaledes har sin dybeste Rod i Træskulpturen, er der tillige en Kvindekunst, som i
Sammenligning med Mændenes synes nøgtern og fattig. Den er rent dekorativ og
især knyttet til Kurvefletningen, hvis Teknik har givet Mønstrene deres strengt
geometriske Karakter: Trekanter, Vinkler, knækkede Linier, Mæanderbaand osv.
Det er denne Prydkunst, som i første Række er overført til Vævningen.
Om Vævekunst i Ordets egentlige Forstand kan man knap nok tale paa Nord
vestkysten. Hos de nordlige Stammer, altsaa Tlingit, Tsimshian og Haida, bestaar
Væven kun af to lodrette Stolper, forbundne for oven med en Tværbom. Langs
Underkanten af denne løber der en Snor, over hvilken Kæden hænges, og Islætten
indføres nu fra oven og nedefter med Fingrene alene, i Reglen saaledes at to og to
Islættraade snos omkring et Par Kædetraade med stadig Forskydning af Bindepunktet,
hvorved der opstaar en Slags Kipperbinding; men for Resten har de forskellige
Kappetyper deres særlige Teknik, som der ikke skal gøres Rede for paa dette
Sted. Man lægger Mærke til, at der hverken er Tale om at anvende Skelstokke,
Skaft, Sværd eller Skyttel. Hele Fremgangsmaaden er derfor mere en Fletning
end en Vævning, og i Virkeligheden benytter disse Stammer ogsaa en lignende
Teknik ved deres Kurvefletning. Materialet er Fjældgedens Uld, som for Kædetraadenes Vedkommende blandes med Cederbast for at opnaa større Stivhed. Ten
benyttes ikke; Traaden tvindes mellem Haandfladen og det nøgne Laar. Af Far
ver kendes kun tre foruden Uldens naturlige graahvide; sort fremstilles ved Af
kog af Hemlock-Granens Bark og gult af en vis Lav-Art (Evernia vulpina), mens
blaagrønt faas som en Ammoniakforbindelse af Kobber ved Behandling af Metal
let med gammel Urin.
De sydligere boende Nootka- og Salish-Stammer har foruden en øvre Bom
paa deres Væv tillige en nedre, saaledes at Kæden danner en rundtløbende Spi
ral; ved Arbejdets Slutning aabnes Tøjstykket ved Udtrækning af en Snor (Fig. 1).
Sammen med Gedeuld benytter de Haarene af en særlig, hvid Hunderace.
Saadanne Hunde blev holdt afsondrede for at forhindre Krydsning, og det Antal,
en Kvinde ejede, regnedes for et Maal for hendes Velstand. Den gamle Søfarer
Vancouver fortæller, hvordan han ved Puget Sound traf nogle Familier paa Rejse
med en Flok paa ikke mindre end 40 af disse Hunde, der alle var klippet som
Faar. Desuden blandes undertiden Fugledun og Taver af Dueurt i Traadene, der
her blev spundet paa en lige saa ejendommelig som primitiv Maade ved Hjælp af
en Ten af kæmpemæssige Dimensioner. Ronald L. Olson har henvist til den Mu
lighed, at disse tekniske Ejendommeligheder over Prærien kan staa i Forbindelse
med Vævekunsten i Mellem-Amerika. Hvorledes Forholdet stiller sig til de nord
lige Stammers Vævning, er endnu et aabent Spørgsmaal.
De Tøjer, der fremstilles paa Nordvestkysten, er af en vis grov og robust Ka
rakter, men ingenlunde blottet for Skønhed. Først og fremmest benyttedes Stoffet
til Dansekapper, undertiden ogsaa til Skørter, Kjortler m. m. Som saa mange an-
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Fig. 2. Chilkat-Kappe med geometriske Monstre.

dre af Kulturens Goder tillægger man Kappen en halvt guddommelig Oprindelse.
Det hedder sig nemlig, at den første Kappe blev vævet af en Kvinde, der var gift
med Gonaqadet, en mægtig Havaand, som bringer Menneskene Rigdom og Lykke.
Engang blev han gæstet af Yetl, Ravnen, der er Menneskehedens store Velgører
og dens Læremester i alle Færdigheder, og ved Afskeden fik denne Kappen som
Gave, hvorefter han bragte den til Menneskene og underviste dem i Vævekun
stens Hemmelighed. Dette Sagn kan tyde paa, at Kapperne er de ældste Frem
bringelser af Vævekunsten i disse Egne, hvad der for Resten stemmer med andre
Forhold.
De ældste Kapper skal efter Traditionen have været ganske simple. Formo
dentlig har de lignet visse Kapper af snoede Fugleskindsstrimler eller af Bast
omviklet med spaltede Fjer hos de sydlige Nordvestkyst-Stammer og i Californien,
som de blandt andet ogsaa foreligger i Form af et Par gamle Stykker i National
museet. Saa vidt vides er derimod ingen uldne Kapper af denne Slags naaet ned
til vore Dage. Siden er man imidlertid gaaet over til Fremstilling af Kapper med
geometriske Mønstre. Af dem kendes endnu nogle faa Eksemplarer. Et, der for
modentlig er indsamlet af Vancouver blandt Tlingit-Indianerne 1794, findes saaledes i British Museum, et andet i Peabody Museum, Harvard University, og et
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tredie (Fig. 2) i vort Nationalmuseum. Det sidste er 1862 indgaaet fra det davæ
rende kejserlig russiske Videnskabernes Akademi og maa derfor sikkert hidrøre
fra de tidligere russiske Besiddelser i Amerika. Desværre er Tiden ikke gaaet
helt sporløst hen over dette Pragtstykke, navnlig er de lange Frynser for neden
slemt medtagne; men selv i denne Skikkelse maa det regnes for et af den etno
grafiske Samlings store Sjældenheder. Ornamenterne er rent geometriske og bestaar af vandrette Baand med Gittermønstre og Siksaklinier inddelt ved korte,
lodrette Striber. Fra Gitterbaandene hænger der med regelmæssige Mellemrum
lange og tynde Kvaster ned. De anvendte Farver er udelukkende sort, hvidt og
gult. Den sidstnævnte Farve, som vanskeligt skelnes paa Billedet, indskrænker sig
til den brede, lyse Bort, der løber uden om det egentlige Mønster, samt tre tynde,
vandrette Striber i hvert af de med Siksaklinier udstyrede Baand. Nøjagtig de
samme Mønstre, sammen med et Par andre, genfindes paa Peabody Museets
Kappe, der ikke blot er bedre bevaret, men ogsaa rigere i Ornamentikken end
vor. Endnu større Interesse har det dog, at disse Mønstre desuden optræder al
mindeligt i Kurvefletningen hos Tlingit, Tsimshian og forskellige Nabofolk. Der
ved knyttes disse Stammers Vævekunst yderligere til Kurvefletningen.
Nordvest-Indianerne kunde dog i Længden ikke blive staaende ved en saa tør
Udsmykning som disse geometrisk mønstrede Kappers. Deres Farveglæde kræ
vede voldsommere Virkninger, deres Ætstolthed forlangte at komme til sin Ret,
naar Danserne mødtes til Fester og mystiske Ceremonier. Resultatet blev Frem
komsten af den berømte Chilkat-Kappe, saaledes kaldet efter den tlingittiske Stam
me, som i senere Tider nød særligt Ry for deres Arbejder, skønt Udviklingen
aldeles ikke var foregaaet hos dem, men hos de Syd for Tlingitterne boende
Tsimshian-Indianere.
Oprindelsen ligger ikke længere tilbage i Tiden, end at der derom foreligger en
Tradition, som helt bærer Sandhedens Præg og derfor er af stor psykologisk og
kulturhistorisk Værdi. Det fortælles, at engang faldt det ind med saa streng en
Vinter, at der overalt herskede den største Nød, og alle maatte holde sig inde paa
Grund af den bundløse Sne. Under denne Lediggang, hvor alles Nerver som Følge
af Sulten maa have været spændt til den yderste Grænse, sad en ung Pige Dag
efter Dag og stirrede paa Skillevæggen i Husets Baggrund, paa hvilken hendes
Æts Vaabenmærker var malet, indtil hun til sidst følte sig saa besat af dette Syn,
at hun kun fandt Udløsning derfor ved at væve et Danseskørt, som mod alle
herskende Regler gengav disse Mærker, hvis Fremstilling hidtil havde været Mændenes Forret. Da hun nogen Tid efter blev gift med Sønnen af en højtstaaende
Høvding, modtog denne Skørtet blandt de Gaver, der overraktes ham, og her
over blev han saa glad, at han dræbte flere af sine Slaver som Udtryk for sin
Paaskønnelse (et ægte Nordvestkyst-Træk!). Skørtet blev vidt og bredt berømt og
Forbillede for mange andre, og siden overførtes samme Slags Fremstillinger til de
store Dansekapper.
Da de gengivne Figurer egentlig hører hjemme i Mandskunsten, er det Mændene, som paa store Træplader maler de Mønstre, der tjener som Forbillede un
der Vævningen. Det hænder, at to eller flere Kapper ligner hverandre saa meget,
at de formodes at være fremstillet efter samme Mønsterplade. Det gælder f. Eks.
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Fig. 3. Chilkat-Kappe med figurlige Mønstre.

vort eget Museums Eksemplar af denne Art, der paa ganske ubetydelige Afvigel
ser nær svarer til en Kappe i de Forenede Staters Nationalmuseum i Washington.
Vort Museums Kappe er i Følge en vedhæftet Seddel indsamlet af den kendte
Etnograf James G. Swan i Anledning af Hundredaars-Udstillingen i Washington,
D. C., 1876 og opgives at være fra Chilkat-Stammen i Alaska. Figurerne er typi
ske for en bestemt Gruppe af Kapper. Som det ses (Fig. 3), falder Fremstillingen
i tre adskilte Dele, af hvilke den midterste er den største og den, det i Virkelig
heden kommer an paa. Billedet forestiller her en dykkende Hval, hvis brede Ho
ved optager hele den nederste Del af Feltet, mens det stærkt fremtrædende An
sigt i Midten udgør dens Krop og Ornamenterne paa Siden dens Luffer; øverst
ses Dyrets tvedelte Hale. I hvert af Sidefelterne sidder en Ravneunge med sam
menfoldede Vinger. Alle de øvrige Mønstre har ganske vist deres særlige Navne,
men er kun at betragte som Udfyldning af de tomme Pladser og uden egentlig
Betydning. For at lette Forstaaelsen er Hovedfigurerne gengivet alene i Fig. 4.
Saadanne Kapper nød Ry som Kostbarheder og ansaas derfor som velegnede
til Festgaver. Høvdinger regnede for en stor Del deres Velstand i denne Slags
Kapper, indtil de blev afløst af Hudson’s Bay-Kompagniets Uldtæpper. Ogsaa for
os har de en særlig Værdi, ikke blot for deres ejendommelige Skønheds Skyld,
men ogsaa paa Grund af de endnu uløste Gaader, der knytter sig til Nordvest-
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Indianernes Vævekunst og dens Oprindelse. Som før nævnt viser den utvivlsomt
Slægtskab med Kurvefletningen, og en Slags Overgang dertil har man paa en
Maade i de af Cederbast flettede Dragtstykker, som forekommer baade paa selve
Kysten og paa de indre Højsletter i Britisk Columbia. Der er ogsaa omtalt Lig
heden med visse Kapper af snoede Strimler af Fugle- og Hareskind. Hareskinds
kapperne er vidt udbredt i Nord-Amerika: fra Alaska til Labrador i Øst og PuebloEgnene i Syd; men ikke alle er forfærdiget paa samme Maade, og Spørgsmaalet
bliver nu, om den Teknik, der stemmer med de vævede Kappers, er den ældste,
hvad der synes tvivlsomt. Endelig er ogsaa Muligheden for en Sammenhæng med
den højtstaaende Vævekunst i Mellem-Amerika berørt. Der er saaledes Problemer
nok, som venter deres Opklaring.

Fig. 4. Hovedfigurerne paa den i Fig. 3 gengivne Kappe: i Midten en dykkende
Hval, paa hver Side en siddende Ravneunge.

Fig. 1. Hannnershus’ Portbygning, samt det Brofag, der har haft Vindebro.
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vore Folkeviser møder vi ikke blot Træk af Livet i den middelalderlige Borg,
men ogsaa enkelte Træk, der lader os skimte selve Borgen og dens Omgivel
ser. Vi hører om Borggaarden og det store Hus, om Højenloftssvalen og Fruer
stuen. Ogsaa Taarnet nævner Folkevisen. Og Graven og den grønne Vold. Og
Gang paa Gang synges der om Borgeled og om Lunden udenfor, men yderst
sjældent om Borgbroen, der dog var et vigtigt Led i mange af de faste Borge og
Gaarde fra vor Middelalder.
Kun een Gang har en Bro — eller Begivenhed ved en Bro — fanget en
Folkevisedigters Fantasi saa stærkt, at det Billede, han har tegnet, er blevet
staaende. Det var ingen Borgbro, men den fra Niels Ebbesen-Visen kendte Randers
Bro, som „liden Smaadreng“ kastede af. En Plankebro, som Folkevisedigteren og
hans Samtid utvivlsomt har kendt og været fortrolig med mangfoldige Steder i
Landet. — Saadanne Broer af Tømmer og Planker er det, vi maa tænke os ved
Indgangen til vore middelalderlige Byer og Borge.
I vore Dage er det almindeligt, at man forestiller sig en middelalderlig By- og
Borgbro som en Vindebro, der ved Aften eller i Ufredstider vindes op med svære
Kæder og lukker for Byens eller Borgens Port. En saadan Bro var ukendt hos
os i ældre Middelalder og blev først almindelig langt senere. — Ifølge den tyske
Borgforsker Otto Piper var Vindebroer ganske vist kendt af Minnesangerne i
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12. Aarhundrede, men har ikke kunnet paavises i Tyskland i romansk Tid, og han
mener, at de fleste af de Vindebroer, som ses paa gamle Afbildninger, stammer fra
16. Aarhundrede. — 1 Frankrig tør Viollet-Le-Duc ikke føre dem længere tilbage
end til Slutningen af 13. Aarhundrede. Paa den Tid anlagdes Vindebroen ikke i
Forbindelse med Porttaarnet, men med et Forværk ved den yderste Ende af
By-Broen, der kunde være meget lang og ikke sjældent var bygget af Sten med
murede Brohvælvinger, men ogsaa kunde være en Tømmerbro, ofte dog med
murede Bropiller. Ved 1300 eller kort efter flyttede man Vindebroen nærmere

Fig. 2. Portbygningens Forparti og Brohovedet paa Søborg. — Her ses Forpartiets Riller og Fordybningerne i
Brohovedet.

hen mod Porttaarnet, i Forbindelse med et noget lavere Forparti, en Art yderste
Port, og først ved Midten af 14. Aarhundrede knyttedes Vindebroen til selve Port
taarnet. Den førte nu over Broens inderste Fag, og naar Broklappen blev vundet
op, lukkede den for Porttaarnets Portaabning.
Saaledes var, ifølge Viollet-Le-Duc1), Udviklingen det i feodale Frankrig, hvor
Fyrster og Lensherrer kappedes om at befæste Byer og Borge, og hvor Befæst
ningskunsten stod højt. — Hvornaar Vindebroer er blevet indført i Danmark, ved
vi ikke, derimod har man herhjemme, ligesom i Udlandet, langt tilbage kendt til
at bryde en Bro af, saaledes som det omtales i Folkevisen. Man kastede Broen
af, naar et fjendtligt Angreb ventedes, hvad vi kender allerede fra 12. Aarhundrede,
da, efter Saxo, Valdemar den Første i 1157 bryder Broen over Gudenaaen til
Randers af for at undgaa et Angreb af Svend.
En stor Del af vore gamle Borge var jo Vandborge, anlagt paa een eller flere
Holme i Sø eller Sump, og mange Steder har Adgangen til Borgen været ad een
eller flere, undertiden ret lange Broer. Naar de fleste af disse er forsvundet
*) Jähns (Geschichte des Kriegswesens) mener, at Vindebroerne tilhører Tiden efter Korstogene.
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næsten sporløst, er Grunden den, at det har været Tømmerbroer, hvis Stolper
senere er fjernede for at benyttes andet Steds, eller i Tidens Løb simpelthen er
bortraadnede. — 1 det følgende skal det forsøges ved nogle Eksempler at vise,
hvorledes man, dels ud fra bevarede Brorester, dels ud fra Terrain- og andre
Forhold, kan gøre Rede for Adgangsforholdene ved vore Borge og paavise An
vendelsen af Broer, samt for nogles Vedkommende belyse Karakteren af disse.
Fra Ravnsborg paa Lolland, grundlagt 1335 af den holstenske Grev Johan paa
en Holm i en Bugt fra Smaalandshavet, kan det med fuld Sikkerhed skønnes, at
en ca. 200 m lang Bro har ført fra
Ringvoldens nordvestre Hjørne til
den vest for liggende Ladegaard,
og der er den største Sandsynlig
hed for, at en lignende Bro har
ført sydpaa fra Ringvoldens søndre
Del. Utvivlsomt er det, at man fra
Ringvolden, over Ringgraven, er
naaet op til den høje, stejle Borg
banke ad en stærkt stigende Tøm
merbro. — I samme Aarhundrede
laa der i Midtjylland, i en lille Sø
tæt øst for Gudenaaen, en Adelsgaard Boringholm, der efter at være
Fig. 3. Søborg: Rester af Portbygning I, „Forparti“ Il og Bro
kommet til Kronen synes at være
hoved III.
blevet nedbrudt kort efter 1400.
Den firlængede, kvadratiske Hovedgaard var bygget af Tømmer og Bindingsværk
paa en delvis opfyldt Holm med en mindre Forborg i Øst og i Vest. Ved Natio
nalmuseets Gravninger er her fundet Brostolper af to Tømmerbroer, som fra Borg
holmen har ført til det faste Land i Nord og Syd. — Museet har i de allersidste
Aar paabegyndt Fremgravningen af Rester fra en Kronen tilhørende Borg, Dron
ningholm, der er grundlagt omkring 1200 paa en Holm i Arresøs sydvestre Vig,
ca. 2* 'ä km øst for Roskilde Fjord. Dele af den Ringgrav og Ringvold, der har
omgivet Borgholmen i Øst, Syd og Vest, findes endnu. Paa Østsiden af Borg
holmen (som er 60 à 65 m paa begge Ledder) har der ligget et for Ringmuren
kraftigt fremspringende Porttaarn, bygget op paa selve Gravens Skrænt. Herfra har
en Bro, utvivlsomt en Tømmerbro, ført over Graven til Ringvolden og videre over
Søvigen til Landet i Øst, hvor Ladegaarden laa paa en Bakkeknude. I sen Middel
alder er Broen over Graven blevet afløst af en Dæmning. — Paa Borgens Vest
side giver Forhold, som er analoge med Østsidens, os et Vink om, at der her
kan antages at have været et tilsvarende Porttaarn med Bro.
Enestaaende og imponerende er Kaløs lange, stenlagte Dæmning, der fra Land
fører over Havvigen ud til Borgøen. Om denne Dæmning meddeler den kendte
Søkortdirektør Jens Sørensen, som i 1697 kortlagde Kaløvig, at der tidligere paa
Midten af den har været en Vindebro, men at Aabningen nu er fyldt. Foruden
denne har Kalø sikkert haft endnu to Vindebroer: een over den Grav, som er
skaaret tværs over Borgholmen og een over selve den dybe, tørre Borggrav til
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Borgporten. Her findes nu en brolagt Dæmning. — Et Eksempel paa, i hvilken
Grad Broer har fundet Anvendelse i det middelalderlige Danmark, møder vi i det
nordsjællandske By- og Borganlæg Søborg, hvor der ikke blot har været Broer
over Søen, som skilte de tre Ø er: Byholmen, mellemste Holm og selve Borg
holmen, men ogsaa over Mellemholmens og Borgholmens Grave. A f disse fem
Broer er der paavist Brostolper fra de to yderste: dels fra mellemste Holm over
Søen til Borgens Forværk, dels herfra over Borggraven til selve Borgen. A f Broen
over Søen stod der endnu i 1870-erne henimod 100 Egestolper; men vigtigere er
det, at der i selve Borggraven, ved Nationalmuseets
Undersøgelsesgravninger, ikke alene er blevet frem
draget nogle Brostolper, men tillige, umiddelbart foran
Borgens Portbygning, et muret Forparti, og foran det
et muret Brohoved, der har været knyttet til en
Vindebro (Fig. 2). Baade Portbygningens Forparti og
Brohovedet er bygget af raa og kløvet Kamp. De er
opført med et Mellemrum af indti, 35 cm; og medens
Forpartiet er samtidig med en Forstærkning af Ring
muren vest for, er Brohovedet vistnok bygget ganske
kort efter. — Dette Partis Alder er vanskelig at be
dømme; ad arkæologisk Vej er vi blot i Stand til at
konstatere, at det allertidligst kan stamme fra Midten
eller kort efter Midten af 13. Aarhundrede.
Fig. 4. Brutails' Tegning af en
I det nævnte Forparti foran Portbygningen eller
pont-å-bascule.
Porttaarnet er der to lange og dybe, 40 à 50 cm brede
Riller, og for Enden af dem findes, forneden i Brohovedet, to Fordybninger, der
i Bredde svarer til Rillerne, og hvis Højde og Dybde er henholdsvis ca. 60 og
ca. 40 cm. — Tegningen (Fig. 3) viser et Snit gennem Forparti og Brohoved, og
paa Snittet er indtegnet een af Vindebrobjælkerne samt een af de lodrette Stolper,
der bar dem, og hvormed de var forbundet ved Hængsler. De to Bjælker har
været forlænget bagud, og paa Undersiden af hver har der paa Forlængelsens
bageste Ende været fastgjort en Kontravægt, der skulde afbalancere Broklappen.
Naar Broklappen blev vundet op, til den stod i lodret Stilling, svingede de for
længede Brobjælker ned gennem Rillerne i Forpartiet, og de to Kontravægte førtes
derved ind i Brohovedets to Fordybninger, der netop var afpassede til at mod
tage dem. — I Brutails’ „Pour comprendre les monuments de la France“ finder
vi en Tegning af en Vindebro, hvor der er ganske tilsvarende Kontravægte paa
Undersiden af de vippende Bjælker (Fig. 4). Blot er disse hos Brutails ikke selve
Vindebro-Bjælkerne, men to over Porten anbragte Vippebjælker, der ved Kæder
er forbundet med Broklappen. Imidlertid kalder man i Frankrig enhver Vindebro,
der er forsynet med Kontrabalance (bagud forlængede Bjælker med Kontravægt
til at holde Broklappen i Ligevægt) for en „pont-à-bascule“ , hvad vi paa Dansk
kunde kalde en Vippebro (Tysk: W ippbrücke/ Den var paa Grund af denne Af
balancering langt lettere at drage op (blot ved et simpelt Træk, se Fig. 4) end den
egentlige Vindebro „pont-levis“ , der udelukkende blev vundet op ved Hjælp af
Kæder, fastgjort i Broklappens Yderende, og en Vinde inde i selve Porttaarnet.
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Hg. 5. HanimershusBroen, ser fra Nord.

Det er et Spørgsmaal, om de forlængede Brobjælker i Søborg har været lange
nok og deres Kontravægte tunge nok til, at Broklappen kunde holdes i Ligevægt.
Derfor er det sandsynligt, at der i Søborg tillige har været baade Kæder og Vinde,
og Broen kunde maaske karakteriseres som en Mellemting mellem Vindebro og
Vippebro. Vi benytter imidlertid Navnet Vindebro som Fællesbetegnelse for begge
Typer og deres Mellemformer. — Mellem Porttaarnets Forparti og Brohovedet er
der som nævnt et Mellemrum, og dette afgiver ikke blot Plads til de lodrette
Stolper, men giver ogsaa Borggravens Vand frit Indløb i og Udløb fra Forpartiets
Riller, hvis Bund ligger under Vandstanden i Graven. Naar en Bro var saa lav,
at Vandet kunde trænge ind i de Riller eller den Grube, hvori Kontrabalancen
svingede ned, vilde dennes Bevægelse jo i høj Grad besværliggøres, hvis ikke
Vandet havde frit og uhindret Udløb. Derfor er det, at Kontrabalance-Rillerne i
Søborg er konstrueret med fri Aabninger mod Borggraven. — En analog Konstruk
tion er fremdraget i Vordingborg, blot er det her ikke to Riller, men een samlet
Grube, hvori Kontrabalancen er svunget ned under Ophejsningen
Broklappen.
Kontrabalancens to Bjælker har været forbundet med Tværtømmer og har baaret
en samlet Kontravægt, og netop denne Type var almindelig i Udlandet. ViolletLe-Duc viser imidlertid Eksempler paa begge Typer: baade den med to murede
Riller og to Balancebjælker, hver med sin Kontravægt, og Typen med een Grube
og een samlet Kontrabalance, hvor Bjælkerne er forbundet med Tværtømmer. —
Det i Vordingborg, ved vestre Ringmur, udgravede Murparti med Gruben er vistnok
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selve Porttaarnet. Ogsaa her har der været Aabninger ud mod Graven, saaledes
at Vand, der var trængt ind i Gruben, kunde have frit Udløb. Ved Portaabningens
Sider har der i Murværket staaet to lodrette Stolper, støttet af Skraatømmer,
der øjensynligt har baaret Vindebroens Balancebjælker. — Portpartiet synes at
stamme fra senere Middelalder.
Fra Midten af 14. Aarhundrede, Valdemar Atterdags Tid, er jo det udvidede
Gurre, Ringmuren med Hjørnetaarnene, der omgiver det store, et Par Hundredaar
ældre Midttaarn. Uden om Ringmuren var der Grav, og her uden om et bebygget
Yderterrain, mens hele Anlægget var omgivet af Sø. Ogsaa her har der været
Broer over Sø og Grav, og Brostolper er fundet i den til Eng omdannede Del
af den gamle Sø. — Men af større Interesse er det, at Terrainet mellem Ringmur
og Midttaarn ikke er at betragte som en Borggaard, men har været en indre, tør
Grav, og at der har ført Bro eller Broer her over. Midt i østre Ringmur er der
Spor af en højtsiddende Dør og tillige af en Tømmerkonstruktion, som minder
om den, der er fundet i Vordingborgs Brotaarn. Herfra maa der have ført Bro
over den indre Grav til en højtsiddende Dør i Midttaarnet. En Ændring af søndre
Ringmurs Midtparti tyder imidlertid paa, at man under selve Opførelsen har an
bragt en Dør ogsaa her, en Dør, der øjensynligt er blevet Borgens Hovedindgang,
og hvorfra man absolut maa tænke sig, at en Bro har ført over den indre Grav
til Midttaarnet, muligt som Afløser af den ældre i Øst. — Intet andet Sted i det
nuværende Danmark er der fundet Spor af en saadan Broforbindelse mellem en
Ringmur og et fritstaaende Hovedtaarn, derimod et Sted paa gammeldansk Omraade, nemlig i Skaane. Her har Dr. Torsten Mårtensson paavist, at der i det med
Gurre beslægtede Anlæg i Helsingborg, hvis Midttaarn „Kærnen“ ligesom i Gurre har
været omgivet af en Ringmur, har ført Broer fra Ringmuren over til Midttaarnet.
Danmarks bedst bevarede middelalderlige Borgbro, ja den eneste, der ikke er
os efterladt i nogle faa og sørgelige Brudstykker, men i sine Hovedtræk bevaret,
er Hammershus-Broen, som fører over den dybe Grav eller Kløft til Klippebor
gen (Fig. 5). Det er en muret Bro af Tegl, til hvis Bropiller der dog væsentlig
er anvendt raa og kløvet Kamp. Den har tre Brofag, og Brobanen bæres i de to
østligste Fag af spidsbuede Tøndehvælvinger, mens en Vindebro har ført over
det vestligste Fag til Portbygningen, der ligeledes var bygget af Tegl og Kamp
(Fig. 1 og 6).
Indtil 1896 var kun den østligste af Brobuerne synlig, men Museumsin
spektør P. Hauberg, der med aldrig trættet Interesse gennem mange Aar har ar
bejdet med Bevaringen af Hammershus Ruiner, fandt og fremgravede den vestre
Del af Broen samt Portbygningen med dens Kælderrum1). Han ledede i Slutnin
gen af 90-erne den for Bevaringen stærkt paakrævede Restaurering af Bro- og
Portpartiet (Fig. 7). — Selv Brobanens Stenbro af flade, raa og kløvede Sten
kunde restaureres korrekt med Rendestene og Fortov, hvorimod den nøjagtige
Højde af Broens Brystningsmure ikke kunde fastslaas. I Porthusets Kælder var
Ydermuren mod Broen nedbrudt, og den her helt nyopførte Mur er derfor paa
Tegningerne lysere skraveret. Begge Brohvælvingerne er stærkt restaurerede, fordi
l) Ved den yderste (østre) Ende af Broen fandt Hauberg tillige Spor af en ydre Portbygning.
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Fig. 6. Hainmershus-Broens Sydside.

mange af de oprindelige Sten var hensmuldrende; men der er dog saa store
Dele tilbage af det gamle, at en arkæologisk Undersøgelse har kunnet foretages.
I det vestligste Brofag, Vindebrofaget, er der en Tid efter Broens Opførelse
muret to fladtrykte Spidsbuer som Bærere af Brystningsmure (Fig. 5 og 8), og vi
finder her et andet Murskifte (2 Løbere, 1 Binder) end i Brosiderne (1 Løber, 1
Binder). Maaling af Munkestenene i Murene over disse Spidsbuer viser, at de
ret nøje svarer til Munkestenene i den østligste Brohvælving, der er muret i ure
gelmæssigt Blokskifte (vestre Brohvælving derimod i regelmæssigt Blokskifte).
Østre Brohvælving maa være ommuret en Gang i Slutningen af Middelalderen,
og da Munkestenene her, der er betydelig tykkere end de ellers i Broen benyt
tede, nærmer sig i Størrelse — navnlig i Tykkelse (indtil 9 l/s à 10 cm) — til
Stenene i nogle af de Taarne, der formodes opført af Liibeckerne, mens de
havde Bornholm som Len mellem 1525 og 1575, er det ikke usandsynligt,
at Ommuringen af østre Brohvælving og Opførelsen af de to vestre Spidsbuer
med deres Mure stammer fra de første Aar efter, at Lübeck er blevet Lensherre
og har beredt sig paa en mangeaarig Besiddelse af Borgen. I øvrigt er hele Broen
fra den senere Middelalder og maa have afløst en ældre Tømmerbro. Da Inspek
tør Hauberg under Borgporten har fundet en ældre Stenbro, som laa betydeligt
dybere end den nuværende, kan vi antage, at ogsaa Tømmerbroen har været be
tydeligt lavere end den nuværende Bro.
Paa den underste Plan og paa Snittet af Broen (Fig. 8, I og III) ses Port-
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Fig. 7. Hanimershus-Broen, set fra Portbygningen.

kælderen, der er ca. 3 m dyb og 2,65 m lang. Denne rummelige Kælder tyder
paa, at vi har haft en Vindebro af Vippebro-Typen, hvis Kontrabalances Lang
bjælker har været forbundet med Tværbjælker, og at Kontrabalancens Vægt har
kunnet gøres saa stor og har kunnet lægges saa langt bagud, at den har kunnet
afbalancere Broklappen. Om her muligvis alligevel skulde have været Vinde
brokæder og en Vinde eller et simpelt Haandsving, kan naturligvis ikke kon
stateres.
I Udlandet, navnlig i Frankrig, hvor saa mange middelalderlige By- og Borg
porte er bevaret, ser man paa Porttaarnets Yderside, at Portaabningen — den
være nu rundbuet eller spidsbuet — indfattes af en stor, rektangulær Blinding
eller Fordybning i Porttaarnets Façademur (se Fig. 4). Denne Blinding har nøj
agtig samme Form og Størrelse som Vindebroens Broklap, der, naar den vindes
op, indfældes i Blindingen og derved lukker for Porten. En saadan Blinding om
kring Portaabningen findes der ikke noget som helst Spor af paa HammershusBroens Portbygning, og da dennes Façademur netop her er stærkt restaureret og
fornyet, kan vi ikke nu konstatere, om der oprindelig skulde have været en. Men
et andet Sted paa Hammershus er der bevaret en rektangulær Blinding omkring
en Portaabning. Det er paa Borgens Vestside, umiddelbart ved søndre Hjørne,
hvor vi finder en højtsiddende Port eller Poterne i Ringmuren, og hvorfra en af
to Volde omgivet Vej eller Sti, en Slags Løbegrav, fører ned ad Klippen til Ha
vet, der har saa stor Dybde tæt ind mod Land, at Skibe kunde lægge til. Foto
grafiet Fig. 9 viser denne Portaabning med dens svagt tilspidsede Rundbue og
den Portaabningen indfattende rektangulære Blinding. Skønt Portaabningen er til
muret og Terrainet bagved fyldt med Jord — idet der inden for Ringmuren paa

Fig. 8. Opmaaling af Hammershus-Broen: I. Nederste Plan. II. Øverste Plan. III. Langsnit. IV. Nordfaçade.
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Fig. 9. Port med Blinding for Vindebro paa Hammershus’ sydvestre Hjørne.

Christian IV ’s Tid er anlagt et Batteri — træder Portens Ydre tydeligt frem med
dens Blinding for Vindebroen, der har været af pont-levis-Typen, i egentlig For
stand en Vindebro, hvis Kæder fra Broklappens Yderende kan formodes at være
gaaet gennem to Huller foroven i Blindingens Hjørner, over Tridser eller Ruller
til en Vinde i Portrummets Indre. Naar Broen var vundet op, har den sluttet ind
i Blindingen og lukket for Portaabningen; naar den var sænket, maa den have
staaet i en skraat nedadgaaende Stilling, da dens Hængsler har siddet i Portaabningens Tærskelhøjde, betydeligt højere end Terrænet udenfor; den maa derfor
have været forsynet med Stige- eller Trappetrin, og har altsaa for saa vidt adskilt
sig fra de normale Vindebroer. — Over Portaabningen ses tydelige Spor af, at
her har været en fremspringende, kort Svale, en „brétéche“ , hvorfra man har
kunnet skyde ned mod en Fjende, der vilde forcere Port og Vindebro. — Det
store, runde Taarn til venstre for Porten er en senere Tilbygning.
Mærkeligt er det, at vi i Danmark indtil for faa Aar siden har haft endnu en
middelalderlig, muret Bro, der endog laa i selve Hovedstaden, men under Sten
broen, dækket af Aarhundreders Fyldlag, og derfor ganske ukendt.
Under Statsbanernes Udgravning for Boulevardbanen i København i 1915 havde
Generaldirektoratet imødekommet Direktør Dr. Mackeprangs Ønske om at frem-
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Fig. 10. Nørre-Bro set fra Sydvest. Juni 1915.

grave Fundamenter og Murrester af et Taarn ud for Nørregade, den gamle Nørre
port. Da jeg en tidlig Junimorgen var i Færd med Maalingen heraf, mens Gra
vemaskinen faa Meter fra Taarnfundamenterne skovlede Jorden op i den dybe
Udgravning, skete der et pludseligt og uventet Skred af Jordmasserne, som styr
tede ned foran Gravemaskinen; og midt i dette Virvar af Jord og Sten saas det
overraskende Syn af en forbavsende velbevaret middelalderlig Teglstensbro (Fig.
10 og 11). Hvis den ikke skulde gaa sporløst tabt uden at være maalt og foto
graferet, maatte her handles hurtigt. Det lykkedes mig at tilkalde den ledende
Ingeniør og et Par Repræsentanter for Generaldirektoratet, og efter en kort For
handling i en tidlig Formiddagstime blev Gravemaskinen standset et Døgn. Med
Taknemmelighed skal det erindres, at Statsbanerne handlede saa hurtigt og viste
en saadan Forstaaelse overfor dette Mindesmærke fra Københavns Fortid, og tillige
lod en Arbejdsstyrke gaa i Gang med at fjerne de nedstyrtede Jordmasser. —
Allerede næste Formiddag tog Gravemaskinen fat igen, og i Løbet af faa Timer
havde Gravemaskine og Tipvogne slugt de vigtigste Dele af Broen (Fig. 12). Man
vil forstaa, at naar denne skulde maales og fotograferes, var der altfor kort Tid
til en grundig, arkæologisk Undersøgelse.
Det var Vestsiden af Københavns gamle Nørre-Bro, som Gravemaskinen havde
blottet; og det lykkedes hurtigt ogsaa at faa fritlagt Brobanen med Rester af Sten
bro. Den havde et kraftigt buet Tværsnit og en Rendesten langs den bevarede
Østside. Broen havde en enkelt Brobue eller Brohvælving, formet som en trykket
Rundbue, med en Spændvidde paa 3,84 m; men da Buen var overgribende, var
Vidden mellem Bueaabningens Sider kun 3,68 m. Brobanen mellem Brystnings
murene havde en Bredde af 4,60 m (Hammershus-Broens tilsvarende Bredde var
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Fig. 11. Nørre-Bro set fra Nordvest. Juni 1915.

ca. 4,20 m; Spændvidden i Brobuerne 4,50 à 4,80 m; ogsaa her var Buerne over
gribende). Nørre-Bros Brobue havde i Façaden et Halvstens-, et Helstens- og et
Fladskiftestik; og to Skifter over øverste Buestik var der indmuret en Række
simple Konsoller som Bærere af en Buefrise bestaaende af Fladbuer. Denne Bue
frise var ikke bevaret paa Vestsiden, hvor Brystningsmuren var nedbrudt, derimod
stod den paa Østsiden fortrinligt bevaret, men kom først frem, mens Grave
maskinen Skovl for Skovl brød Broen ned, hvorfor det kun lykkedes at maale
et Stykke af Frisen.
Begge Brosider havde to svære Støttepiller, een paa hver Side af Buen (Fig.
13 og 14). Men skønt Murskiftet baade i Brosider og i Støttepiller var middel
alderligt (2 Løbere, 1 Binder), var de dog ikke samtidige. De fire Støttepiller stod
uden Forbandt med Broen og var tydeligt nok senere tilbyggede. — Fortifikatorisk
set er det jo mærkeligt, at man har bygget en fast Bro, ikke en Vindebro over
Stadsgraven. Der var imidlertid i Materialet en kendelig Forskel mellem Broens
Hvælving og dens Mure; idet der til Muring af Hvælvingen var anvendt baade
gule, rødgule og røde Munkesten, og disse var gennemgaaende en lille Smule
kortere end i Murene, der helt ogholdent var af røde Sten. Det er derfor sand
synligt, at Brohvælvingen ikke er oprindelig, og i saa Fald har der sikkert fra
først af været en Vindebro her. løvrigt blev der i Stadsgraven fremdraget nogle
nedrammede Egepæle med en indbyrdes Afstand af ca. 2Vs m, som kunde tænkes
at stamme fra en betydelig ældre Tømmerbro.
Først efter Fuldførelsen af Brohvælvingen, og efter at Brystningsmurene er
ført hen over denne, har man opført de fire svære Støttepiller. — Da Broen var
solidt og kompakt muret, og da Brohvælvingen kun øvede Tryk paa langs af
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Fig. 12. Norre-Bro. Gravkoen arbejder.

Broen, ikke Sidetryk, maa det forekomme os uforstaaeligt, at man har ment det
nødvendigt at føje saadanne svære Støttepiller til Broens Sidemure udelukkende
for at stive disse af. Det er derfor naturligt at søge en anden Forklaring for Op
førelsen af Pillerne. I Virkeligheden er det ikke urimeligt at antage, at de har
været ført højere op, og at de har været Piller for en Port, muligvis en Art Port
bygning, midt paa Broen. Broer med Portbygning paa Midten er kendt andet
Steds fra, saaledes f. Eks. fra Københavns Slot, og efter Opførelsen af Brohvæl
vingen kan man have følt det fortifikatorisk betryggende at have et Portlukke paa
selve Broen.
Som vi senere skal se, er Broen forsvundet paa Christian I l l ’s Tid, ca. 1540,
det vil sige, at Graven her er blevet fyldt, og Broens Sider dækket af Jord. —
Men hvornaar er den da blevet bygget?
1 det første Tiaar af Christian I ’s Regeringstid hører vi om Bro og Brobyg
ning i København. Der bliver i Jan. 1454 udført Reparationsarbejder paa Højbro,
og i Sept. 1455 byder Kongen alle, der har Jord i København, at hjælpe med til
at „planke broe og fastgøre vor Købstad København for Rigets Bedste og Værns
Skyld“ . Højbro var en Tømmerbro, hvad formodentlig ogsaa Broerne udenfor
Vester-, Øster- og Nørre-Port har været, og de i Stadsgraven i 1915 fremdragne
Egestolper kunde være Brostolper fra Christian I ’s Tid. — Det er jo, som vi har
set, sandsynligt, at Brohvælvingen i den fremdragne Murbro ved Nørre-Port ikke
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er oprindelig, og givet er det, at Støttepillerne er en senere Tilføjelse. Nogle Aar
maa der da være gaaet, inden Broen med Hvælving og Piller har været fuldført,
og da den dog maa have været i Funktion en Tid, inden den har været opgivet,
kan vi regne med, at den
næppe kan være anlagt
senere end under Kong
Hans, særlig da vi ved,
at der paa hans Tid er
udført betydelige Arbej
der til Sikring og Be
fæstning af København.
Naar det derfor i Dec.
1508 hedder, at „de Pil
ler er byggede og gjort
færdige paa Nørre Port“ ,
forekommer det mig ikke
usandsynligt, at det er de
fire svære Piller ved
Nørre-Bro og ikke nogle
Piller paa det indre PortFig. 13. Nørre-Bro set fra Vest. — Opmaaling og Rekonstruktion.
taarn, her er Tale om.
Selve Broen er dog næppe ældre end Kong Hans’ Tid. — Gang paa Gang i
Aarene efter 1508 hører vi om Befæstningsarbejder, saaledes i 1510 om selve
Stadsmuren, „den Bygning, vi har ladet bygge omkring København“ , og i 1510 og
1511 hedder det, at der bygges „Hommeidher“ flere Steder, bl. a. ved Øster-Port
og „vesten ved Clare
M ur“ (d. v. s. en Port
i Nærheden af det
gamle
Set.
Clara
Kloster). — En Hommeidh eller Homei
kan betyde en dreje
lig Spærrebom, men
tillige den Mekanisme
eller
Konstruktion,
Fig. 14. Nørre-Bro og Fundament af Nørre-Port. — Situationsplan.
der løfter og sænker
en Vindebros Broklap, og i denne Betydning er Ordet indgaaet i Militær
sproget. Navnet „Houmeden“ paa en Gade i Randers anses at stamme fra en
Homei for Enden af eller ud for denne Gade. Her kan der have været en Spærre
eller Svingbom; men da Houmeden udmunder i „Store-Voldgade“ , kunde det maaske snarere tænkes, at der ud for førstnævnte Gade havde ført en Vindebro over
Bygraven. — Det hollandske Ord „Ham ei“ , hvorfra vort Homei stammer, har
ganske tilsvarende Betydninger, og en „Hameibrug“ er en Vindebro („Ophalbrug“ )
med Kontrabalance.
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Naar der i København i 1510— 1511 bygges Homeier ved flere af Portene,
kan man vanskeligt tænke sig, at her kun er Tale om Svingbomme, og naar vi
ved Omtalen af Homeien ved den Port, der har været „ved Clare M ur“ , hører
om Bekostningerne til „Sten og Kalk, der er kommet til den Homei“ , og til „den
Bund, der er kommet til den Homei“ , maa det sikkert være en Homei til
en Vinde- eller Vippebro, som her om
tales.
Paa den ældste Tegning af København,
Prospektet af Københavns Belejring 1535
—36, ses et ret stort, trekantet Forværk,
en Slags Skanse eller Bastion udenfor
Nørre-Port. Denne Skanse, der ligesom
en Skanse ved Vester-Port og een ved
Jermers Gab — allerede omtales i 1523
—24, er vistnok anlagt i Anledning af Be
lejringen 1523, og fire Aar senere hører
vi, at der betales for „Fodsten og Mursten
til de Hoffmeyer (Homeier) ved NørrePort“ . Vi kan da antage, at der udenfor
Skansen har været en Grav, hvorover man
har bygget en Vindebro. — Hele Anlæget
ved Nørre-Port blev fuldstændig ændret
af Christian III i 1539—40, og ved denne
Fig. 15. G. F. Lassens Plan af Chr. Ill’s Rundel
Lejlighed er det, at den i 1915 fremdragne og de senere Bastioner (de største er de yngste).
murede Bro er blevet dækket, idet Graven
tilkastedes, og et omfangsrigt Forværk, en „Rundel“ af Sten og Jord, blev anlagt
her med en ny Grav i en stor Bue udenom. Ved Rundelens Yderside mod
denne nye Grav byggedes der et ydre Porttaarn og over Graven en Bro med
Vindebro. Den 27. Aug. 1539 befaler Christian III, „at lade forskrive fra Bahus
Tømmer til den Bro og Vindebro, som skal være uden for Rundelen over Gra
ven“ , og at det er Rundelen og Broen ved Nørre-Port, her omtales, fremgaar
af en Beretning, som Københavns Statholder Anders Bille den 28. Februar næste
Aar sender Kongen, og hvori det hedder: „Item Eders Naades Bygning fore
Nørreport haver en god Fremgang og hugges paa Broen dagligen“ .
I sin kendte Bog „Documenter til Kjøbenhavns Befæstnings Historie“ har
G. F. Lassen efter gamle Kort rekonstrueret Christian I l l ’s Rundel fra 1540 og
de 3 Bastioner, der i det 17. Aarhundrede, den ene efter den anden, blev anlagt
her for Enden af Nørregade (ca. 1620, i 1650-erne og 1667). Under Christian I l l ’s
Rundel, omtrentlig paa det Sted, der paa Lassens Plan (Fig. 15) er betegnet med
A, laa den gamle, murede Nørre-Bro, og fra Ydersiden af Rundelen, fra det Sted,
der er betegnet med B, er Christian I l l ’s Bro, hvortil Tømmeret bestiltes i Ba
hus, gaaet over Graven. — Mens Bastion efter Bastion afløste hinanden, og
endelig den sidste, „Ahlefeldts Bastion“ , sløjfedes i 1872 og gav Plads for Nørre
Boulevard, blev den gamle Murbro liggende urørt under Jordsmonnet. De Rester,
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Fig. 16. Broen til Bremerholm. — Udsnit af Jan v. Dircksens Stik.

der var tilbage af dens Brobanes Stenbro, laa ca. 1,90 m under Boulevarden. Da
Broen i 1915 kom tilsyne, overvejede Statsbaneledelsen Muligheden af at bevare
den, men Brobuen var for lille til, at Lokomotiver og Vagoner kunde passere
den. Den gamle Bro maatte falde for den moderne Trafik.
De Vindebroer, Christian 111 byggede, blev afløst af andre. Ved Nørre-Ports
Bastion opførte Christian IV en Bro i 1619—20, og den 14. Nov. 1620 fik Ras
mus Berner Betaling „for en Stenkiste, han har opmuret i den Nørreport, hvorudi Vindebroen har sit Fald, naar den optrækkes“ . Denne „Stenkiste“ er den
Brokælder eller Grube, hvori Vindebroens Kontrabalance svinger ned, naar Bro
klappen drages op. Fra billedlige Gengivelser kender vi en anden Type af C hri
stian IV ’s Vindebroer, hvor Kontrabalancen ikke svinger ned i en Grube eller
„Stenkiste“ , men Vippebjælkerne med deres Kontrabalance er anbragt højt over
Broen ligesom paa Tegningen hos Brutails, dog ikke i Forbindelse med Portbyg
ningen, men ophængt i en Galge ude paa Broen, hvis midterste Fag er aabent
og forsynet med Broklap. Et smukt Eksempel har vi i Broen til Bremerholm.
Det er en muret Bro med fire Brohvælvinger. Midtfaget derimod har Vindebro
istedetfor Brohvælving. Broen saas paa Johan van W ick’s Maleri: „København,
Danmarks Hovedstad og berømte Havn“ fra ca. 1611; men Billedet kendes nu
kun fra Jan Dircksens Stik. Et Udsnit af dette Stik viser Broen over til Bremer
holm (Fig. 16).
Medens det i det foregaaende er forsøgt ved Hjælp af bevarede Mur- og
Tømmerrester at gøre Rede for, hvorledes vore Vindebroer har været konstru
eret, har vi her et autentisk Billede af en Vindebro fra Christian IV ’s Tid.

Eig. 1. Kalkmaleri paa Østvæggen i Broager Kirkes Nordkapel.

SCT. G E O R G S L E G E N D E N I BR O A G ER
A f Egmont L ind

K irke , en af Sønderjyllands skønneste og mest monumentale Kirke
bygninger, ejer en i flere Henseender interessant Samling Kalkmalerier fra
ikke mindre end tre forskellige Tidsperioder, nemlig Apsismaleriet fra ca. 1260—70,
Korhvælvingens Evangelistbilleder dateret 1581 og Korsskæringshvælvingens
Dommedagsbilleder og prægtige Ornamentik fra Tiden omkring 1510—20.
Samtidig med sidstnævnte Malerier og udført af samme Mester er desuden den
farveprægtige Billedsamling, som pryder Østvæggen og delvis Vestvæggen i K ir
kens nordre Korsarm, et i Senmiddelalderen tilbygget Kapel.
En ganske særlig Interesse knytter sig til disse Maleriers Emne, thi for første
Gang i den hjemlige Ikonografis Historie staar vi her overfor en Kalkmalerifrem
stilling, hvortil Motiverne er hentede fra Set. Georgs Martyrlegende, den saakaldte
„ældre Legende“ eller „den latinske Legende“ , hvis Opstaaen gaar saa langt til
bage som til det 4.—8. Aarh., medens „den yngre Legende“ , som blev optaget i
Middelalderens berømteste Legendesamling „den gyldne Legende“ , først kom til
Vesteuropa med Korsridderne i det 13. Aarhundrede. 1 den yngre Legende for
tælles om Set. Georgs Kamp med Dragen, et Emne som Middelalderens Kirke
med Forkærlighed tager til sig og anvender som et Symbol paa Kampen mellem
Godt og Ondt, mellem Kristendom og Hedenskab. Vel smelter den ældre og yngre
Legende sammen i Middelalderens Løb og kaldes slet og ret „Set. Georgslegenden“ ,
roager
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men af denne er det kun den yngre Part, Dragestriden, som kommer til Anven
delse i Kalkmaleriudsmykningen. I den ældre Middelalder kæmper Ridderen til
Fods med Dragen, i den yngre Middelalder foregaar Kampen til Hest.
Set. Georg — „then første riddere eflfther vor herriss fødelse“ — fødtes i
Kappadokien og blev romersk Kriger. Under sine Rejser kommer han til Syrien og
finder her Konge og Folk slagen med Rædsel og Sorg, thi en grum Drage huse
rer paa det frygteligste i Landet, har røvet Kongens Datter, den skønne Prinsesse
Kleodelinde, og bort
ført hende til sin
Hule. Den unge
Ridder tilbyder at
befri Prinsessen, op
søger Dragen og ind
lader sig i en ra
sende Kamp med
Uhyret, som tilsidst
maa bukke under
gennemstukket med
Lanse og sønderkløvet med Sværd.
Kongeparret og
det ganske Folk jub
ler over den unge
Ridders Daad, men
da Georg erklærer,
at Sejren ene er
vundet ved Guds
Hjælp, lader Konge
Fig. 2. Kejserinden bønfalder Kejser Diocletian om at opgive sin Afgudsdyrkelse.
og Folk sig kristne.
Tyve Tusinde Mennesker lod sie døbe oaa een Dae. Ridderen ønsker ikke at faa Prinsessen som
Løn for sin Daad, hvad ellers kun var rimeligt, men ene Maria, Gudsmoderen,
vil han tjene; — „det haffuer ieg iomfru maria loffuet hindis tienere skall ieg
verre“ . — Kongen overøser da den unge Helt med kostelige Gaver, men ogsaa
her viser han sin ædle Karakter og skænker alle Gaverne til de fattige.
Omsider ankommer Set. Georg til Bithyniens Hovedstad, Nichomedia, hvor
den hedenske Kejser Diocletian residerer. Ridderen gaar i Kejserens Tjeneste og
bliver hurtig dennes Yndling og senere Tribun takket være sit Mod og ædle Sind.
Ved Set. Georgs gode Eksempel lader Kejserinden, den ædle Alexandra, sig kristne,
og tilskyndet af ham bønfalder hun Kejseren om at opgive Afgudsdyrkelsen og
lade sig kristne, men Kejseren afslaar hendes Bøn.
Diocletian skal have været meget tolerant over for de Kristne, hvoraf mange
havde deres Gang ved Hove og besad offentlige Embeder. Men desværre lod han
sig paavirke af sine Raadgivere, der stod meget fjendtlig overfor Kristendommen
og paa alle Maader søgte at lægge de Kristne for Had hos Kejseren ved at be-
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skylde dem for at være Aarsagen til Ulykker og Modgang i hans Land. Saaledes
udbrød der engang Ild i Kejserens Slot, og naturligvis blev Skylden paaduttet de
Kristne, hvorfor mange af dem maatte vandre i Fængsel.
Tilsidst lod Kejseren sig overtale til at udstede en Række Forfølgelsesedikter.
Aar 303 giver han saaledes Ordre til, at alle de Kristnes Kirker skal nedbrydes,
og Aaret efter udsteder han et nyt Edikt lydende paa, at alle uden Undtagelse
skal tilbede Afguderne og ofre til dem.
Forbitret river Set. Georg Ediktet ned og tramper det under Fode, men gri
bes af Kejserens
Mænd og kastes i
Fængsel. Diocletians
Harme er mægtig,
da han erfarer, at
de Kristne næsten
alle som een næg
ter at afsværge de
res Tro og dyrke
Afguderne, og under
rædselsfulde Pins
ler maa Hundreder
og atter Hundreder
lide Martyrdøden.
Kejseren lader
Set. Georg føre for
sig og opfordrer
ham til at afsværge
sin Kristentro for
derved at redde sit
Fig. 3 Set. Qeorg tømmer Giftbægeret.
Liv. Men hverken
indtrængende Tale eller haarde Trusler formaar at rokke den tapre Ridder. Da
gribes han af Bødlerne, som river Tøjet af ham og kaster ham i en Kule med
læsket Kalk. I tre Dage maa Staklen opholde sig i den ætsende Kalk, inden han
udfries og atter føres for Kejseren. Nye Opfordringer til Ridderen om at lade sig
omvende er lige saa frugtesløse som forhen, og man griber til en ny Proces, ifø
rer ham gloende Jernsko og pisker ham med Svøber af Okselæder. Og lige saa
ofte Kejseren maner ham til at opgive sin Tro, lige saa ofte svarer Martyren
standhaftigt nej. En Troldmand faar saa Ordre til at brygge en meget kraftig Gift,
og i Overværelse af Kejseren tvinges Set. Georg til at tømme Giftbægeret. Men
forinden han fører Bægeret til Munden, beder han en Bøn, gør Korsets Tegn
over Giften og kan ved Himlens Bistand drikke den uden at tage Skade. Ved
dette Under bliver flere af Hedningerne slagne med Rædsel og lader sig omvende.
Dog, Kejseren giver ikke op. Martyren maa endnu en Gang tømme Giftbægeret,
men se — det samme gentager sig, Set. Georg forbliver uskadt. Da sker det, at
Troldmanden, som har brygget Giften kaster sig for Set. Georgs Fødder og lader
sig omvende. Men nye Pinsler venter Staklen. A f Bødlerne spændes han paa et
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Marterhjul beklædt med mange, skarpe Knive og tilredes paa det frygteligste.
Sønderskaaret og blødende tages han af Hjulet, men hvad sker? Set. Georg knæ
ler i Bøn og er helbredet i et Nu.
Endelig lader Diocletian sin Skarpretter tage Affære. Med sit Sværd skiller
denne Set. Georgs Hoved fra Kroppen, og Slut er det med alle de mirakuløse
Hændelser og med Martyrens Liv.
Dette er i korte Træk Indholdet af Set. Georgslegenden, som man maa ken
de for at kunne
forstaa Billedserien
i Broager Kirke.
Østvæggen i den
omtalte nordre
Korsarm (Fig. 1) er
inddelt i fem Fel
ter, hvoraf det øver
ste rækker gennem
Væggens fulde
Bredde og foroven
begrænses af Hvæl
vingens Vederlags
stik. — Her i dette
Felt begynder Mar
ty Hegenden. Til ven
stre ser man Byen
Nichomedia
med
de Kristnes Kirke,
talrige Huse, Konge
Fig. 4. Set. Georg knæler foran Marterhjulet, som splintres ved et Mirakel.
borgen og Bymuren,
som omgives af Voldgraven. Fra et stort Porttaarn fører en Bro over Voldgraven
til det aabne Land. Paa Broen staar Kejseren, og den kronede Kvinde, der knæ
ler for hans Fødder, er Kejserinde Alexandra, som forgæves bønfalder ham om
at opgive Afgudsdyrkelsen (Fig 2). Bag ved Kejserinden staar Legendens Hoved
person, selveste Set. Georg, iklædt Ridderdragt, en kort, tvefarvet Kjortel, røde
Hoser og „Andenæbssko“ samt Sværd ved Lænd. Beskyttende rækker han Hæn
derne frem mod Dronningen, en Gestus, som fortæller, hvor stærkt han tager Del
i hendes Bøn. Ridderen har baaret en Baret med en lille, rund Puld men ingen
Glorie. Denne bærer han meget betegnende først i den underste Billedfrises fire
Felter, hvor det egentlige Martyrium begynder.
I Feltet længst til venstre bliver Helgenen af to Bødler ført frem for Kejseren.
Billedet fortæller os om Kejserens forgæves Forsøg paa at faa Ridderen til at af
sværge sin Tro. I næste Felt ser man Hudstrygningen. Nøgen hænger Martyren
i et Træ, alt imedens to Bødler piner ham i Kejserens Nærværelse ved at slaa
ham med en Stok og piske ham med en Indretning, som maaske nok skal fore
stille en Oksesvøbe.
Særlig farveprægtig og dekorativt grupperet er Figuropstillingen i tredie Felt,
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Scenen hvor Giftbægeret tømmes (Fig. 3). Tydeligt er skildret, hvordan Set. Georg
med sin højre Haand foretager en signende Gestus, Korsets Tegn, over Bægeret,
hvorved Giften gøres virkningsløs. I Billedets venstre Side ser man Bødlerne
styrte til Jorden slagne af Skræk ved Martyrens Usaarlighed; Bægeret maa altsaa
være tømt første Gang. Den knælende Kvinde i Billedets Midte skal muligvis
forestille Kejserinden eller en anden medtroende, som beder for Martyrens Liv,
hvis da ikke her er Tale om en hedensk
Kvinde, som bliver grebet ved Miraklet
og lader sig omvende. Kejseren selv
synes saa temmelig uberørt af Situa
tionen, men den bag ved ham staaende
Person, en Ceremonimester eller kan
hænde den i Legenden omtalte Trold
mand, som bryggede Giften, trykker sig
fortroligt op ad sin Hersker og peger
ivrigt hen mod Dramaets Hovedfigur.
Tænkeligt er det, at han fyldt med bange
Anelser gør Kejseren opmærksom paa
Processens unormale Forløb og Bødler
nes sanseløse Rædsel, eller at han med
opmuntrende Ord netop vil hindre, at
ogsaa Diocletian skal blive grebet af
Frygt.
1 det sidste Felt skal saa M artrin
gen paa Hjulet gaa for sig (Fig. 4). Men
rigtignok er Emnet her behandlet noget
vel frit. Thi uden at være martret knæ
ler Set. Georg i Bøn, paakaldende H im 
lens Hjælp, og Hjulet bliver splintret i
Fig. 5. Set. Georgsgruppen i Broager.
mange Stykker af et mægtigt Lyn. K ri
gere og Bødler styrter bedøvede eller dræbte til Jorden. Lynets Splintring af Mar
terhjulet er et Træk, som muligvis er laant fra Katharinalegenden, hvor en lig
nende Tildragelse gaar for sig.
Martyrens Henrettelse ved Sværd er en Scene, man forgæves søger efter. At
den endelige Afslutning paa hans Martyrium ikke skulde være fremstillet sammen
med de øvrige Malerier er vel lidet sandsynligt. Maaske har dette Motiv oprinde
lig været at finde paa Vestvæggen, hvis Inddeling og Udsmykning har svaret til
Østvæggens, men ved Tidernes Ugunst næsten er gaaet tabt.
Og Dragestriden, — Senmiddelalderens med saa stor Forkærlighed benyttede
Del af Set. Georgslegenden, heller ikke den findes i Billedsamlingen. Lykkeligvis
er den dog ikke tabt. Saavist som Kampen mellem Godt og Ondt er evig stan
dende, saavist udkæmper Set. Georg den Dag i Dag sin bitre Strid med Dragen
i Broager Kirke. Men Kampen er forlagt til et for dette mægtige Dramas Udfol
delse saa snævert og forklemt Sted som Kirkens Taarnrum. Her — skaaret i Træ
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og vældig bemalet har vi „den gyldne Legende“ . Iført en sølv- og gyldentglimtende
Rustning og ridende paa en graaskimlet Hingst styrter Ridderen sig frem mod
Dragen svingende sit Sværd for at sønderkløve det hvæsende Uhyres Hoved (Fig. 5).
At denne Gruppe oprindelig har haft sin Plads i den nordre Korsarm er givet.
Og hvilken Pragt har da ikke præget dette Sted i Kirken, hvor Vægmaleriernes
rene og glødende Farver har spillet om Kap med den ikke mindre farvestraalende
Ryttergruppe. Men trods Pragten undgaar man ikke at føle sig slaaet af Kontrasten
mellem Martyrlegendens Beretning om bitre og kvalfulde Lidelser og Riddertidens
fra Fantasiens Verden hentede Beretning, gennem hvilken vi i vor Erindring uud
slettelig bevarer Mindet om Set. Georg, „then første riddere effther vor herriss
fødelse“ .

Smedjen set fra Syd ; i Forgrunden Gadekæret.

SM ED JEN FRA Ø R BÆ K
A f Svend J espersen

ved Lyngby har indføjet endnu to Bygninger i dets efterhaanden mangetallige Samling af gamle Gaarde og Huse. Og med Opførelsen af
disse to Nyerhvervelser, Kirkeladen fra Ærø og Smedjen fra Ørbæk, som er gen
opbygget Side om Side med den sulebyggede, firlængede Gaard fra Lundager og
det trelængede Bolssted fra Aarup, har der omkring det smukke Gadekær rejst
sig en lille fynsk Landsby, hvis Fynskhed understreges af de langs Gadekæret
nyplantede Pile, og som ad Aare ved Indføjning af endnu et Par Huse og Anlæg
af Humle- og Rosenhaver til fulde vil afspejle den pyntelige fynske Landsbyidyl.
Ørbæk-Smedjen, som i 1932 blev erhvervet til Dansk Folkemuseum af Inspek
tør Kai Uldal], blev i 1935—36 nedrevet, overført og genrejst paa Frilandsmuseet
under Ledelse af Inspektør, Arkitekt H. Zangenberg, paa hvis under Nedrivningen
foretagne Undersøgelser af saavel Konstruktionen, Teknikken som de anvendte
Materialer de nedenfor givne Oplysninger hviler.
I Ørbæk var Smedjen beliggende lige sønden op til Byen paa Spidsen af den
Trekant, der dannes, hvor Alleen til Ørbæklunde støder til den kendte NyborgBøjden-Landevej.
Smedjens Historie fører os ikke langt tilbage i Tiden, idet den først er bygget
et Par Aar før Midten af forrige Aarhundrede. Den har aldrig været egentlig Byrilandsmuseet

F
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smedje. Dens Tilblivelse skyldes ifølge den lokale Tradition Stridigheder mellem
en Del af Bymændene og Bysmedjens Indehaver. Denne, Smed Niels Rasmussen,
hængte sig i 1845; men hans Enke fortsatte Driften af Smedjen ved Hjælp af
Smedesvend Rasmus Adolfsen, som mens Manden levede havde været Svend hos
dem i 5 Aar. Uvist er det, om det var Stridigheder, opstaaet i Niels Smeds Tid
og muligvis liggende til Grund for hans Selvmord, eller Uenighed mellem Smede
enken og en Del af Gaardmændene, der medførte, at de med Præsten, Pastor

Fig. 2. Smedjen set fra Vest. Beslagskuret. T. h. Slibestenen; i Beslagskuret en Riffelplov; t. v. en Bagvogn med
Lundstikker ; foran denne den trebenede Raspeblok, hvorpaa Hestens Fod anbringes, mens Hoven efter Skoningen
raspes, og foran Skæreblokken (-pælen), imellem hvis foroven siddende Spændplader Aksler og Akselmøttrikker fast
spændes, naar der skæres Gevind i dem.

Engelbreth, i Spidsen androg Stiftamtet om Tilladelse til at opføre en egen Smedje,
hvilket man dog paa højere Sted fik dem overtalt til at afstaa fra. Sagen sluttede
imidlertid ikke hermed, idet Pastor Engelbreth umiddelbart efter personlig søgte
Stiftets Tilladelse til at bygge Smedjen paa Præstegaardens Jord som privat Ejen
dom, hvad han trods Protest fra Smedeenken fik Lov til. Smedjen er sandsynlig
vis bygget i Løbet af Sommeren 1846, idet Brandassurancetaksationen fandt Sted
i Oktober samme Aar. Den var paa 7 Fag. T il Opførelsen skal Præsten have
anvendt Tømmer fra en af Præstegaardens Lader, som samtidig blev nedrevet. —
I 1871 overgik Grunden ved et Mageskifte til Ørbæklunde, uden at dette dog
medførte Forandring for Smeden.
Første Indehaver af Smedjen blev Smedesvenden Rasmus Adolfsen, som var
og forblev Ungkarl. Han boede i de første Aar alene, men fik senere en Svend,
Frederik Jørgen Hansen, der i 1847 var kommet til Ørbæk Præstegaard at tjene,
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og som siden havde deltaget i Treaarskrigen. Han giftede sig i 1857 og overtog i
1859 ved Rasmus Adolfsens Død Smedjen efter ham. Frederik Hansen byggede
Brændekoven til, hvorved Huset blev paa 8 Fag, og samtidig blev nok Alkoven
indklædt heri, saa der blev mere Plads i Stuen, hvilket godt kunde tiltrænges, da

Fig. 3. Et Kig i Smedjen. Midt for Essen og til venstre Blæsebælgen; i Essen de forskellige Smedetænger; paa
venstre Essemur en Alen; over Essen forskellige Naglejærn; paa højre Essemur Cirkel og Maaleskive (til Opmaaling af Hjulfælg); paa Muren ved Siden heraf Tavlen (Tallene gælder Skostørrelser); Skødeskindet og Mundjærn
(til at brænde Kødet fra Tænderne paa Heste med); til højre paa Gulvet Svikskamlen, som Smeden sad paa, naar
han svikkede Hesteskosøm; ved Siden heraf Kølebaljen; i Midten staar Forhammeren ved Siden af Ambolten, paa
hvilken Haandhammeren ligger; til venstre den store Dorn (til at forme Akselbeslag paa) og bag den Spærhagen.
Foran Bælgen og paa Ydervæggen Ræk til Værktøj; paa Loftsbjælken bl. a. almindelige Sko, Ringsko, Pladesko,
og Plader til saadanne.

han havde 7 Børn. I 1897 døde han. Siden har Smedjen ikke været i Brug; men
en af hans Døtre beboede Huset til sin Død kort før Museet overtog det.
Uvilkaarligt maa man tænke, hvorledes man har kunnet vælge en saa ung Byg
ning til Opførelse paa Frilandsmuseet. Men har man først beset Ørbæk-Smedjen,
vil man hurtigt blive overbevist om, at den i enhver Henseende repræsenterer
hvad den skal. Den viser til fulde Typen paa en gammel Landsbysmedje, der
rummer baade Værksted og Beboelse, og den er — om ikke i Øjeblikket saa om
faa Aar — den sidste danske Smedje, der er tækket med Straa. Og som Bygning
betragtet er den saa karakteristisk fynsk som forlanges kan (jfr. ndf.).
Smedjen har rødkalkede Tavl, hvilket ganske vist ikke er almindeligt paa Fyn,
men langt fra sjældent at træffe; den har ogsaa tidligere baaret denne Farve; den
6
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hjemtagne Kalkprøve viste inderst fra følgende Lag: hvid, gul, rød, hvid. Afstølpningen er brunrød; Vinduer og Gangdør er malet med en blaa Farve, der fandtes
Spor af inderst paa Træet. Værkstedporten bærer derimod samme Farve som
Bindingsværket. — Fig. 1 viser tydeligt Bindingsværkskonstruktionen: nederst Fod
stykket, der hviler paa Syldstenene; fra dette rejser sig de lodrette Stolper, som
gaar helt op til Overkanten af Muren, hvor de er tappet op i den her langslig
gende Rem. Midt paa Væggen ligger vandret Løsholterne, der er tappet i Stol
perne. I de 5 Fag — fra venstre 1., 3., 4., 6. og 8. — ses imellem Fodstykke og
Løsholter mindre, lodrette Stolper, Dukker, og i 1. og 4. Fag lignende mellem
Løsholt og Rem, siddende lige over de nederste i Fagene. I hvert af de næstyderste Fag staar en afstivende, skraatstillet, let buet Stolpe, en Ranke. — Bjæl
kerne er ikke tappet igennem Stolperne, hvorfor man ikke ser fremstikkende
Tapender, Bjælkehoveder, men kæmmet over Remmen lige over Stølpetapperne,
der dog ikke stikker op over Remmen. Spærene er forneden tappet i Bjælkerne,
foroven bladet sammen, med Trænagle gennem Bladene. Hvert Kobbel Spær støttes
paa Midten af det tværsliggende Hanebaand. Rummet over disse op i Rygnings
vinklen kaldes Kippen. Spærene er forneden forlænget ud over Murkanten med
Skalke, kileformede Bræddestykker, paa hvilke der kan fæstnes en ekstra Lægte,
saa Tagdryppet kommer fri af Muren. At Brændekoven er tilbygget senere, ses af
Spærkonstruktionen, idet Hjørnespærene kun gaar til Gavlbjælken, og Kovens Spær
udgaar fra dem som Stikspær. Taget, som er tækket og rygnet med Halm,
bærer paa Rygningen Rygtræer. — Ydermuren er opmuret af brændte Sten; dog
findes foroven i Tavlene et Par Skifter af raa Sten, ligesom Hældefagene, Aabningen mellem Rem og Tag, er tilmuret med raa Sten. Langs Rankerne ligger et
Fladskifte. Alle Skillerum, Skorstenene, undtagen Piberne, og den runde Bagerovn
er muret af raa Sten. Paa Væggenes Inderflade har der været paalagt et Lag Ler
og i dette fasttrykket et tyndt Lag Halm, inden det egentlige Lerpuds er blevet
anbragt. — Overalt i Huset er der Bræddeloft.
1 Husets vestre Ende optages et Fag af Beslagskuret (Fig. 2); herfra kommer
man gennem Porten ind i den 2 Fags Smedje (Fig. ,3) med Jordgulv, hvorfra en
Dør ved den søndre Ydervæg fører til den smalle, med brændte Sten gulvlagte
Forstue, der tillige er Køkken, idet der foran Ovnsmunden i den aabne Skorsten
er lavet Esse. Fra Forstuen fører Gangdøren ud i det fri; i dens østre Ende fø
rer en Dør ind i den 2 Fags Dagligstue med Alkoven (Fig. 4), og midt i Stuens
Bagvæg fører en Dør ind til den smalle, længere, mod Nord vendende Stue, i
hvis vestre Ende Bagerovnen rager ind. Begge Stuer har lerstampet Gulv.
Smedjens righoldige Bindingsværk og de farvet-kalkede Tavl, den over Gang
døren anbragte Kvist med det herover rundede Tagskæg og den i Gavlen tilbyg
gede Brændekove med det i lige Linje langt nedgaaende Tag giver den det ægte
gammelfynske Bygningspræg, som kun eet yngre Træk i Konstruktionen bryder,
Kæmningen af Bjælkerne. Det var i øvrigt ikke ualmindeligt — om end nu ret
sjældent — paa Fyn at træffe Huse med Kove ved begge Gavlender.
Da Smedjen i Løbet af de 40 Aar den stod ubrugt var blevet rømmet for sit
Værktøj, maatte man til Montering af Værkstedet med de behørige Redskaber søge
disse fremskaffet ved en Indsamling, hvilket i Foraaret 1936 blev overladt Forfat-
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teren at udføre sammen med fhv. Smedemester Søren Sørensen, Espe, som en
førstehaands Sagkyndig. Som naturligt var, blev først Egnen omkring Ørbæk af
søgt og hver en Smedje her tømt for det gamle Værktøj, Smeden eventuelt havde
liggende fra Fars, Bedstefars eller Forgængers Tid. Men som venteligt var det
begrænset, hvor mange gamle Redskaber der var at finde hos hver enkelt, hvor
for Indsamlingen, for at Eksemplarer af alt gammelt Smedeværktøj kunde frem

Hig. 4. Et Kig i Dagligstuen. Paa Bordet Tobakskniven, paa hvilken man skar Røgtobakken, som købtes i tovagtige Ruller. Ved Siden af den blomstrede Dragkiste staar Skamlen eller Fakken, som den kaldtes.

skaffes, førtes ud over denne Egn, saaledes at ca. 60 Smedjer indenfor en Linje
Refsvindinge-Slude-Gudbjerg-Brahetrolleborg-Helrup-Refsvindinge — med en en
kelt Afstikker til Aasum — besøgtes i Løbet af de 14 Dage, Indsamlingen stod
paa. Resultatet blev en Samling paa over 500 Stykker Værktøj, hvoraf kun nogle
ganske faa, efter at Rusten under Konserveringen var fjernet, viste sig at være
fabriksforarbejdede, medens den resterende store Hovedpart helt igennem var
hjemmesmedede Redskaber. En stor Del af Værktøjet skænkedes til Museet; det
øvrige købtes for meget rimelige Priser. Museet skylder de fynske Smedemestre
stor Tak for den levende Interesse, dets Indsamling overalt har mødt.
Var Smed Sørensen Museet en stor Hjælp under Indsamlingen af Værktøjet,
blev han det ikke mindre ved den paafølgende Montering af Smedjens Værksted,
som han med stor Dygtighed og Forstaaelse helt forestod, saaledes at det nu staar
fuldt færdigt til at tage i Brug — om dette kunde tillades — med Eksemplarer
6«
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af alt til en gammel Smedje hørende, hjemmeforarbejdet Værktøj. — Samtidig
med Monteringen af Værkstedet blev Smedjens Stuer møbleret med øst-sydfynske Møbler.
Linder Indsamlingen blev stadig de lokale Benævnelser paa Redskaberne og
Oplysninger om Brugen af hvert enkelt Stykke opnoteret. Herudover foretoges
efter Indsamlingens Afslutning Optegnelse af alt vedrørende Landsbysmedjen i æl
dre Tid med Anvendelse af Lydskrift hos 3 som Meddelere velegnede, gamle
Smede, saaledes at der herved skabtes en — om end kun skreven — levende

Fig. 5. Forskellige Typer af Virkejærn; Ladekølle og 2 Ladejærn til Aareladning af Heste og Køer.

Baggrund for de ellers i en Museumssmedje døde Redskaber — Optegnelser
uden hvilke Værktøjssamlingen i øvrigt for en videnskabelig Udnyttelse vilde være
saa godt som uden Værdi.
Pladsforholdene tillader ikke, at der gives en omfattende Fremstilling af det
fynske Smederi, hvorfor kun enkelte Træk fra den ældre Landsbysmedje her skal
fremdrages. Smeden, som var Embedsmand i Byen, fik ikke Betaling for hvert
enkelt Arbejde, men en fast aarlig Løn i Naturalier, efter som Akkorden med
hans Smedemænd, Byens Gaardmænd, lød. Det var ikke ens alle Steder. I Gud
bjerg fik Smeden af Gaarde paa 30—40 Td. Land 2 Td. Kom aarlig, af de
større 3 Td.; i Frørup fik han 12 Skp. af de større Gaarde og noget mindre
af de mindre. Smedemamdene skulde desuden besørge Arbejdet med Heste
paa Smedens Jord. Herudover skulde Smeden som Regel have 1-2 Faar græsset
om Sommeren. I Slude havde Smeden ogsaa gerne et Stykke Jord med Hør hos
en af Gaardmændene. Endelig skulde Smeden om Efteraaret have Ostemælk, et
Maal Mælk af hver til Ost. — For disse Ydelser skulde Smeden udføre alle
Reparationer og Vedligeholdelser; dog skulde Bønderne selv levere Kul og Jærn
og desuden hjælpe Smeden ved Smedningen. Nogle af dem blandede selv Kullene
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med Trækul, som de samlede fra ved Opfyring af Bagerovnen. — Skulde noget
nyt laves, maatte dette Arbejde betales i rede Penge. — Smedekornet blev i Reg
len leveret den 1. November, og samme Dags Aften gjorde Smeden saa Smedegilde
for sine Smedemænd. — Havde en Gaardmand faaet lavet en ny Vogn, maatte
han gøre Vogngilde for Smeden og hans Lærlinge. — I Slude var det Skik, at
Smedefamilien paa alle Højtidsaftener — Mortens-, Jule-, Nytaars- og Helligtrekonger-Aften — var til Spisning hos en bestemt Familie blandt Smedemændene.
— Naar Bønderne skulde have noget smedet, kom de nogle Dage i Forvejen og
bestilte t il Smede. Paa den aftalte Dag kom saa Gaardmanden — ved Vintertid
„i stor Faarepels og med Luen ned over Ørerne“ — og 1 eller 2 Karle tidlig om
Morgenen, medbringende en stor Kurv med Mad og Drikkelse, 01 og Brændevin.
Karlen(e) skulde blæse, trække Bælgen, og slaa fo r, slaa med Forhammeren. Og
mens Smeden beskar Hestenes Hove med Hovklinge og Virkejærn, maatte han
holde op, holde Hestens Ben op. Kl. 8—8Vs spistes der Frokost af den medbragte
Mad; „vi fik Æggekage, Skinke med hjemmelavet Sennep — den var Faen skisseme god! — og saa fik vi nogle lange Snapse“ . — Middagsmaden gik man hjem
til Gaardmanden og spiste, om han da ikke boede for langt borte, da den saa
blev bragt, eller der spistes hos Smeden. — En Smed var ikke meget bevendt, om
han ikke i det mindste kunde aarelade en Hest eller en Ko; færre var de, der
ogsaa gav sig af med at aarelade Folk og trække Tænder ud (jfr. Fig. 5).
Hvad der gælder for de øvrige Haandværk, gælder for Smederiet; det bærer
som disse et større Fællespræg end den øvrige Almuekultur, hvilket skyldes Haandværkerens mindre Hjemstavnsbundethed, hvorfor der da heller ikke kan frem
drages særlige Karakterejendommeligheder for det fynske Smederi. Men dog spo
res der Træk, som viser, at Haandværkene er knyttet sammen med Almuekul
turen, først og fremmest naturligvis i Sproget, Udtalen, hvad dog for saa vidt in
gen Interesse har for Paavisning af dette Samhør som Hovedparten af Fagordene
er landsfælles. Et afgørende Træk er derimod, at de faa, indlaante, ikke fælles
Fagord helt følger de Strømninger og Forskydninger, der spores for andre fra
samme Spredningscentrum indlaante Kulturord, hvilket f. Eks. kan iagttages paa
Fyn, hvor Smedefagord, laant fra jysk, optræder i netop de samme Egne, hvor
andre fra jysk laante Kulturord gør sig gældende, nemlig i Vestfyn og det vest
lige Øst- og Sydfyn.

Fig. 1. Rococo-Salen fra Magstræde.

B O R G E R L IG E IN T E R IØ R E R
I DANSK FO LK EM U SEU M S N Y O P S T IL L IN G
A f J ørgen O lrik

nteriørprincippet ,

ifølge hvilket en Del af Museets Samlinger bestaar af gamle
Stuer (Interiører), hentede fra Fortidens Bygninger og udstyrede med samtidigt
Indbo, har lige fra Museets Grundlæggelse for mere end 50 Aar siden været uløse
ligt knyttet til Dansk Folkemuseums og dets Skabers, Bernhard Olsens, Navne.
Ikke med Urette har dette Princip vundet stor Tilslutning, da der herved gives
det brede Publikum en slaaende og umiddelbar Forestilling om Indretningen af
svundne Tiders Beboelsesrum, der er mere instruktiv end mange og lange Be
skrivelser. Men ganske vist maa det herved forudsættes, at Interiøret genopstilles
i Museet med den størst mulige Korrekthed og med Hensyntagen til Lysforhold
o. 1., som det ingenlunde er nogen let Opgave at gennemføre. I Museets tidligere
Lokaler i et Privathus paa Vesterbrogade var det derfor heller ikke lykkedes at
løse Problemet tilfredsstillende, og den trange Plads hindrede enhver Udvikling
og Forøgelse. I Museets nye Lokaler i Nationalmuseets nye Bygning er Forhol
dene helt anderledes, og her er det derfor lykkedes at gennemføre Opstillingen
af en Række borgerlige Interiører fra det 18. Aarhundrede, som i lange Tider har
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henligget i Museets Magasiner og først nu er vaagnet til nyt Liv. De spænder fra
Rococotiden c. 1740 til Nyklassicismen c. 1790 og giver saaledes et godt Begreb
om Smagens Udviklingslinje i disse Aar med Hensyn til Stuernes Indretning
og Udstyr.
Ældst og betydeligst i enhver Henseende er tre samhørige Rum fra Magstræde
Nr. 6, som et lykkeligt Tilfælde har bevaret til vore Dage. Huset, som endnu staar
paa sit Sted, er opført 1733
—34 af Arkitekten Philip
de Lange; faa Aar efter
købtes det af Hofsnedker
Dietrich Schäffer, og denne
indrettede c. 1740 den før
ste Sals Lejlighed, hvis tre
Gadeværelser nu findes i
Folkemuseet. Schäffer, der
var en første Rangs Sned
ker, kom kort efter 1730 til
København fra Thüringen
og fik straks Arbejde ved
Christiansborg, først med at
udarbejde en Model af Slottet,
senere med dettes indre
Rumsudstyr. Alt dette er nu
totalt gaaet til Grunde ved
Slottets Brand 1794, og
det er derfor et enestaaende
Held, at der i Magstrædelejligheden er bevaret saa
fremragende PrøverafSchaffers Interiørkunst. Disse vi
Fig. 2. Kabinet med Alkove fra Magstræde.
ser ham som en af Bane
bryderne for den ny franske
Stil, Rococostilen, her i Landet, ganske vist endnu i forholdsvis maadeholdne, ret
symmetriske Ornamentformer, men dog særdeles tydeligt markeret baade i Hoved
kompositionen og i Ornamentikkens Enkeltheder.1)
Lejlighedens Grundrids viser en Type, som gaar igen i en Række københavn
ske Huse fra 18. Aarh. Fra Trappegangen kommer man direkte (uden indskudt
Forstue) ind i Hovedrummet, en stor trefags Stue eller Sal, der flankeres af et
mindre Kabinet til hver Side. Bagved det ene Kabinet findes et mørkt Sovekam
mer eller Alkove, som tillige har tjent som Garderobe og haft Udgang til Trap
pen; bagved det andet Kabinet har ligget et mindre Rum, hvorfra man gennem
Køkkenet har kunnet naa ud paa Trappen. De tre i Museet opstillede Gadeværelser er aldeles symmetrisk opbyggede. Forneden har Rummene Fodpaneler,
*) Om Dietrich Schäffer og hans kunstneriske Virksomhed henvises til Docent Dr. Ellings Artikel om ham i
Tilskueren 1936.
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medens Vægfladerne optages af oliemalede Landskabsbilleder med mytologisk Staf
fage. To lige overfor hinanden anbragte udskaarne Døre fører fra Salen ind til
Kabinetterne. I det ene Kabinets Baggrund fører en bred Aabning ind til det
mørke Sovekammer eller Alkove (hvis Omfang af Pladshensyn har maattet ind
skrænkes betydeligt ved Opstillingen paa Museet); Aabningen krones af en rigt
udskaaren Rococofrontespice af fremragende Arbejde. — Salens to indre Hjørner
er skraat afskaarne i Form af to Rococokaminer; disses Reliefornamenter er dog
ikke huggede i Sandsten, men skaarne i Træ (om end den graalige Maling synes

Fig. 3. Nyklassisk Sal fra L. Hesbjærg, Fyn.

at skulle imitere Sandsten), og de har derfor ikke tjent som virkelige Kaminer; i
den ene er indrettet Skabsrum, medens der foran den anden, hvis Vægflader er
pudsede, antagelig har staaet en Etageovn. Hele Arrangementet er typisk for T i
dens Krav om stræng Symmetri i Beboelsesrummene. — Lofterne er prydede
med Rococostukværk, som er kopieret efter de originale Lofter, der endnu findes
paa deres Plads i Bygningen. Rummenes Dimensioner er ret smaa, men ved deres
faste og fornemme Komposition synes de større end de virkelig er.
Tiderne skiftede, og i Løbet af Aarene 1760—75 afløstes efterhaanden Rococoens snirklede Sving af en strængere og renere Ornamentik, der væsentlig byggede
paa den klassiske Oldtidskunsts arkitektoniske Former. Ogsaa fra denne Nyklassi
cismens Tid findes der i Folkemuseets ny borgerlige Afdeling en Række Rum,
som ganske vist ikke helt kan maale sig med Magstræderummene i fornem kunst
nerisk Kultur, men dog alle er overmaade typiske Repræsentanter for den nævnte
Smag. De tilhører alle Slutningen af 18. Aarh.
Fra en lille Herregaard, L. Hesbjærg Vest for Odense, stammer tre samhørige
Rum: en Forstue og to derindenfor liggende Stuer, der paa Grund af Hovedbyg
ningens smalle Form (den er af ældre Oprindelse end Stuerne) har Vinduer til
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begge Sider. Over Fodpanelet er Væggene ved riflede Pilastre inddelte i Felter;
det hele staar hvidmalet med Staffering i Guld. Midt paa Tværvæggene er en
Ovnniche, hvori er opstillet en norsk Etageovn af Støbejærn fra Datiden. Det
hele er holdt i en ret enkel Stil med lidt spinkel Ornamentik. 1 den ene Stue er
i Vægfelterne opsat et trykt Tapet i et af Harsdorff tegnet Mønster, medens den
anden Stues Vægfelter blot udfyldes af malet Lærred.
Lidt ældre, men af en strængere klassisk Linjevirkning er en københavnsk
Stue, der stammer fra den nu nedrevne „Nybørs“ („de seks Søstre“ ), der laa bag

Fig. 4. Nyklassisk Sal fra den c. 1902 nedrevne Ejendom „De seks Søstre“ bag Børsen.
Politikeren L. N. Hvidts Barndomshjem.

Børsen paa det Sted, hvor Privatbankens Ejendom ligger. Panelerne er skænkede
af Privatbanken. Den første Sals Lejlighed, hvorfra Stuen stammer, beboedes i
Datiden af Agent Niels Hvidt, Politikeren L. N. Hvidts Fader. Stuens Paneler er
inddelte ved strængt antikiserende korinthiske Pilastre og malede i douce Farver
med sparsom Anvendelse af Forgyldning. Vi møder her den samme strængt gen
nemførte Symmetri som i Magstrædelejligheden; to Par Fløjdøre midtpaa Tværvæg
gene har ført ud til mindre Kabinetter, og Stuens indre Hjørner er som i Magstræde skraat afskaarne; her er dog ikke som i Rococosalonen Tale om (imite
rede) Kaminer, men om to symmetriske Ovnnicher; det var almindeligt i Datiden,
at der i den ene stod en (norsk) Støbejærnsovn, i den anden en Efterligning af
denne i Træ, indrettet som Skab. Stuen giver et godt Begreb om, hvordan en velstaaende københavnsk Borger boede i 18. Aarh.s Slutning; den er iøvrigt ikke
enestaaende; saaledes fandtes der i den nu nedrevne Ejendom paa Hjørnet af
Holmens Kanal og Ved Stranden to Rum af ganske tilsvarende Udstyr, der vil
blive genopstillede i Frilandsmuseets under Opførelse værende Indgangsbygning.
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Fig. 5. Museumsrum med nyklassiske Paneler fra Ejendommen Stormgade Nr. 19,
som nu er indbygget i Museet.

Et enklere nyklassisk Rumsudstyr er hentet fra Ejendommen Stormgade 19,
der nu indgaar i Nationalmuseets nye Kompleks. Der er dog her ikke Tale om
noget egentligt fuldstændigt Interiør, men Panelerne er opstillede som Baggrund
for de samtidige Møbler. Her er ogsaa anbragt en stor Fajanceovn i nyklassisk
Stil, stammende fra Herregaarden Søbysøgaard paa Fyn og antagelig tilvirket paa
Ovnfabrikken paa Vesterbro; den er skænket Museet af Fængselsvæsenet.
Indboet i hele denne Serie af Interiører er naturligvis ikke hentet fra disse,
men stammer fra forskellige Steder. Det er, saa vidt Museets Bestand af gamle
Møbler har tilladt det, afpasset efter Interiørernes dekorative Rumsvirkning og
skulde give et vist Indtryk af, hvor sparsomt man i det hele og store i det 18.
Aarhundrede møblerede sine Stuer. Møblerne stod udelukkende langs med Væg
gene, og de store tunge Renaissance- og Barokskabe fortrængtes i 18. Aarhundredes første Del af de mindre, lettere og elegantere Møbler i fransk Stil, som Tidens
Smag krævede. Ogsaa da Rococoens Møbler afløstes af Nyklassicismens ofte mere
engelskprægede Møbler, bevarede man den samme Forkærlighed for det lette og
elegante, som havde præget den foregaaende Periode. Det var Empirestilen for
beholdt at genoplive Smagen for de mere massive Møbler (Skabssofaer, Chatoller,
Hjørneskabe o. 1.), der i 19. Aarhundredes Begyndelse prægede de borgerlige Hjem.

Fig. 1. Et Udsnit af Galeriet med Dragter fra sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede.

FO LK EM U SEETS D R A G TG A L ER IE R
A f E llen A ndersen

Moder er ikke blot et Lune, de afspejler Stilperioder lige saa vel
som Møbler, Bygninger og Kunstgenstande gør det. I et kulturhistorisk Mu
seum er det derfor nødvendigt ogsaa at vise Dragter, for at Billedet af tidligere
Tider kan blive saa fuldstændigt som muligt. De to Dragtgalerier, som vil staa
færdige, naar Nationalmuseet i Maj aabner Fortsættelsen af sin kronologiske
Samling, er i Hovedsagen udarbejdede efter Forbillede fra andre skandinaviske
Museer, bl. a. Nordiska Museet i Stockholm og Historiska Museet i Göteborg.
Tidligere opstillede man Dragterne Side om Side i smalle Montrer. Nutidens
Dragtgalerier ligner mere Vinduesudstilling i et moderne Stormagasin. Montrerne
er dybe, saa Dragterne kan grupperes mere levende, og for at give Afvexling er
der hist og her anbragt en Stol, et lille Bord, eller andet, der samtidigt accentue
rer Tidsbilledet. — Det første Dragtgaleri indeholder hovedsageligt Dragter fra det
18. Aarhundrede, i det andet vises Moderne fra 1800 til ca. 1900.
Først ved en saadan samlet Opstilling faar man et Overblik over Modens store
Svingninger og smaa Nuancer. Og ved at studere Dragterne i Forbindelse med
Historiens andre Foreteelser ser man, hvorledes økonomiske og andre Livsvilkaar
indvirker paa Moden. — Det 18. Aarhundrede er den honette Ambitions Tidsalder.
Selv om de økonomiske Forhold i Danmark i den første Halvdel af Aarhundredet var temmelig fortvivlede, har man dog ikke i nogen senere Tid kendt en saa
dan Luxus i Moden. Det er Indflydelsen fra de store europæiske Hoffer, især det
franske, der gør sig gældende. I Modsætning til al denne Pragt forekommer Emexlende
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Fig. 2. Rococokjole af grønt Silkestof med Guldbrochering. Har formentlig tilhørt Sofie Amalie Parsberg,
gift med Oberstlieutenant Niels Juel til Valdemarslot.

piretidens Dragter — i alle Tilfælde efter Statsbankerotten 1813 — fattige og nøg
terne. Ganske vist var de i høj Grad paavirkede af Datidens Begejstring for An
tiken, men Stoffernes Enkelhed og Manglen paa kostbar Udsmykning taler deres
tydelige Sprog om Pengeknaphed og daarlige Tider. — Man kommer uvilkaarligt
til at tænke paa Moden lige efter Verdenskrigen, hvor de urimeligt korte Kjoler
for en stor Del var fremkommet paa Grund af Vanskeligheden ved at skaffe
Stoffer. Det 19, Aarhundredes Midte kendetegnes ved solid Borgerlighed. Velstan
den varede ved til Landbrugskrisen i 1890’erne, hvorefter ogsaa Moden igen kende
ligt forenkles.
En anden Ting, som man ved første B lik lægger Mærke til ved en samlet Udstil
ling af Dragter, er Modernes Genopstaaen. De allerfleste Moder, der hilses med
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Begejstring som Nyheder, har existeret før, blot i en lidt anden Form. Man be
høver kun at tænke paa Skinkeærmer, som er „sidste Skrig“ i Øjeblikket. I Virke
ligheden har de været moderne i det 16. Aarhundrede, omkring 1820—30 og i
1890’erne. Og Krinolinen! Ved Midten af det 19. Aarh. dukker den op igen — for
3die Gang i Modens Historie. Første Gang i det 16.— 17. Aarhundrede under Nav
net „Vertugadin“ , 2den Gang i det 18. Aarhundrede som „Pannier“ . Tournure
moden er ogsaa en Genganger. Det er mærkeligt at se, hvorledes denne Mode
viser sig i Slutningen af hvert Aarhundrede: 1690’erne og Begyndelsen af 1700,
1790’erne og 1870—80. Mindst udpræget omkring 1790, hvor den hovedsageligt

Fig. 3. Specialsamling af Textiler. Enkelte Rammer er trukket ud for at vise Systemet.

bestod af en diskret Ansamling af Rynker bagpaa. I sin vildeste Blomstring i
1870—80’erne, hvor et Virvar af Garneringer, Rynker og Sløjfer yderligere blev
baaret oppe af en Pude bundet om Livet under Kjolen. Men til Trods for den
groteske Omformning af Figuren kan man ikke frakende Tournuremoden en vis
dekadent Elegance.
Blandt det 18. Aarh.s Dragter i det første Dragtgaleri vil man uvilkaarligt lægge
Mærke til en Rococokjole fra 1740’erne (Fig. 2). Den har sandsynligvis tilhørt
Sofie Amalie Parsberg, som i 1720 ægtede Admiral Niels Juels Sønnesøn, Oberst
lieutenant Niels Juel til Valdemarslot paa Taasinge1). Hun og hendes Mand holdt
et helt lille H of paa Taasinge og omgav sig med Malere, Sangere, Skuespillere
og Musikanter. Ogsaa Ambrosius Stub har i 1740 gæstet Valdemarslot. — Pragt
fuld og imponerende virker Kjolen, men den stakkels Sophie Amalie har sikkert
draget et Lettelsens Suk, naar hun om Aftenen har taget den af. Den vejer 13
Pund og har just ikke været nogen bekvem Dragt at bære, med sit store Pannier
og Ærmeopslagene fyldt med Bly. Kjolen bestaar af „Manteau“ og Skørt. Aabningen i Livet dækkes afen „Smække“ . 1 Ærmerne hvide broderede „Engageanter“ ,
Underærmer. Stoffet er grøn Silke med Guldbrocheringer. Mønstret har endnu
') Ovenstaaende Oplysning skyldes Fru Ada Kiær, Svendborg.
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Barokkens Karakter, men Dragtens Snit er typisk Rococo, som det kendes fra
mange samtidige Malerier. Til en Dragt fra denne Tid hørte pudret Haar, opsat
i en lav Frisure, ofte prydet med en Buket af kunstige Blomster eller Juveler.
Et Halsbaand af Kniplinger, Baand eller et Halssmykke, og paa Fødderne spids
snudede Sko af Brokadestof eller silkebroderede.
Fig. 3 viser Studierummet for Textiler, som aabnes i Forbindelse med Museets
Specialsamlinger for Fajance, Porcelæn, Legetøj o. s. v. Her findes Vævninger,
Broderier, strikkede Ting, Tøjtryk m. m. anbragt i Udtræksrammer langs Rum
mets Vægge. Der er ialt 614 Rammer med Glas paa begge Sider. Hvis man
tænker sig disse anbragt ved Siden af hinanden, vilde de strække sig fra Raadhuspladsen ad Strøget til Hesten paa Kongens Nytorv, altsaa mere end 1 km.
Genstandene er ordnet i to Hovedgrupper, Almue og Højerestand. Indenfor disse
Grupper er Ordningen for Højerestands Vedkommende kronologisk, for Almuens
topografisk. Endvidere findes der en lille Afdeling for kirkelige Textiler. — Her
kan den Besøgende selv udvælge sine Motiver, hvad enten det nu er en quiltet
Barnetrøje, et silkebroderet Amagertørklæde i glade Farver, eller en Navneklud
med Mængder af Korsstingsmønstre.

