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Fig. 1. Blyantstegning af Prinsens Palæ, sign. Holm 1857.

NATIONALM USEETS B Y G N IN G SH IST O R IE
I. PERIODEN 1 8 8 0 — 1917.
A f M. M ackeprang .
en tidligere Aargang af „Arbejdsmarken“ (1929) er det fortalt, hvorledes Old
nordisk Museum efter en 25-aarig Barndom paa Trinitatis Kirkeloft og en 20aarig, løfterig Ungdom paa Christiansborg i Midten af Halvtredserne fik sit Hjem
i Prinsens Palæ, hvor et Par af de Samlinger, der sammen med det nu udgør
Nationalmuseet, allerede i nogen Tid havde haft til Huse. Nu, da den højtidelige
Indvielse af Museets store og stolte Nybygning staar for Døren, skal der i korte
Træk gøres Rede for, hvorledes man efter et Par Menneskealdres Forløb er
naaet til Vejs Ende. Vejen har dog været saa lang og trang, at det af Hensyn
til den begrænsede Plads, der her staar til Raadighed, har været nødvendigt at
dele den i to Dagsmarcher, altsaa foreløbig at standse ved Nedsættelsen af den
parlamentariske Kommission i 1917, der betegner det afgørende Vendepunkt i
denne Ørkenvandring.
Der var sandt at sige ingen Begejstring hos Oldnordisk Museums Mænd over
at skulle forlade Christiansborg, hvor det lidt efter lidt var lykkedes Thomsen
at tredoble de 6 Værelser, han havde faaet overladt i 1832, saaledes at Samlingen
til sidst raadede over Stueetagen i Nordre Fløj fra Ridebanen til „Dronningens
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Trappe“ . „Med blødende Hjerte“ , skriver hans Medarbejder Strunk, „har jeg
maattet begynde Museets Forstyrrelse. Det er tungt at see en mangeaarig Fliid og
Omhu aldeles tilintetgjort“ . Og næppe havde man faaet Benene indenfor i Pa
læet, før man søgte at komme bort derfra, idet Thomsen akcepterede en af
Worsaae undfanget Plan om at benytte Garderkasernen til et „Nationalmuseum“ .
I den tidligere Oversigt kunde dette kun lige omtales, da selve Worsaaes Forslag
var ukendt, men efter at det er kommen for Dagen i Rosenborgs Arkiv, vil det
være rimeligt at dvæle lidt nærmere ved det. Det indeholder nemlig i kort Be
greb den Retningslinje, han fulgte i de 20 Aar, han var Museets Leder.
Den direkte Anledning var Møntsamlingens Flytning. Siden 1785 havde Kabi
nettet, som det dengang hed, været installeret i nogle Værelser paa Slottets 1ste
Sal til vensfre for „Rosen“ , men baade for at vinde Plads til en virkelig Udvik
ling af de danske Kongers kronologiske Samling, og fordi det, opvarmet ved
Kakelovne, rummede en betydelig Brandfare for Slottet, ønskede Worsaae det
fjernet og opnaaede da ogsaa en kgl. Resolution (af 17/2 1859), der paabød dets
Flytning. Foreløbig skete der dog intet, men under Indtrykket af Frederiksborgs
Brand den 17. December 1859 benyttede han Lejligheden til i Kultusministeriet
at skitsere en hel samlet Museumsplan. Der forelaa, som han siger i en lidt se
nere Skrivelse, en „uafviselig Trang“ til at skaffe nye og saavidt mulig brandsikre
Lokaler ikke blot for Møntkabinettet, men ogsaa for det paa Christiansborg op
hængte Billedgalleri samt for Oldnordisk Museum, „som nu hverken har en vær
dig eller tilstrækkelig Plads i det allerede overfyldte Prindsens Palais, og som des
uden paa Grund deels af dette Palais’ Beliggenhed tæt op til stærkt beboede Huse,
daarlige Bygningsconstructioner i det Hele og mindre hensigtsmæssig Opvarmning
overalt med Kakelovne ligeledes er truet af Brandfare.“ Paa den anden Side
havde Kongen fornylig (20. December 1859) resolveret, at Rosenborg Eksercer
plads skulde indlemmes i Kongens Have, hvilket naturnødvendig vilde medføre
Gardens Flytning. Samtidig var Observatoriet under Opførelse, og Universitetet
forhandlede om Anlægget af en ny botanisk Have paa Voldterrænet. „Tænker
man sig nu, hvad sikkert en Gang vil skee, Sølvgaden og Gothersgaden forlængede
ud til Communehospitalet, vilde der mellem de nævnte Gader med Hospitalet og
Kronprindsessegaden som Endepunkter fremkomme en aflang Fiirkant (en formelig
Londonsk Square), som inde i det nye store Kjøbenhavn vilde være forbeholdt for
Haveanlæg og videnskabelige Anstalter, nemlig for botanisk Have, Observatoriet,
Driverierne, Slotshaven, Slottet og Museerne (i den nuværende Kaserne)“ . Til
nogle af dem vilde Kasernen nemlig nok kunne anvendes, „selv om det vilde ud
kræve betydelige Forandringer og kostbare Ombygninger,“ og hvis Galleriet
maatte have en særlig Bygning, var der „fortrinlig Plads“ til denne ud mod Gothersgade, da det gamle Eksercerhus „jo ganske vilde bortfalde“ . En Tilføjelse fra
1876 paa den originale Koncept viser dog, at Worsaae ikke havde synderlig Tro
til, at Kasernen kunde bruges til „et Nationalmuseum“ , i hvert Fald „ikke uden
meget store Forandringer“ . Men, fortsætter han, „for mig gjaldt det især om at
faae Garden fø rst bort; det Andet, meente jeg, vilde da senere føie sig.“ Rent theoretisk set er der da ogsaa noget tiltalende i Tanken om at gruppere de nationale
Samlinger omkring Rosenborg, og som Forholdene den Gang laa, maa det siges
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at være baade æstetisk og musealt forsvarligt. Selv en noget mindre Toetages N y
bygning paa Kasernens Grund vilde have givet Oldnordisk Museum og Mønt
samlingen — og kun om dem var der den Gang Tale — mere Plads, end der
blev forlangt 20 Aar senere.
Som Worsaae fortæller i sine „Optegnelser om Rosenborg-Samlingen“ stran
dede Planen imidlertid paa Modstand fra „Høyen og bans Parti“ samt fra Krigs
ministeriet. Foreløbig maatte han derfor nøjes med at forbedre Forholdene i Prin
sens Palæ ved Opførelsen af nogle Brandmure og Anskaffelse af mere moderne
Kakelovne, ligesom der vandtes en betydelig Plads ved Opløsningen af Thom
sens Museum „for Skulptur og Kunstflid“ , som havde været installeret paa 2. Sal
i Ny Vestergadefløjen. Denne tilfaldt nu Etnografisk Museum, der dog til Gengæld
ved Møntsamlingens Flytning i 1867 maatte overlade denne nogle Værelser paa
1. Sal samt rømme de Værelser, den havde haft i Palæets Midtfløj.
Gemt var dog ikke glemt. Om de Planer til en hel ny Museumsbygning, der
efter Worsaae „fremdroges“ 1874, — det Aar han blev Kultusminister — kan
intet oplyses, men da en heftig Epidemi paa Garderkasernen havde henledt Op
mærksomheden paa Forholdene, dukkede Rosenborgplanen op paa ny. 1 September
1878 bragte „Fædrelandet“ en Artikel, der med ægte nationalliberal Salvelse
gjorde opmærksom paa, at den Plads, hvorpaa Kasernen ligger, „bør faa en langt
mere passende Anvendelse, hvorpaa vi ogsaa vide, at Mænd, der med Dannelse
og Smag forene Interesse saavel for Kunst og Videnskab som for Kjøbenhavns
Forskjønnelse, længe have tænkt“ . De andre Hovedstadsblade var i alt væsentligt
enige med deres Kollega, og „Dagbladet“ fremhævede, at „selv en af Venstres
Førere har i Folketinget erkjendt, at Opførelsen af et Nationalmuseum hører til
de Opgaver, paa hvis Løsning der i en ikke fjern Fremtid maa tages fat“ ! I hvor
høj Grad Worsaae staar bag denne Aktion, lader sig ikke afgøre, men det er
forstaaeligt, at han, som Krieger skriver i sine Dagbøger, var „stærkt optaget af
Sagen“ , og det vides fra samme Kilde, at han, der som nys nævnt et Par Aar i
Forvejen havde været Kultusminister, vilde benytte Lejligheden til at faa nedsat
en Kommission. Som rimeligt var ønskede hans Efterfølger Fischer dog selv at have
Æren af „at sætte Museumsbygningssagen i Gang“ , og i Juli 1879 nedsattes „Den
store Kommission“ , som den almindeligt kaldtes, da dens Formaal blev langt
videregaaende. Den skulde nemlig tillige drøfte Nybygninger eller Omordning af
de alt eksisterende Bygninger for Rigsdagen, Højesteret, Centraladministrationen,
Rigsarkivet og kgl. Bibliotek. Krieger blev dens Formand og foruden de forskel
lige Institutionschefer talte den bl. a. Herholdt og Meldahl som Repræsentanter
for de to Hovedretninger indenfor vor Arkitektur. Sekretær blev Sophus Müller,
om hvem Krieger allerede nogle Aar tidligere havde bemærket, at Worsaae „i
ham ser sin Eftermand“ . Den 17. September „vandrede“ man gennem Prinsens
Palæ, og med et Hjertesuk noterede den flittige Krieger: „H vo r skal der blive
Plads til den uhyre ethnografiske Samling?“ I den overordentlig dygtige og
grundige Betænkning kom man dog slet ikke nærmere ind paa dette Problem,
men dvælede — foruden naturligvis ved Brandfaren — alene ved Pladsmanglen
i Oldnordisk Museum. „Sten- og Broncealderen ere overfyldte,“ hedder det, „i
Jernalderen er saa godt som enhver Plads til større Fund allerede optagen,“ og
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ikke bedre stod det til med de senere Afsnit. „Elementerne til en storartet og i
sin Art enestaaende Fremstilling af Danmarks Kulturudvikling fra Oldtiden til
vore Dage ere til Stede; kun Mangelen paa Plads hindrer en saadan Opstilling,
at det hele kan blive anskueligt.“ For at opnaa „et fuldt tilfredsstillende Resultat“
var det dog tillige nødvendigt at have Lokaler, der „ved deres hele Stil og Anlæg
støtte og ikke modvirke et samlet Indtryk af de paagjældende Tidsaldre“ . I Pa
læets Rokokosale var det modsatte Tilfældet, og selv om man naturligvis ikke
skulde have „kostbare og fremtrædende Dekorationer“ , vilde man næppe slaa sig
til Ro med en Bygning, „hvis Grundanlæg ikke hviler paa den Tanke at frem
kalde samlede og harmoniske Indtryk af de forskjellige Tidsaldre“ . Intet Under
derfor, at man erklærede Palæet „ubrugeligt til Musæum“ , og vilde man endelig
benytte den heldigt beliggende Grund, maatte man erhverve Ejendommene Storm
gade 1—23 og Ny Vestergade 8— 12, saaledes at „den skæve Firkant“ nærmest
Volden adskiltes fra Resten ved en Tværgade. Man undersøgte dernæst Forholdene
paa Rosenborg Eksercerplads, som man fandt „særdeles heldig“ , og nævnede en
delig, hvis Vanskelighederne ved at faa Kasernen flyttet skulde vise sig uover
vindelige, det ubebyggede Voldterræn, hvor man foretrak den Grund, hvor Raadhuset nu ligger. Men én Ting var man klar over, der maatte under alle Omstæn
digheder skaffes en helt ny Bygning, og for denne gør Worsaae Rede i en lille
Afhandling „Om en Musæumsbygning paa Exercerpladsen ved Rosenborg Slot“ ,
aabenbart det „ideelle Program“ , Krieger havde bedt ham fremsætte. Opgaven
var ulige vanskeligere nu end i 1860, da den nye Bygning ikke blot skulde rumme
Oldnordisk Museum, men ogsaa de øvrige Samlinger i Prinsens Palæ og det
Folkemuseum, Bernhard Olsen kraftigt støttet af Worsaae netop i disse Aar var
i Færd med at skabe. Da man af Hensyn til Haven ikke vilde benytte Eksercerhusets Plads, og den nye Boulevard nødvendiggjorde Kasernens Nedrivning, havde
han tænkt sig Spørgsmaalet løst ved en Toetages-Bygning paa Eksercerpladsen
med en 120 m lang Hovedfacade mod Gothersgade og to kortere Sidefløje, saa
ledes som vist paa Fig. 2, der gengiver den af Professor Storck efter Forhandling
med Worsaae og Herholdt udarbejdede Plan. Til venstre for Hovedindgangen,
altsaa ud mod Boulevarden, laa Etnografisk Samling og Antiksamlingen, til højre
Oldnordisk Museum, antikvarisk-topografisk Arkiv og Møntsamlingen, medens
Folkemuseet skulde installeres i den af „Jern og Sten“ opførte Loftsetage, en
Tanke hvorfra Herholdt dog tog Afstand. Kedelhus og Værksteder skulde have
Plads i en selvstændig Enetages-Bygning (Planens EFG H ), i hvilken der lige
ledes skulde være Bolig for en Inspektør og en Portner. Pladsudvidelsen var
ret beskeden, knap 60 pCt. (fra ca. 2430 til ca. 3860 m2), idet man burde ind
skrænke sig til at udstille „de mest karakteristiske og belærende Gjenstande, me
dens de øvrige henlægges i Skuffer eller sammenstilles paa anden Maade til speciellere Studier for de egentlige Fagmænd,“ altsaa den Deling af Samlingerne i en
Publikumsamling og en Studiesamling, der i nogen Grad er bleven gennemført i
det nye Museum. Hvad den nærmere Udformning angaar, advarede Worsaae med
Rette mod de „arkitektoniske Pragtværker“ , der netop den Gang betragtedes som
det eneste saliggørende, men fastholdt under Henvisning til Rosenborgsamlingen
stærkt den „nu mere og mere fordrede Harmoni mellem de udstillede Gjenstande

NATIONALMUSEETS BYGNINGSHISTORIE

9

og Værelsernes Dekoration i Overensstemmelse med de forskjellige Tiders Stil.“
Her skulde Museumsmanden være den afgørende, medens der forøvrig burde
sikres en stadig Samvirken mellem ham og Arkitekten for at undgaa de bedrøve-

Fig. 2. Storcks Projekt til en Museumsbygning paa Eksercerpladsen. 1880. Gothersgade nederst.

lige Erfaringer, man havde gjort andetsteds, bl. a. ved det nyopførte National
museum i Stockholm.
„Den store Kommission“ afgav først sin Betænkning i 1883, og under de da
værende meget spændte politiske Forhold er det forstaaeligt, at Regeringen fore
løbig vilde se lidt nærmere paa den unægtelig meget store Spiseseddel, den havde
faaet præsenteret. Christiansborgs Brand den. 3. Oktober 1884 bragte dog Fart i
Sagen, men komplicerede den samtidig yderligere, da man nu ogsaa maatte skaffe
en Bygning til Malerisamlingen, der var blevet husvild ved Slottets Brand. Sindene
var blevet saa opskræmte, at Regeringen uden mindste Forhandling med Museumsmændene allerede i Vinteren 1884—85 forelagde Landstinget to naturligvis
rent skitsemæssige, nøje sammenhængende Lovforslag, der gik ud paa at lægge
Bygningerne i Kongens Have; Malerisamlingen, der tillige skulde rumme ikke blot
Antik-, men ogsaa Møntsamlingen (!), i den saakaldte Kongens Frugthave parallelt
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med Sølvgade, den anden i Havens sydøstlige Del, skraat for Dronningens Tvær
gade og med Facade mod Kronprinsessegade (Fig. 3a). Selv Landstinget tog Af
stand fra disse besynderlige Forslag, der skyldes den af Meldahl „instruerede“
Theophilus Hansen, hvem Regeringen havde kaldt hjem fra Wien, og som, efter
hvad Worsaae fortæller, ikke engang havde gjort sig den Ulejlighed at besøge
Samlingerne. Uheldigvis var dog det Ændringsforslag, Meldahl efter Kriegers An
modning udførte, og som blev tiltraadt af det høje Ting (Fig. 3 b), ikke bedre.

3a.
3b.
Fig. 3 a. Ministeriets Forslag til Museumsbygninger i Rosenborg Have. Fig. 3 b. Meldahls Ændringsforslag.
Gothersgade tilvenstre.

Begge for de haardt frem mod Haven — Herkulespavillonen skulde f. Eks. ned
brydes — og ligesom Worsaae og hans Kollega Ludvig Müller af museale Grunde
protesterede over for Ministeriet, tog Hovedstadspressen uanset Partifarven skarpt
Afstand fra dem. Oppositionen kulminerede i et af Kunstnerforeningen af 18. No
vember i Maj 1885 indkaldt, talrigt besøgt Møde, hvor der vedtoges en Resolu
tion gaaende ud paa, at det af Hensyn til Haven maatte anses for uheldigt at be
nytte den til Opførelse af Museumsbygninger, „hvorimod der formentlig i Vold
terrænet vil kunne findes passende Grunde“ . Medens Krieger havde protesteret
mod „at gaa paa Eventyr i Kommunens Østerland“ , var Regeringen allerede før
Mødet under Indtryk af den stride Vind, der blæste, slaaet ind paa denne Vej og
havde indledet Forhandlinger med Kommunen, der i Juli 1885 endte med en
Overenskomst mellem de to Parter. Efter denne overdrog Kommunen ikke blot
Staten den Grund, hvor Kunstmuseet nogle Aar senere opførtes (Quitzows Ba
stion), men indrømmede den endvidere mod Vederlag af Areal til Udvidelse af
Gothersgade og Boulevarden Ret til inden 1900 at opføre en Bygning til National
museet i den tilstødende Del af Anlægget, der efter den oprindelige Plan om
Voldterrænets Udnyttelse var blevet udlagt til Bebyggelse. En Skitsekonkurrence,
der tillige skulde vise Nationalmuseets Beliggenhed, blev omgaaende udskrevet,
men tre Uger senere indtraf Worsaaes pludselige Død d. 15. August 1885, en Be
givenhed der næppe blev uden Indflydelse paa Byggesagens videre Udvikling.
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Et Led i de Bestræbelser, Regeringen efter Slotsbranden havde udfoldet for
at sikre Prinsens Palæ mod Brandfare — først og fremmest Kakelovnenes Om
bytning med et Varmeanlæg — var ogsaa Indkøbet af Hjørneejendommen Storm
gade 1, som man havde tænkt at anvende som Erstatning for de i Palæets Nord
fløj og Forbygning liggende Tjenesteboliger. Man mente derved ikke blot at kunne
mindske Brandfaren, men ogsaa opnaa en betydelig Pladsudvidelse. Dette Køb fik
vidtrækkende og antagelig fra første Færd planlagte Følger, saavistsom Kultus

NV VESTER G A D E

Fig. 4. Storcks 1. Projekt til Udvidelse af Prinsens Palæ. 1891.

minister Jacob Scavenius nogle Aar senere udtalte, at han allerede ved Afslutnin
gen af Overenskomsten med Kommunen havde faaet den Tanke, at det rette
vilde være at lade Museet blive i Palæet, men udvide dette. Da Worsaaes Efter
følger Herbst med Rette gjorde opmærksom paa, at den Plads, der kunde ind
vindes ved Tjenesteboligernes Flytning, forslog lidt og ingenting, og med stor Skarp
hed udtalte sig mod at blive i Palæet, „hvad jeg i enhver Henseende anser for
yderst uheldigt,“ meddelte Ministeriet nemlig, at da der var „meget ringe Sand
synlighed“ for en Nybygning i en nær Fremtid, „overvejede“ man at indkøbe nogle
Smaaejendomme i Ny Vestergade og forlænge Ny Vestergadefløjen ud over disse
Grunde. I Forbindelse med Kobberstiksamlingens Flytning til det kommende
Kunstmuseum maatte der herved nogenlunde kunne skaffes det Areal til Etnogra
fisk-, Antik- og Møntsamlingen, man tidligere havde ønsket. Men endvidere havde
man „tænkt sig“ at indkøbe nogle flere Ejendomme i Stormgade og her opføre
en Tilbygning, der dels skulde komme Oldnordisk Museum og Folkemuseet til
Gode, dels anvendes til Tjenesteboliger og Lokaler for Videnskabernes Selskab,
som jo lige til 1899 havde til Huse i Palæet. Naar Regeringen saa hurtig opgav
det Grundlag, der var skabt ved Overenskomsten med Kommunen, skyldes det
sikkert, at man var blevet klar over, at de Betingelser, Kommunen havde stillet,
vanskelig lod sig gennemføre. De vilde nemlig kræve, at ikke blot Eksercerhuset
i Gothersgade, men ogsaa Garderkasernen raseredes. Museet fastholdt ganske vist
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Ønskeligheden af en Nybygning, men hvis dette var umuligt i en nær Fremtid,
gik man helt over til Ministeriets Plan og udtalte sig i Modsætning til tidligere
særdeles anerkendende om Palæet. Bedst vilde det være, om Stormgadeejendom
mene til og med Nr. 15 blev købt, thi herved aabnedes der Mulighed for tillige

Fig. 5-6. Storcks 1. Projekt. 1891. Facade mod Stormgade og Kanalen.

at opføre en med Palæet parallel Tværfløj. Paa denne Maade vilde der kunne
skabes „et Hele“ , der, selv om det naturligvis stod tilbage for en Nybygning, „dog
maa erklæres for meget brugeligt, og det vil under de nuværende Forhold vistnok
blive hilst med Glæde, naar der paa denne Maade kan gives en foreløbig eller
maaske endelig Løsning" paa det Spørgsmaal, der nu saa længe havde været drøftet.
Med dette Svar maa Worsaaes „Rosenborgplan“ i Virkeligheden betragtes som
opgivet af Museet, nølende og med nogen Sorg af den ældre Generation, med
tørre Taarer af den yngre, saaledes som det tydelig kan ses af den af Sophus
Müller skrevne Koncept. Her er de kursiverede Ord nemlig tilføjede af Herbst,
medens Citatet oprindelig lød: „og det vil blive hilst med almindelig Glæde, naar
paa denne Maade det Museumsspørgsmaal vil blive løst“ o. s. v.!
Det endelige Resultat blev Købet af Stormgadehusene til og med Nr. 19, og i
Maj 1890 nedsatte Ministeriet en ny Kommission, der ikke som den tidligere
skulde paapege den bedst mulige Plads til Museet, men tilvejebringe Planer og
Overslag til Opførelse af en Bygning af den ønskede Størrelse med Bibeholdelse
af det oprindelige Palæ og ved Tilbygninger paa de indkøbte Grunde. Kommis
sionens Formand blev selve den energiske og for Museumssagen stærkt interes-
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serede Minister. Forøvrig bestod den af de to Direktører, Herbst og Ludvig
Müller, de to „kommende Mænd“ Sophus Müller og Henry Petersen samt hele
fire Arkitekter, nemlig Herholdt og H. J. Holm, Meldahl og Vilh. Petersen („Florens-Petersen“ ), altsaa to af hver Gruppe. Derimod var Folkemuseet ikke repræ
senteret, uagtet det var Tanken at forene det med de øvrige nationale Samlinger.
I Stedet for den af Ministeriet ønskede Konkurrence enedes man ret hurtigt om
atter at lade Professor Storck udarbejde et Forslag. Som Fig. 4—6 viser, blev det

Fig. 7-8. Storcks 2. Projekt. 1898. Facade mod Stormgade og Kanalen.

et Treetages, firfløjet Anlæg omkring den gamle Palæhave og adskilt fra den øv
rige Del af Karréen ved en med Frederiksholms Kanal parallel Gade fra Storm
gade 19 til Ny Vestergade 10, altsaa en Løsning svarende til, hvad man havde
antydet i den store Kommission, blot at man dengang havde villet strække sig til
og med Nr. 23 i Stormgade. Den gamle, smalle Ny Vestergadefløj skulde helt
ombygges til normal Bredde, og Fløjen mod Stormgade trækkes tilbage fra Gade
linjen, saaledes at der her ligesom nu blev en aaben Plads; denne skulde behandles
som et Haveanlæg, og i hvert Hjørne var der anbragt en Embedsbolig. Selve Pa
læet forblev udvendig, som det var, og det meget vanskelige Sammenstød mellem
det og de nye Fløje dannedes af et Par korte, smalle Forbindelsesbygninger, af
sluttede med to spirkronede Taarne. De tre nationale Samlinger og Møntsamlingen
skulde have Størsteparten af Midtfløjen i det gamle Palæ, hele Stormgadefløjen
og de to nederste Etager i den nye Tværfløj. Resten tilfaldt Antiksamlingen (Ny
Vestergadefløjens Stueetage) og Etnografisk Samling. Medens Grundkøbene havde
kostet 1.243000 Kr., var Byggesummen anslaaet til 1.550000 Kr., hvorved „U dstil
lingslokaler med Biværelser“ vilde faa en Grundflade paa ca. 6800 m2, altsaa en
meget betydelig Forøgelse af det Areal, Worsaae havde regnet med. Kommissio
nens Flertal tiltraadte denne Plan, der „for en uoverskuelig Fremtid“ vilde skabe
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tilstrækkelig Plads for Samlingerne. Alene Meldahl — delvis støttet af Vilh. Pe
tersen — udtalte sig skarpt mod den og ønskede en Nybygning paa en fri Plads,
hvor der var Mulighed for fremtidig Udvidelse, og Museet kunde blive „en vir
kelig Pryd for Staden“ , et Moment der for ham sikkert spillede en meget be
tydelig Rolle. Nogen Ven af det gamle Palæ havde han forøvrig aldrig været.
Allerede i 1862 havde han saaledes i Forbindelse med Tietgen med suveræn
Foragt for dets Arkitektur udarbejdet et Forslag til dets Omdannelse til — Centralbanegaard! Ogsaa Folkemuseet protesterede, da dets Anbringelse i Palæet
vilde hindre en Tanke, Grundlæggerne, d. v. s. Worsaae og Bernhard Olsen,
havde haft om „at udvide Museets Opgave til at erhverve enkelte .. . Bygninger
og give dem Plads i en Park omkring Museumsbygningerne,“ som man ser et
Slags Frilandsmuseum en miniature.
Inden Betænkningen afgaves, var Scavenius i Juli 1891 blevet tvunget ud af
Ministeriet Estrup, men hans Efterfølger Goos fortsatte paa dette Omraade hans
Politik og forelagde Forslaget for Folketinget i Efteraaret 1891. Et paa Meldahls
Initiativ af „18. Novbr.“ sammenkaldt nyt Kunstnermøde i Decbr. 1891, der skulde
protestere mod Forslaget, fik ganske vist det ikke tilsigtede Forløb, at det med
„meget stor Majoritet“ udtalte sin „T illid til de Kunstnere og andre ansete Mænd,
til hvem Ordningen af Museumssagen er betroet,“ og ikke ønskede „paa nogen
Maade at modarbejde den til dette Formaal foreslaaede Udvidelse af Prinsens
Palais.“ Men i Folketinget naaede Forslaget kun til 1. Behandling, og det nedsatte
Udvalg tog med alle Stemmer mod én bestemt Afstand fra det og krævede en
„betydelig billigere“ Plan, ligesom man ønskede undersøgt, om der ikke kunde
findes en friere beliggende Byggeplads, f. Eks. Kongens Frugthave ved Rosenborg.
Afgørende for Udvalgets Holdning var dels Misfornøjelse med Arkitektens For
slag — ikke mindst med de to Embedsboliger — dels et Forhold, hvis Betydning
for det hele Byggespørgsmaal ikke har været saa ganske ringe: Indbyrdes Uenig
hed mellem Museumsmændene, hvor i dette Tilfælde Folkemuseet var Urostifteren.
Alene Forslagets Ophavsmand, Scavenius, traadte med vanlig Frejdighed i Skran
ken for sit Barn og endte sit Mindretalsvotum med de profetiske Ord: Jeg nærer
kun ringe Tvivl om, at en upartisk og indgaaende Undersøgelse vil baade af sag
lige Museumsgrunde og af økonomiske Grunde føre tilbage til den nu foreløbig
forladte Plan.“ Han fik Ret baade i første og anden Instans. Ganske vist frem
drog Henry Petersen, der i en ny af Ministeriet nedsat Bygningskommission —
den tredie! — var ene om at repræsentere Museerne, i hvert Fald med Folkemuseets Tilslutning atter Planerne fra Worsaaes og Thomsens Dage om et Mu
seum paa Eksercerpladsen. Men rent bortset fra, at der i Kommissionen var mere
Stemning for Frugthaven, strandede det paa Modstand „fra afgørende Steder,“ og
da Sagen i Samlingen 1898—99 paany blev forelagt for Rigsdagen, var man vendt
tilbage til Storcks Projekt om en Udvidelse af Palæet. Men unægtelig fremtraadte
det nu i en stærkt afribbet Form (Fig. 7—8). I Stedet for det statelige, firfløjede
Anlæg havde man indskrænket sig til at udvide Palæet med en Fløj mod Storm
gade, der var lagt omtrent helt ud i Gadelinjen, saaledes at de ominøse Embeds
boliger var forsvundne. Omkring Hjørnet af Stormgade og Kanalen tænktes op
ført en lav Enetages Bygning, svarende til Palæets Forbygning ud mod Kanalen,
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og en ganske kort Forbindelsesbygning, der som et Rudiment fra det ældre For
slag havde bevaret et lavt Taarn, formidlede Overgangen mellem Palæets Midt
fløj og Tilbygningen. Da Etnografisk Samling og Antiksamlingen havde faaet nogen
Udvidelse ved Kobberstiksamlingens Bortflytning i 1896, var den nye Fløj ude
lukkende beregnet til de danske Samlinger, Folkemuseet inklusive, der vilde faa
et lignende Areal som tidligere forlangt (ca. 3200 m*) og opnaa „fuldt tilfredsstil
lende Forhold“ , medens „en lige saa tiltalende Ordning“ vilde kunne træffes for
de øvrige Samlinger, „naar Tiden maatte være kommen til at skride videre.“
Det vides, at Professor Storck var alt andet end begejstret for sit sidste Pro
jekt, og naar Museets ledende Mænd — Folkemuseet indbefattet — endogsaa ret
varmt gik i Brechen for det, var det sikkert ud fra den Tankegang, at noget var
bedre end intet. Selv om der skulde gaa en Menneskealder, inden man naaede
en Løsning, maa det dog betragtes som en Lykke, at denne „barberede Pudel“
— for at bruge et af Tidens politiske Slagord — døde en ynkelig Straadød. T il
syneladende fik det en ganske god Modtagelse i Folketinget, men i Virkeligheden
var Stemningen meget kølig. Det naaede kun til 1. Behandling, og i den afgivne
yderst lakoniske Beretning tog man Afstand fra det og antydede andre Mulig
heder som „Rosenborghaverne“ , Frederiksberg Have eller Søndermarken, aabenbart med Henblik paa den Begyndelse til et Frilandsmuseum, Bernhard Olsen
netop i disse Aar havde skabt i Rosenborg Have, hvor der var rejst et Par hal
ländske Smaahuse. En endnu mere ublid Skæbne havde Forslaget, da det i lidt
ændret Form blev fremsat i Samlingen 1899/1900; det naaede denne Gang over
hovedet ikke at komme til Behandling.
Derefter hvilede Byggesagen officielt i en lille Snes Aar, alt imens Forholdene
blev mere og mere fortvivlede. Fra et Museum forvandledes det efterhaanden til
et arkæologisk Magasin, ikke mindst fordi man nu fulgte den Taktik at udstille
det mest mulige for paa denne Maade at gennemtvinge en Løsning. Men selv om
der intet skete, var Problemet naturligvis stadig under Diskussion. Efter et Besøg
paa „Skandsen“ i Stockholm udkastede J. C. Christensen saaledes i Sommeren
1910 i sit Tidsskrift „Tiden“ den Tanke at omdanne Østre Anlæg til en Museums
park, og i 1915 fremsatte Sophus Müller det noget spøgefuldt virkende Forslag
at dele Museet, saaledes at dettes 2 Afdel. og Folkemuseet flyttedes til Kronborg,
hvor Handels- og Søfartsmuseet lige var blevet grundlagt. 1 det hele begyndte der
netop paa denne Tid at komme Grøde i Sagen, og adskillige nye Planer dukkede
op. Nogle ganske fantastiske som Tanken om at benytte Palæerne paa Amalien
borg, der syntes at blive ledige; andre ulige mere diskutable som det gamle Fre
deriks Hospital, der efter Rigshospitalets Indvielse 1910 stod ret ubenyttet hen, og
Kastellet, hvis Nedlæggelse som Militæretablissement var forudset. Under Indtryk
af alt dette Virvar og af Samtaler Mand og Mand imellem nedsatte den daværende
Kultusminister Keiser-Nielsen den 17. Marts ,917 et parlamentarisk Udvalg „til
Overvejelse af Spørgsmaalet om Tilvejebringelse af Planer for nye tilfredsstillende
Lokaler for Nationalmuseet og Dansk Folkemuseum.“
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for Nationalmuseet vigtigste Begivenhed i det forløbne Aar var Vedtagelsen
af den nye Fredningslov, der fandt Sted i Foraaret med alle Partiers T il
slutning — ja eenstemmigt — og som traadte i Kraft den 1. Juli. En vigtig Side
af Museets Virksomhed —■ Bevaringen af vore Fortidsminder — er derved kom
met ind i helt andre Baner. Denne Lovs § 2 lyder nemlig saaledes:
Alle jordfaste Fortidsminder, saasom Gravhøje, Gravpladser, Stendysser og Bavtastene, Voldsteder og lignende gamle Befæstningsanlæg samt Ruiner, er fredet.
Spørgsmaalet om, hvad der falder ind under denne Bestemmelse, og om de nærmere
Grænser for det fredede Omraade afgøres af Nationalmuseet paa eget Initiativ eller
paa Begæring af Ejeren eller vedkommende Fredningsnævn eller Kommunalbesty
relse. Med Hensyn til Fortidsminder, som af Fredningsnævnet i Forening med
Nationalmuseet tillægges særlig Betydning, kan det ved Kendelse af Fredningsnæv
net bestemmes, at der inden for en Omkreds af 100 m fra Fortidsmindet ikke
maa opføres nogen Bygning, foretages Beplantning eller anden Foranstaltning, uden
at de nævnte Myndigheders Godkendelse forud er indhentet. Dersom Nævnet er
farer, at et Byggeforetagende eller anden Foranstaltning i Nærheden af et Fortids
minde af nævnte Art paatænkes eller paabegyndes, inden Kendelse som foran nævnt
foreligger, vil der være at forholde i Overensstemmelse med Bestemmelserne i § 9.
Der maa ikke foretages Ændringer i den fredede Tilstand uden Nationalmuseets
og Fredningsnævnets Samtykke. Finder Nationalmuseet, at et Mindesmærkes Værdi
er saa forringet, at det har mistet sin Betydning saavel i arkæologisk som i land
skabelig Henseende, giver det, efter forud indhentet Tilslutning fra Fredningsnæv
net, Ejeren Meddelelse herom, hvorefter dennes fulde Raadighedsret atter indtræ
der. Ønsker Ejeren af et saaledes frigivet Fortidsminde helt at sløjfe dette, skal
han mindst 3 Maaneder forud fremsende Meddelelse herom til Nationalmuseet, for
at dette, om ønskes, forud kan lade det undersøge. Enhver af Nationalmuseet i
Henhold til denne Bestemmelse truffen Afgørelse kan, uanset hvem der har rejst
Sagen, af Ejeren, Fredningsnævnet eller Kommunalbestyrelsen indankes for Under
visningsministeren.
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Nationalmuseet kan tilstille Tinglysningskontorerne Meddelelse, om fornødent
bilagt Kortskitse til Opbevaring i Ejendommens Akt, vedrørende de i Retskredsen
fredede Fortidsminder, hvorom Notering da finder Sted i Tingbogen.
Denne Lov bryder saaledes med det af Nationalmuseet hidtil fulgte Princip,
hvorefter al Fredning hvilte paa Frivillighed fra Ejerens Side, et Princip, hvis
Formaalstjenlighed blev hævdet baade af Worsaae og Sophus Müller. Mellem 7
og 8000 Oldtidsmindesmærker er sikret ad denne Vej, idet Ejeren uden eller mod
Betaling har ladet tinglyse Fredningsdeklarationer paa deres Ejendomme. En lang
Række af Landets værdifuldeste Mindesmærker er saaledes med Tilslutning fra
Ejerne blevet sikret for Fremtiden. Fra et idealistisk Synspunkt er det den smuk
keste Maade at gøre det paa; men det var i Praksis ofte en meget besværlig og
kostbar Vej: Mange lange, ofte besværlige — eller helt forgæves — Forhandlinger
med Ejere, hvoraf mange forlangte ublu Erstatninger eller overhovedet ikke vilde
høre Tale om Fredning, enten fordi de vilde udnytte Højens Sten e lle rjo rd øko
nomisk eller fordi de ikke vilde have den mindste Indskrænkning i deres Ejen
domsret. En Mængde værdifulde Mindesmærker fik saaledes Lov at henligge ube
skyttede, og mange blev ødelagte og endte som Jordfyld i Mergelgrave eller Lav
ninger eller som Landevejsskærver — eller de blev udgravet af Nysgerrighed eller
for at finde „Skatte“ og fik Lov at henligge som Ruiner med gabende Huller, efter
at Indholdet var ødelagt.
Allerede i flere Aar har Nationalmuseets Ledelse været klar over, at det ikke
længere gik paa den gamle Maade, men at en ny Fredningslov var nødvendig1);
i Sverige har en saadan virket siden 1867, i Norge siden 1905; og da de
danske Naturfredningsmyndigheder arbejdede paa en ny Fredningslov, var det
naturligt at lade Fredningen af Fortidsminder blive et Led i denne. Dette er saa
ledes nu sket, og den nye Lov, der paa Forhaand uden videre freder alle jord
faste Fortidsminder, har allerede nu været i Kraft et halvt Aar. Det er et glæde
ligt Tegn, at en saadan Lov har kunnet vedtages eenstemmigt; det tyder paa,
der i vort Folk er en voksende Forstaaelse af, at vi i vore Fortidsmindesmærker
har en national Skat, der baade af historiske og landskabelige Grunde nok er
værd at vogte.

at

Nu da Loven er vedtaget og traadt i Kraft, kommer vi til et andet og ligesaa
vigtigt Spørgsmaal: Dens Gennemførelse i Praksis. Og her støder vi straks paa
en meget omfattende og vigtig Opgave: En Præcisering af hvad der falder ind
under Fredningen; og dette Arbejde paalægger Loven Nationalmuseet.
Tilsyneladende er Lovens Ord klare og ligetil. „Alle jordfaste Fortidsminder,
saasom Gravhøje, Gravpladser, Stendysser og Bautastene, Voldsteder og lignende
gamle Befæstningsanlæg samt Ruiner“ . Men i Praksis vil der komme mange Tvivls
tilfælde: Hvad med en Høj, der er overpløjet og kun viser sig som en lav Kup
pel i den dyrkede Mark? Er det et Oldtidsminde? Ja, utvivlsomt. Men er det da
Meningen, at Ejeren ikke længere maa dyrke denne Plet Jord? Eller Halvdelen
af en Høj, hvis anden Halvdel er bortkørt? Eller to Sten, der er de eneste tilSe saaledes J. Brøndsled i „Mindesmærker fra Oldtiden, fredlyst i Aarene 1927—34“, København 1935,
S. XVIII.
2
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bageværende af en Dysse? Utvivlsomt er de alle Oldtidsminder; men vil de blive
forlangt fredet? Selv om en Høj er udgravet, kan den godt virke smukt i Land
skabet og bør i saa Fald bevares; men er den saa ødelagt, at den ikke alene ikke
har nogen arkæologisk, men næppe heller nogen landskabelig Værdi, da vil den
blive frigivet; ja selv om Centralgraven er urørt, kan en Høj godt være saa øde
lagt, at den snarere virker skæmmende i Landskabet end forskønnende, og den
vil da blive frigivet, idet Retten til Udgravning før den sløjfes forbeholdes. En
overpløjet Høj vil i Almindelighed ikke blive forlangt fredet; det er jo næppe
Lovens Mening, at der skal fratages Ejeren dyrket Jord uden Erstatning; men der
kan dog godt indtræffe de Tilfælde, hvor Loven vil blive benyttet overfor over
pløjede Høje, hvis disse for Eksempel viser sig at indeholde store Stengrave, der
bør bevares; her kan der muligvis i enkelte Tilfælde blive Tale om at yde Ejeren
nogen Erstatning for det afgivne Jordareal.
Lignende Synspunkter vil blive anlagt overfor andre jordfaste Oldtidsminder,
der ligger under dyrket Mark, som Gravpladser og Bopladser. De vil i Reglen
ikke blive forlangt fredet paa samme Maade, som Høje og Dysser; men anses de
for meget værdifulde, vil de med Lovens Hjælp kunne fredes, enten mod Erstat
ning til Ejeren eller saaledes, at denne vedblivende har Ret til at dyrke Jorden
over dem, men blot ikke maa grave ned under Pløjelaget eller tillade andre at gøre
det: Loven kan her blive et Middel til at forhindre, at ukyndige ødelægger værdi
fulde Grav- og Bopladser under dyrket Mark.
Men for at præcisere Lovens Omfang bliver det saaledes nødvendigt at berejse
hele Landet, Sogn for Sogn, besøge alle Fortidsminder, opmaale og beskrive dem,
faa Matrikelnummer og Ejerens Navn at vide; dernæst skal Mindesmærkerne deles
i fredningsværdige og ikke-fredningsværdige, og Resultatet maa meddeles Ejerne,
Fredningsnævnene og Dommerkontorerne, saa det kan indføres i Ejendommens
Tingbøger; dernæst maa de fredede Mindesmærker forsynes med Mærkepæle eller
-sten. Det er et meget betydeligt Arbejde, Loven paalægger Nationalmuseet, baade
ude i Marken og kontormæssigt, paa Museet. Men det er et Arbejde, der maa
gøres snarest muligt; thi inden det er gjort, vil der utvivlsomt ødelægges meget af
Uvilje og Ukendskab til Loven. En Plan for dette Arbejdes Gennemførelse i Løbet
af én Snes Aar er allerede lagt; men uden forøget Mandskab og flere Pengemidler
vil det ikke kunne gøres.
Men selv efter denne første grundige Gennemgang vil den nødvendige Kon
sekvens af Loven blive, at Nationalmuseet maa paatage sig to store Opgaver i
Fremtiden: Et effektivt Tilsyn med de fredede Mindesmærker og en Restaurering
af de noget ødelagte, men dog fredningsværdige Mindesmærker: Fyldning af gra
vede Huller, Rejsning af væltede Sten, Borthugning af skæmmende Bevoksning
o. s. v. Naar det offentlige lægger Fredningsservitut paa disse Høje og Dysser, har
det ogsaa et vist Ansvar for, i hvilken Tilstand de henligger. Et Samarbejde med
Provinsmuseerne og lokale Tillidsmænd vil her kunne være af stor Værdi.
En Begyndelse paa at gennemføre den nye Fredningslov er allerede gjort: For
at se hvordan man bedst greb Sagen an og faa en Ide om hvilken Tid det tog,
blev i Sommer 6 Sogne berejst efter de Principper, der er gjort Rede for i det
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foregaaende. Samtidig fik man en Forestilling om, hvor stor en Del af Mindes
mærkerne der endnu er tilbage.
Disse 6 Sogne er: Blistrup og Vejby i Nordsjælland (Holbo Herred), der blev
besøgt af mag. art. H. Norling Christensen; Kragelund og Engesvang Sogne i Midt
jylland (Hids Herred, Viborg Amt), berejst af Forfatteren, og Skrydstrup og Ved
sted Sogne i Sønderjylland (Gram Herred, Haderslev Amt), berejst af Museums
inspektør, Dr. phil. H. C. Broholm.
De to sjællandske Sogne omfatter en Strækning af Nordsjællands Kattegatskyst,
omtrent fra Gilbjerghoved til Tisvilde, og det bagved liggende Land, et frugtbart,
næsten helt opdyrket og skovløst Landomraade. I 1886 blev disse Sogne berejst
af Arkæologen Vilh. Boye, der optog en fuldstændig Fortegnelse og Beskrivelse af
de derværende Oldtidsmindesmærker. Tilstanden dengang i Forhold til Nutiden
fremgaar af nedenstaaende Tabel. Mindesmærkerne inddeles ved denne Tabel og
de efterfølgende i følgende fire Klasser: A. Tidligere ved Deklaration fredede M in
desmærker. B. Ikke tidligere fredede, men fredningsværdige. C. Ikke-fredningsværdige, men ikke helt sløjfede. D. Helt sløjfede eller overpløjede. Mindesmærkerne
inddeles i Høje og Stengrave (Dysser, Jættestuer, Hellekister); Bautastene, Vold
steder, fredningsværdige Gravpladser og Bopladser forekommer ikke i disse Sogne.
Blistrup Sogn.
H ø je
Kl. A
1886
2
1937
10
S te n g ra v e
1886
1937
I a lt
1886
1937
Vejby Sogn.
H ø je
1886
1937

Kl. B
19
8

Kl. D
38
42

1
1

4

3
11

23
8

6
5

43
51

1

10
9

5
1

8
12

1

9
10

6
1

17
22

S te n g ra v e
1886
1937
Ia lt
1886
1937

Kl. C
6
5

1

10
9

5
9

Sammenfatter vi disse Tal, ser vi, at der i disse to nordsjællandske Sogne vides
at have været ialt 97 Oldtidsmindesmærker, og af disse er der nu kun 29 tilbage
i fredningsværdig Tilstand; 3 0% er altsaa bevaret, 70% er ødelagt. Det er Sogne,
der har været rige paa Høje og Dysser, og som endnu har en Del tilbage, bl. a. den
2*
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anselige Jættestue Ullershøj og en Række smukke Høje. Det er ikke saa over
vættes meget, der er ødelagt i de sidste 50 Aar: Ialt kun 7 fredningsværdige Min
desmærker, hvoriblandt to Dysser og to Jættestuer; medvirkende hertil har utvivl
somt været, at saa forholdsvis mange er blevet fredlyst tidligere.
De to midtjydske Sogne Kragelund og Engesvang er af stor Udstrækning og
ligger paa Overgangen mellem det østjydske Bakkeland og de vestjydske Hede
flader, mellem Silkeborg og Herning; Jorden er gennemgaaende mager; det meste
er opdyrket; desuden er der store Mose- og Engarealer, en Del Skov og Plantage
og endnu lidt Hede. Sognene berejstes for Nationalmuseet i 1886 af Dr. Sophus
Müller. Alle Mindesmærkerne her er Høje, der findes ingen Stengrave; en Boplads
(Klosterlund) er fredlyst ved Deklaration af Ejeren; iøvrigt er her fredlyst meget
lidt, i Kragelund Sogn saaledes kun to Høje, der fredlystes i 1936.
Tilstanden i disse Sogne fremgaar af nedenstaaende Tabel:
Kragelund Sogn.
H ø je
Kl. A
1886
1937
2
Engesvang Sogn.
H ø je
1886
1937
2

Kl. B
81
36

Kl. C
29
19

Kl. D
56
109

33
20

15
5

4
25

1 disse to midtjydske Sogne vides der saaledes ialt at have været 218 Oldtids
mindesmærker, og af disse er nu kun de 60 tilbage i fredningsværdig Tilstand;
altsaa 28 % er bevarede, 72 % ødelagt. Men af de bevarede er der rigtignok kun
14, der synes helt ubeskadigede; de andre har der været gravet i; 14 urørte Høje
af 218 er jo unægtelig en uhyggelig lav Procent! Og denne Ødelæggelse skyldes
for en stor Del de sidste 50 Aar, som det fremgaar af Tabellens Tal; det er den
intensive Opdyrkning, der har fundet Sted i denne Periode, der har Ansvaret her
for; og Ødelæggelsen er fortsat lige til vore Dage, hvad flere sørgelige Eksempler
viser: Kragelund Sogns mærkeligste Oldtidsminde, den vældige Stenrøs (Høj byg
get af mindre Sten) i Stenholt Skov, 30 m i Diameter, et Par m høj, blev slaaet
til Skærver for en halv Snes Aar siden; kun en stor bar Plet i Skoven og nogle
opstablede Stenbunker viser, hvor dette enestaaende Oldtidsmonument engang har
ligget; Loven kom netop tidsnok til at redde den nærliggende, prægtige' Grønhøj
fra at lide samme Skæbne. Engesvangs Sogns prægtigste Højgruppe er Kirkehøjene
ved Paarup, kronende Amtets højeste Bakkeryg. Paa Afstand ser disse Høje endnu
nogenlunde ordentlige ud; men kommer man nærmere, ser man Ødelæggelsen:
En er halvt sløjfet, i de tre største gaber store Saar, hvoraf det ene er helt nyt,
hele Indmaden er ryddet lige til Bunden: Et Par unge Karle gravede den ud for
at se, hvad den indeholdt; de fandt ingenting.
De to sønderjydske Sogne Skrydstrup og Vedsted ligger sydvest for Haderslev,
ogsaa paa Overgangen fra østjydsk til vestjydsk Natur; Jordbunden er af en varie
rende Beskaffenhed, og det allermeste er opdyrket. Sognene berejstes for Natio-
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naimuseet i 1927 af Dr. Broholm. Begge er meget rige paa Oldtidsmindesmærker,
bl. a. har Vedsted Sogn Haderslev Amts vigtigste Stengravsbygd.
Tilstanden i disse Sogne i 1937 fremgaar af nedenstaaende Tabel:
Skrydstrup Sogn.
H ø je
S te n g ra v e
Ia lt
Vedsted Sogn.
H ø je
S te n g ra v e
Ia lt

Kl. A
2

Kl. B
8

Kl. C
5

2

8

5

16
11
27

21
1
22

4
6
10

Kl. D
68
2
70

194
8
202

I disse to Sogne har der saaledes ialt været 346 Oldtidsmindesmærker, hvoraf
der er 59 tilbage i fredningsværdig Stand; det er 17% bevarede, 8 3% ødelagte.
Siden Berejsningen i 1927 er der forsvundet forholdsvis lidt (i Skrydstrup Sogn
3 Høje, i Vedsted 2 Stengrave), takket være de mange Fredninger; Ødelæggelserne
her gaar længere tilbage. Men trods al Ødelæggelse er Vedsted Sogn et af de sønderjydske Sogne, der er rigest paa Oldtidsminder; kendt er Jættestuen Holmshøj og en
Samling Langdysser, hvoraf de to hører til Landets længste, alt beliggende tæt
sammen i en imponerende Gruppe. Og Skrydstrup har en Mængde anselige Broncealdershøje, hvoraf den ene har givet den berømte „Skrydstruppige“ .
De Resultater, Undersøgelsen af disse 6 Sogne har givet, er ganske oplysende.
De viser, hvor nødvendig den nye Lov er, hvis der skal bevares blot en nogen
lunde rigelig Repræsentation af vort Lands mange Oldtidsmindesmærker. De an
førte Tal viser, at nu kun en Brøkdel af de engang eksisterende Mindesmærker
er tilbage, og utvivlsomt er der i ældre Tid forsvundet mange Mindesmærker, som
nu ikke kan efterspores, hverken i Terrænet eller i mundtlig Tradition, saa de
bevarede Procenttal i Virkeligheden er betydeligt lavere end de anførte.
Tallene viser ogsaa, at Ødelæggelsen af Højene ingenlunde udelukkende tilhø
rer en ældre Tid, da Forstaaelsen af dem var ringere; Forholdene i de midtjydske Sogne, hvor næsten ingen Høje var beskyttet gennem ældre Fredninger, viser
at Ødelæggelsen fortsættes i vore Dage og endog er naaet op til Egnens anselig
ste Mindesmærker. Nej, det var sandelig paa høje Tid, at vi fik denne Frednings
lov, og vi maa kun være taknemmelig over, at ogsaa de lovgivende Myndigheder
har haft Forstaaelsen heraf.

S. KATARINA I VEJRUM
EN A L T E R T A V L E M ED E N G E LS K E ALAB A S TR E LIE FFE R
A f C hr . A xel J ensen
er bekendt nok, hvorledes de nordtyske Hansestæder i Middelalderens
sidste Aarhundreder dominerede Danmark, og i hvor høj Grad dette For
hold præger Datidens kirkelige Kunst. Fra Lübecks produktive Værksteder hen
tedes ikke blot de anseligste og smukkeste Altertavler, men ogsaa det store Gros
af jævnere Snitværker. Mellem denne lybske Import er der karakterfuld og djærv
Kunst, men det kan dog ikke være andet, end at vi gerne eftersporer den be
skedne hjemlige Kunstindsats i Hansevældens Dage og med særlig Interesse stu
derer de Værker, der er hentet fra fjernere Kulturcentrer. Begge Dele illustrerer
den Kamp, Danmark maatte føre, inden det lykkedes Landet at vikle sig ud af
det hanseatiske Kvælertag.
De fleste og bedste af de importerede Kunstværker, der blander sig mellem
de nordtyske, kom fra Nederlandene, som til syvende og sidst gik af med Sejren,
baade politisk og kunstnerisk. Men paa et ret tidligt Tidspunkt har ogsaa Eng
land ydet sit Bidrag. Øriget havde i den senere Middelalder, fra Midten af
1300’erne og op til Reformationen, en ejendommelig kunstnerisk Eksportar
tikel. Betinget af Alabastbruddene ved Chellaston trivedes der i Nottingham en
Stenindustri, som ret fabriksmæssigt producerede Andagtsbilleder, især Relieffer,
der kunde indsættes i smaa Fløjaltertavler. Disse engelske Skulpturer spredtes vidt
om i Europa, ikke blot til Nederlandene og Frankrig, men ogsaa til Spanien og
Italien i Syd og til Norge og Island i Nord. Til Danmark har mindst seks Tavler
fundet Vejen, hvoraf dog kun to er nogenlunde fuldstændigt bevarede.
De engelske Alabastrelieffer i Danmark blev allerede i 1905 paaviste af Dr.
Francis Beckett (i en Afhandling i Tidsskrift for Industri), og senere har en en
gelsk Forsker Mr. Philip Nelson publiceret dem mere indgaaende (Archæological
Journal, Bd. LX X V II, 1920). Saaledes er da Vejrum Kirkes Altertavle, som her
et
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skal omtales, forlængst sat paa Plads i Kunsthistorien og bestemt som et Nottingham-Arbejde. Men den er nylig bleven restaureret, og en samvittighedsfuld
og grundig Istandsættelse har ikke blot Betydning for et Kunstværks Bevaring
og Udseende, men ogsaa for dets videnskabelige Studium. Restaureringsarbejdet
kræver den nøjeste Undersøgelse af alle Detailler og giver en intim Fortrolighed
med det gamle Værk, som det under andre Forhold kan være vanskeligt eller
umuligt at opnaa.
Før den under Nationalmuseets Tilsyn iværksatte Istandsættelse, der er udført
af dets erfarne Konservator, Maler Niels Termansen, var Vejrum-Tavlen i ynke
ligt Forfald. De grove Jernsøm, hvormed Stenreliefferne fastholdtes til Træet,
truede med at ruste over, Baldakinerne paa Fløjene var for længst forsvundne, og
Alabasterens Staffering skæmmedes af flere Lag Overmaling, sidst med Bronze
ring i Stedet for ægte Forgyldning. Træbagklædningen stod graamalet, med hvide
og blaanelsesblaa Enkeltheder og talrige Dele af den udskaarne Ornamentik var
bortbrudt og erstattet med tarveligt Fyrretræ.
Selve de figurlige Alabastskulpturer var dog heldigvis endnu i god Behold.
Relieffernes Størrelse, Antal og Fordeling svarer ganske til de talrige andre Nottingham-Tavler. Yderst i de bevægelige Fløje staar to Statuetter, og mellem dem er
der fem Relieffer, det midterste lidt højere end de andre. Enkeltfigurerne fore
stiller Helgeninder med Palmegrene, S. Barbara bærende Fangetaarnet paa ven
stre Haand, S. Maria Magdalena med Salvebuddiken i højre. Reliefferne illustrerer
Legenden om S. Katarina af Alexandria, den i Middelalderens senere Aarhundreder ogsaa herhjemme saa folkekære Helgeninde, der blev en af de 14 „Nød
hjælpere“ , og om hvem Navnene Karen og Trine endnu minder.
Ifølge en gammeldansk Legendesamling (De hellige Kvinder, udg. af Brandt
1859) var Katarina en attenaarig Jomfru, meget skøn og dertil stærk i sin Tro
og lærd i boglige Kunster. Da Kejser „Maxentius Maximinianus“ tvang Alexan
drias Indbyggere til at ofre til Afguderne, traadte hun frem for Kejseren og op
fordrede ham til at tjene Jesus Kristus. Han tilkaldte 50 Lærde, der skulde mod
bevise hende, og hun optog Disputen med de hedenske Filosoffer og overvandt
dem alle i „Physica, Ethica og Logica“ ; inden Kejseren lod dem lide Døden paa
Martyrbaalet, omvendte de sig til Kristendommen. Forgæves tilbød Kejseren hende
Ægteskab, og han lod hende da hudstryge og kaste i et mørkt Fængsel, hvor
hun sad tolv Dage uden at faa Mad. Men Vorherre sendte sin hellige Engel for
at husvale hende, og en snehvid Due bragte hende Føde. Kejserinden og en Hø
vedsmand over Kejserens Ridderskab, Porphyrius, der begge opsøgte hende om
Natten i Fængslet, saa hende „skinnende af megen Fagerhed“ , og ved hendes
Ord, der var „søde som Honningdraaber“ , omvendtes de og 200 Riddere til
Troen. Kristus selv viste sig for hende, førend hun atter stedtes for Kejseren,
og da denne lod oprejse fire Hjul med Jernkroge og satte Katarina mellem dem
for at pine hende, sønderslog en Engel alle Hjulene og dræbte utallige af de Hed
ninge, der havde indfundet sig som Tilskuere. Bevægede derved bekendte først
Kejserinden, derefter Porphyrius og hans Følge Kristendommen og led Martyr
døden ved Sværdet. Endelig fældede Kejseren S. Katarinas Dødsdom. Inden hun
halshuggedes, bad hun til Gud og da hun havde endt sin Bøn, lød en Røst fra
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Fig. 2. Vejrum-Tavlens Midtparti.

Himlen: „Herligste Mø, din Bøn er hørt, kom dyre Mø og tag din Løn blandt
Englekor, fordi de tilbeder Din Tilkommende.“ Saare glad stod hun op og strakte
sin mælkehvide Hals, og hun blev henrettet den femogtyvende Dag i November
Maaned. Der flød af hendes Legeme Mælk i Stedet for Blod til Vidnesbyrd om,
at hun var en skær Mø. Og Engle førte hendes Lig bort til Bjerget Sinai, hvor
der sker mange Jærtegn. A f hendes Grav rinder en Kilde, og alle Syge, der toer
sig deri, faar Bod for hendes Skyld.
Denne kort genfortalte danske Katarina-Legende følger i Hovedtrækkene den
populære Samling Legenda aurea, forfattet af Jacobus de Voragina o. 1250. Rime
ligvis vilde der kunne citeres andre Tekster, der stemmede nøjere overens med
Vejrumreliefferne. Men det er lige saa lidt nødvendigt som at diskutere, hvorvidt
Helgenkrøniken har nogen historisk Kærne. Hovedscenerne genkendes let i Alabastbillederne, naar det blot erindres, at den engelske Skulptør skildrer de blo
dige Begivenheder uden videre Fremhævelse af Grusomhederne, og at det lille
Format tvinger ham, som enhver middelalderlig Kunstner, til at sammentrænge og
forenkle. I den første Scene repræsenteres Fortællingens 50 Filosoffer af tre Mænd,
i Fængselsscenen ses ikke blot Kejserinden og Høvedsmanden, men ogsaa Duen
og Kristus selv udenom Katarinas Fangetaarn. I Midtrelieffet findes ikke de talløse
Hedninge, men kun fire Bødler, af hvilke den ene har faaet Haanden slaaet af;
naar der til Gengæld er to Engle, som sønderbryder Marterhjulene, er det sik
kert, fordi Symmetrien fremhæver Helgenindeskikkelsen i Altertavlens Centrum.
Kun i dette ene Relief er S. Katarina vist i større Format end de omgivende Fi
gurer; i de to sidste Scener, Halshugningen og Englene omkring Liget, som de
stænker med Vievand, er Helgeninden endogsaa paafaldende lille.
Spredt rundt om i Europa findes der Rester af omtrent 15 engelske KatarinaTavler, men foruden Vejrum-Tavlen er der kun en enkelt af disse, som har alle
syv Relieffer i Behold. Denne Søstertavle, der staar i S. Katarina Kirken i Ve
nezia, har en noget righoldigere Ikonografi, den viser f. Eks. baade de hedenske
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Filosoffers Martyrium og Kilden (eller som Legenda aurea siger, den vidunderlige
Olie), der strømmer fra Graven paa Sinai. Men begge Steder savner man et se
nere velkendt Motiv, Helgenindens mystiske Trolovelse med Frelseren. Spirerne
til denne Scene findes i de nævnte Legendetekster, især i Legenda aurea, hvor
Katarina svarer Kejseren: „Jeg har taget Kristus til min Trolovede, og hverken
Pinsler eller Kærtegn skal vende mig fra ham.“ Men Motivet vandt ikke almen
Udbredelse før i Løbet af 1400’erne, da den italienske Kunst øgede dets Mystik
ved at lade Kristusbarnet paa Jomfru Marias Skød række Trolovelsesringen til
Helgeninden.
Vejrum-Tavlens engelske Publicist sætter dens Tilblivelsestid til ca. 1475, og
uden indgaaende Kendskab til Nottingham-Skulpturen er det vanskeligt at oppo
nere herimod. Alligevel maa det siges, at Relieffernes Dragter virker gammeldags
i Forhold til Dateringen. Det spidse Hovedtøj, en tvetoppet „H ennin“ , som Kej
serinden bærer i Fængselsscenen, er vel ikke noget sikkert Holdepunkt, men
Mandsdragterne tilhører ubetinget Aarhundredets første, ikke dets sidste Halvdel,
og selv om de engelske Alabastskulpturer vitterligt var meget konservative, er
det vel næppe udelukket, at Vejrum-Reliefferne kan være nogle Aartier ældre.
Om Aldersspørgsmaalet har Restaureringen ikke kunnet give nye Oplysninger,
men for Relieffernes kunstneriske Virkning har den haft stor Betydning. To mang
lende Baldakiner er udførte som Kopier af de gamle, og de oprindelige Farver,
som Konservatoren møjsommeligt har befriet for senere Tiders forringende Over
malinger, fremtræder nu atter ganske uforvanskede. Som sædvanligt paa de en
gelske Alabasttavler dækker Stafferingen kun delvis den gullighvide Sten. Jord
bunden er mørkegrøn med stiliserede Blomster, sammenstillede af fem runde
Prikker, røde og hvide. Ogsaa Englevingerne er røde og grønne. Baggrundene er
spættede med forgyldte Gipsdraaber, der er Guld eller rettere guldfarvet Sølv paa
Kroner, Smykker, Bælter og lignende. Men der er kun Legemsfarver paa enkelte
af Figurerne. Og netop Fordelingen af den giver et morsomt lille Tillæg til Tavlens
Ikonografi. Thi det er kun Hedenskabets onde Repræsentanter, Kejseren med
Ørnehovedet over Kronen og Bødlerne, som har malet Hudfarve. De gode
fremtræder med alabasterhvide Ansigter, ikke blot Kristus selv, Helgeninden og
Englene, men ogsaa de andre, som ifølge Legenden omvendte sig til Kristen
dommen, nøjes med sorte Øjendetailler og lidt rødt paa Læberne. Derfor er det
sikkert, at de tre Mænd øverst i den første Reliefscene ikke er Dommere, (som
det tidligere er sagt), men repræsenterer de omvendte Filosoffer, og at Kvinden
og Manden ved Fængslet forestiller Kejserinden og Porphyrius.
Den Træmontering, hvorpaa de engelske Værksteder anbragte Stenreliefferne,
kender vi fra Georgstavlen i Borbjerg Kirke, der blev istandsat af Konservator
Termansen 1926, og et fuldstændig intakt Eksemplar er den i selve National
museet opbevarede islandske Tavle fra Munketveraa med Jomfru Marias fem Glæ
der. Skabet er her lavt og let, af ganske spinkelt Træ, og Udsmykningen er en
kel; øverst findes en udskaaret Liljefrise i gennembrudt Arbejde, men de høje
Fodstykker under Reliefferne bærer kun en malet Indskrift, der i sit Farvevalg
minder om et Manuskript, og de skraatstillede, glatte Karmstykker omkring Sten
billederne er ligeledes kun dekorerede med Staffering, fordelt i Firkanter, som
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veksler med Forgyldning paa Stukdraabe-Bund og mørkladne Ornamenter i en
Teknik, der minder om Glasmaleriets. Et ganske andet Præg har Vejrum-Tavlens
store, rige Træindfatning, der ikke er beskeden i Forhold til Skulpturen. Den er
ganske enestaaende i hele Nottinghamgruppen, og den er da heller ikke engelsk,
men hjemmegjort dansk eller nordtysk. Paa en eller anden Maade har vel den
spinkle, engelske Træfatning lidt Overlast, og man har da helt fornyet Skabet i
Stilformer fra Tiden ved Aar 1500, med Kølbuer og gennembrudt Stavværk. Om
dette er sket i Lübeck eller i et nørrejydsk Værksted, skal ikke drøftes, men det
kan paapeges, at Snitværket næppe helt igennem er af samme Haand. Paa den
Fløj, hvor Reliefrækken begynder, har Korsbladene over Buerne muntrere og
mere energiske Sving end paa Tavlens andre Dele; der har altsaa været et Par
Svende paa Værkstedet.
Det sengotiske Træværks Maling kunde ikke genfremdrages paa samme Maade
som Relieffernes Farver, men den lod sig i alt væsentligt konstatere. Arkitektur
dekorationen har været forgyldt, stafferet med blaagrønt paa Sidepillerne og lidt
rødt, og Stavværksmotivernes gyldne Linjer har tegnet sig paa en Bagklædning af
smalteblaat malet Papir, medens enkelte Led paa Skabsforkanterne har været røde.
Med Støtte i de sparsomt bevarede Rester er denne Staffering nu malet af nyt,
men dens Farver er blevet afdæmpede for ikke at overtrumfe Reliefferne, som i
dette Tilfælde maa være Hovedsagen. A f Skønhedshensyn er der ogsaa lagt nye
Stavværksornamenter paa Bundfladerne i Fløjene, hvor disse helt manglede; store,
glatte Guldflader vilde her have virket tomt og bart. Derimod er de Korsblade,
som hænger under Buerne, fuldstændig sikkert rekonstruerede; de var vel alle
afbrudte, men Bruddene var kendelige paa Bueprofilerne, og elleve af Smaabladene fandtes fastsømmede paa Tavlen.
Den gotiske Staffering synes Tavlen at have beholdt i henved 300 Aar, men
efter Reformationen, i Aaret 1593, er den katolske Underskrift, som sikkert har
indeholdt en latinsk Anraabelse af S. Katarina, blevet fjernet og erstattet af et
dansk Vers:
Heiligen skal man leke tiene men til bede gud vor herre alen
Dis Bilder er sat til Zier oc Pryd Di haffuer ick anden Krafft oc Dyd
Thi tro vij Icki Tenck Eller Lere her med att dyrck eller giff dem ære

Disse Linjer, hvis Frakturbogstaver siden har været fornyede to Gange og nu
atter er genfremstillede i deres ældste Form, har Forf. for nogle Aar siden haft
Lejlighed til at fremdrage af Forglemmelsen. Verset er et talende Eksempel paa
den Liberalitet, som Lutherdommen kunde vise over for Katolicismens Levn,
efter at den første Stormtid var overstaaet. Den overlegne Maade, hvorpaa den
protestantiske Sognepræst (ifølge Præsterækken Hr. Niels Christensen) har klaret de
papistiske Billeders Problem, bliver ikke mindre, fordi Tavlen kan forvandles til
en god lutheransk Katekismus-Tavle, naar Fløjdørene efter katolsk Skik lukkes.
Paa deres Ydersider er malet Nadverordene, paa Bagklædningerne bag den læses
Trosartiklerne, og andre Skriftsteder findes paa det enkle, men nydeligt snedkrede
Fodstykke, der tilføjedes af nyt 1593, og som er gjort af en Snedker, der har
lært sit Fag hos Nørrejyllands ypperste Renæssancemester, Mikkel van Grønningen
i Hornslet.
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Indskriften maa synes endnu mærkeligere, fordi Katarina-Tavlen ikke oprin
delig har staaet paa Kirkens Hovedalter, hvor den først kan være placeret efter
Reformationens Sejr. Thi af skriftlige Kilder vides det, at Vejrum ikke var ind
viet til Helgeninden, men til Apostelen S. Andreas, og Kirkens katolske Højalter
tavle maa derfor nødvendigvis have indeholdt et Billede af ham. Anbragt paa
Tavlens yngre Dele, som hosstaaende Helhedsbillede viser, er der bevaret en lille
Treenighedsgruppe fra Tiden
ved Aar 1500, Gud Fader, som
foran sig holder den lidende
Frelser; den kan have siddet
midt i denne nu ellers for
svundne Altertavle, med S. An
dreas ved den ene og formo
dentlig Jomfru Maria ved den
anden Side og med tolv endnu
mindre Apostelfigurer i Fløjene.
Har den katolske Højaltertavle
haft dette ikonografiske Indhold,
maa den efter protestantisk
Maalestok siges at have været
langt mindre anstødelig end
Katarina-Billederne. Men T rinitas-Gruppen er et saare ringe
og landligt Snitværk, og hvad
enten Helgenindens Tavle i
Katolicismens Tid har staaet Fig. 3. Vejrum-Tavlen for Restaureringen, siddende i sin nuværende
paa et Sidealter i selve Vejrum,
Renæssaneeindfatning.
eller den maaske er hidført fra en anden Kirke (det nærliggende Tvis Kloster?),
tyder alt paa, at kunstneriske Hensyn, „ Z iir og Pryd“ , har spillet en afgørende
Rolle ved Katarina-Tavlens „Ophøjelse“ i Aaret 1593. Maaske har Alabasteren
virket særlig tiltalende; netop paa dette Tidspunkt var denne Stenart i høj Yn
dest, brugt til de fornemste Billedhuggerarbejder. Men hvorledes dette end for
holder sig, æstetisk set kan Nutiden kun give Præst og Menighed Ret, naar de fore
trak de nydelige Stenrelieffer frem for grove Træfigurer.
Siden har det forklarende Vers værnet de engelske Skulpturer, hvis Mening
ingen forstod. Paa Christian 4.s Tid, da man fik Smag for store, fyldige Tavler
med talrige Billeder, tilføjede man Søjler og Sidevinger og gav de ældre Partier
en mægtig Overbygning i jævn, landlig Senrenæssance-Stil, med tilsvarende Ma
lerier. En Billedrække lige over den gotiske Tavle forestiller de fire Evangelister,
to paa hver Side af den nysnævnte Trinitasgruppe. Topstykkets to Malerier forestiller:
„S. Hans døber med Vand, S. Peder lærer 3000 Mand“ . Denne store Tilvækst
er (if. en gammel Notits i Nationalmuseets Arkiv) vistnok anskaffet 1632.
Tre forskellige Tidsaldre har saaledes ændret paa den oprindelige engelske
Tavle, inden den fik sit nuværende Omfang, og siden er den endda et Par Gange
blevet repareret, men kun med Maling. Ved Aar 1750 var en Kirketiendeejer,
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Kancelliraad Christian Moth, meget virksom for at pryde Kirken, hvilket har givet
Anledning til en misforstaaet Meddelelse om, at han skulde have skænket Tavlen,
og i Løbet af 1800’erne er Farverne blevet forringede ved Opmalinger. I Ordets
bogstaveligste Forstand er Vejrum-Tavlen saaledes et Resultat af talrige Slægtleds
Arbejde. Det skal gerne indrømmes, at de sidste Ændringer ikke ubetinget er For
bedringer, og for et Par Menneskealdre siden, da man sværmede for „Stilrenhed“ ,
vilde sikkert enhver kunstforstandig have erklæret det hele for et rædselsfuldt Sam
mensurium. Vor Tid ser anderledes paa Sagen. Vi glæder os ikke blot over, at
de middelalderlige Dele er i Behold, men vi interesserer os ogsaa for deres senere
Skæbne og respekterer Tilføjelserne. Ikke mindst i en gammel Kirke har det sin
store Værdi at kunne se de skiftende Tider for sig.
Da Istandsættelsen af den middelalderlige Tavle i Fjor var fuldendt, viste det
sig umuligt straks at genanbringe den paa sin Plads i Kirken; den store Renæs
sance-Indfatning var saa forfalden, at det blev nødvendigt ogsaa at restaurere den.
Og blandt andet af økonomiske Grunde vil dette Arbejde først kunne iværksættes
i indeværende Aar. Vel er det Nationalmuseet, der har Ansvaret for Arbejdets
Udførelse, men som saa mange andre Steder er det Kirken selv, der, med for
nøden Tilladelse af Kirkeministeriet, betaler det af sine egne Midler. Den Stats
bevilling til Kirkeinventars Istandsættelse, som Nationalmuseet administrerer under
samme Ministerium, naaede desværre ikke at blive forhøjet i de gode Aar, og
naar Rejser, forberedende Undersøgelser og anden nyttig Konsulentvirksomhed er
betalt, bliver der nu aarligt kun et Par Tusind Kr. tilbage at fordele som direkte
Tilskud til Arbejder af denne Art i samtlige Landets Kirker, en beskeden Sum,
der i første Række maa anvendes til de nødstedte sønderjydske Kirker. Alene Vej
rum-Tavlens fuldstændige Restaurering vil kræve henved det tredobbelte Beløb.
Hvis ikke Præster og Menighedsraad Landet over var interesserede i at forskønne
deres Kirker og delte Museumsmændenes Syn paa de gamle Kunstskatte, vilde
man ikke faa meget udrettet! Denne Interesse er ogsaa kommet Vejrum-Tavlen
tilgode, men trods Kirkens relativt rigelige Tiendeafløsningsmidler, trods Menignedsraadets og de højere kirkelige Autoriteters forstaaende Imødekommenhed er
det dog en Gave fra en Privatmand, der nu muliggør Arbejdets Fuldendelse. Efter
et Møde i Oldskriftselskabet, hvor Katarina-Tavlen blev forevist, har Hr. Kom
munelæge V. Eilschou Holm skænket et Beløb paa 1000 Kr. til dette Formaal. Vej
rum Kirke og Nationalmuseet skylder Giveren en oprigtig Tak for denne Hjælp.

T O G U L D H A L S R IN G E FRA
FO L K E V A N D R IN G ST ID
A f J ohannes B røndsted
Samlinger af Oldtidsguld er i den sidste Tid blevet forøget
med et Par ualmindelig prægtige Storsmykker.
I Marts Maaned 1936 pløjede Tjenestedrengen Erling Petersen sin Husbonds,
Husmand Reeves’ Mark i Hjallese Hestehave, Dalum Sogn Syd for Odense. Med
et springer Ploven fra, og da Drengen ser til Plovskæret, finder han et Stykke
gult Metal siddende der; han tager det og rykker tilbage for at sætte Skæret i
Stilling igen, men ser da et andet Metalstykke ligge i Furen bag Ploven. Han
tager nu Smykkerne med hjem paa Kamret og tænker ikke videre over det. En
Opkøber bringer Metallet til en Guldsmed, der efter sin Undersøgelse underretter
Myndighederne. Metallet var nemlig Guld af næsten 900 %>o Holdighed. De to
Stykker viste sig tilsammen at udgøre en saa godt som fuldstændig Halsring (Fig. 1);
der mangler kun et Par mindre Dele, som det trods Nationalmuseets omhyggelige
Efterundersøgelse ikke lykkedes at bringe for Dagen. Ringens Vægt er 459 Gram,
Guldværdien 2058 Kr. 50 Øre, et anseligt Beløb at finde i Jorden. Som bekendt
fastsætter Lovbestemmelserne om Danefæ, at Metalværdien tilkommer Finderen,
og saadan gik det til, at der nu i Fyens Stifts Sparekasse paa Erling Petersens
Navn indestaar en rar Konto, stiftet af velhavende Folk for halvandet Tusind Aar
siden. Saa gammel er nemlig Ringen.
Hjallese-Halsringen har været sammensat af to lige store Dele, der paa Foto
grafiet Fig. 1 (nederst paa Billedet) er samlet paa det Sted, hvor Ringen er svæ
rest, og hvor den, da den var hel, ogsaa i Virkeligheden havde sit Lukke. Plovens
haarde Greb og Rusk har sat sine tydelige Spor navnlig paa den ene Halvdel
(Fig. 1 til venstre); den har Brud og Buler, og dens Runding er delvis udrettet.
Værre er det, at Ringen ved den ilde Medfart har faaet bortsprængt netop det
Led, hvorved de to paa Fig. 1 frie Ender oprindelig forenedes. Det var derfor
ikke let med Sikkerhed at fastslaa, hvordan Ringen egentlig havde været kon
strueret, selv om et Par i Stil og Teknik lignende Guldhaandledsringe fra Svindinge paa Østfyn, indgaaet til Oldnordisk Museum i 1847 og dengang betalt med
310 Rd. tilsammen, nok gav visse Vink.
Hver af de to Ringdele bestaar af et glat, ret svært Rør, afdelt paa tværs ved
paaloddede Tværringe af vekslende Tykkelse. Herved opnaas stærk Reliefvirkning;
ationalmuseets
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Fig. 1. Guldhalsringen fra Hjallese, Fyn. V j.

ved den voldsomme Profilering faar Smykket et tungt barokt Præg. Tværringene,
baade de tykkere, vulstagtige og de tynde, begrænses af ganske spinkle, rillede
eller snoede Guldstænger eller rettere svære Guldtraade. De tynde Tværringe
slutter tæt sammen, parvis eller tre og tre; mellem disse Grupper af tyndere
Tværringe og de tykke Tværvulster fremtræder Guldrøret, altsaa selve Halsringen,
i bredere eller smallere Partier. Disse Partier af Røroverfladen er overalt orna
menteret, paa de smalleste Steder med omløbende Rifling, paa de lidt bredere
med Rækker af indslaaede Trekanter eller dobbelte Halvbuer, paa de to bredeste
Felter endelig med Stjerne- eller Solmotiver indføjet i et Trekantsystem. Se Fig. 2.
Hvordan de to paa Fig. 1 frie Ringender har været forbundet, og hvordan Luk
ket (i den paa Fig. 1 nederste Tværvulst, den med Hullet ved Siden) har været
indrettet, vil forstaas efter Undersøgelsen af den anden store, nyfundne Guld
halsring.
Denne, der afbildes Fig. 3, fremkom i Oktober 1937 ved andengangs Pløjning
i Engdraget Borremose ved Hannenov Skov i Tingsted Sogn paa Falster, et Stykke
Nord for Nykøbing, i Nærheden af det kendte store Voldanlæg Virket. Her pløjede
Niels Jørgen Hauberg, Tjenestekarl hos Skovfoged H. Poulsen, Oustrup Skov.
Han mærkede noget slæbe med Ploven, og et Øjeblik efter blev den største Del
af Guldhalsringen vendt op; faa Meter længere fremme lagde han Mærke til, at
en mindre Del af Ringen sad fast paa Plovskæret. Han tog begge Stykker op,

TO GULDHALSRINGE FRA FOLKEVANDRINGSTID

31

vaskede dem i Aaen, og da han saa, hvor fine de var, bragte han dem til Skov
foged Poulsen, hvorfra de gik videre til Statsskovrider H. Heiberg-Jürgensen,
Egehus, der straks indgav Meddelelse til Nationalmuseet. Herfra foretoges en
Efterundersøgelse, der dog ikke gav yderligere Fund. Det viste sig, at der paa
Engen var et Tørvelag af en god halv Meters Tykkelse. Stedet har i Oldtiden

Fig. 2. Partier af Hjallese-Ringen. 1 i.

sandsynligvis haft Karakter af Mose, og Nedlæggelsen af Ringen her betyder utvivl
somt et Offer til en Guddom.
Hannenov-Halsringen er baade større og prægtigere udstyret end HjalleseRingen. Dens Vægt er af Statsguardejnen ansat til 526,3 g, dens Guldværdi til
2210 Kr.; Holdigheden kan dog altsaa ikke maale sig med Hjallese-Ringens, den
ligger omkring 840 u'o<>. Ogsaa den falstringske Ring er mærket af Ploven, dog
knap saa slemt som den fynske. Den er i nogen Grad trukket langagtigt ud og
paa et enkelt Sted (til højre for Hængslet øverst paa Fig. 3) overbrudt. Dog H o
vedsagen er, at den er fuldstændig, og at man saaledes her faar klar Besked om
Konstruktionen. Ligesom Hjallese-Ringen bestaar ogsaa denne af to Dele, hver
dannet af et svært glat Rør, der paa samme Maade afdeles ved tykkere og tyn
dere Tværringe. Her er dog Delingen mere regelmæssig end ved den fynske
Ring; de tykke Vulstringe adskilles hver Gang af tre tyndere Tværringe, og disse
er ikke helt sammenstødende. Overalt i Mellemrummene mellem Tværringene,
baade de tykke og de tynde, er Guldrøret fuldstændig dækket af Ornamentmøn
stre, der udelukkende dannes af paaloddede fine Filigrantraade: dels helt om
løbende, snoede eller riflede Længdetraade, dels Smaatraade lagt i Krese, Halv
buer eller S-Figurer (se Fig. 4). Og ikke blot Mellemrummene mellem Tværrin
gene, men ogsaa Tværringene selv er dækket med Ornamentik, de tynde med
Rifling, de tykke enten med Filigranmønstre af den omtalte Slags eller, for tre

32

JOHANNES BRØNDSTED

Fig. 3. Guldhalsringen fra Hannenov, Falster, ‘/s.

Eksemplarers Vedkommende, med mærkelige Dyrefigurer, som omtales nærmere
i det følgende. Hovedindtrykket af dette enestaaende Halssmykke er Rigdom,
Overdaadighed, Glæde ved Guldets Pragt og Herlighed. Som overlæsset Brokade
virker Ringen, et kongeligt Opbud af kosteligt Stof og kunstfærdigt Arbejde.
Ringens to Halvdele er forenet ved et Hængsel, formet- som en stor Dobbelt
knap og anbragt i Ringens Midtakse lige overfor Lukket (det ses, ovenfra, øverst
paa Fig. 3). Til den ene Side er dette Hængsel fast paaloddet en af de tykke
Tværvulster, til den anden bevægeligt indleddet i en Øsken, der er fastloddet paa
Tværvulsten lige overfor. Ved dette Hængsel kan altsaa Ringens ene Halvdel ud
drejes og Smykket aabnes. Den sindrige og dog ret enkle Lukkemekanisme er
indrettet som følger. Det dolkagtige Blad, hvormed den ene af de i Fig. 3 frie
Ender afsluttes, er en Fjeder, bestaaende af et dobbelt Guldblad, der i den spidse

TO GULDHALSRINGE FRA FOLKEVANDRINGSTID

33

Ende er dannet i ét Stykke, i den brede Ende derimod spaltet paa en Maade,
saa der dannes et frit Guldblad med Spændkraft. Naar denne Fjeder stikkes ind
i Ringens anden, hule Ende, stoppes Spændbladet af en derinde anbragt Halvplade,
der griber ned bag Spændbladet og derved hindrer Ringens Tilbagetrækning. For
at aabne Smykket igen har man, gennem et paa Ringens Bagside lavet Hul (tæt
ved Tværvulsten), med en Stift maattet trykke Fjederens Spændblad ned under

Fig. 4. Partier af Hannenov-Ringen.

i.

Stoppepladens Rækkevidde og derefter trække ud. Betragter man efter dette
Hjallese-Ringen, vil man for det første genfinde Stifthullet bag den store Tværvulst (nederst Fig. 1), men dernæst bemærke, at den Tværvulst, der afslutter
den ene frie Ende paa Fig. 1, er lukket med en Plade, der i Midten har et
lille Hul. Det er indlysende, at i dette Hul har den Øsken siddet, hvori det nu
tabte Hængsel har været indleddet, og ligesaa indlysende er det, at Lukkemeka
nismen har været den samme som paa Hannenov-Ringen; kun har den nu tabte
Fjeder ikke været paaloddet, men tilnittet (hvad der vises af et Par Smaahuller).
Maaler man Hjallese-Ringens indvendige Omkres, faar man en Længde paa
36—37 cm, hvilket svarer til Halsmaalet hos en ung Pige eller Flipmaalet hos
en hungrig Student. Hannenov-Ringen er ikke saa lidt større i Omkres.
Mærkeligt ved Ringen fra Falster er dens Dyrebilleder. Dens største Tvær
vulst (den nede ved Lukket) samt de to nærmeste er paa Oversiderne prydet
med paaloddede Dyrefigurer. Fig. 5 viser disse Figurer i udfoldet Tegning. De to
mindre Tværvulster har ganske ens Dyremønster (se Fig. 5a). Det bestaar af to
firføddede Dyr set ovenfra, anbragt det ene tæt bag det andet. Dyrene har fremadvendte For- og Bagben, stiv lige Krop, to store Øjne og Kæberne svunget ud til
begge Sider; Hovedets Tegning er altsaa en mærkelig Sammenblanding af Profil
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og Ovenstilling. Dyrene omgives tæt af Filigranmønstre og er selv helt igennem
pyntet med fin, nu temmelig slidt Granulation. Noget afvigende er Dyremønstret
paa den store Tværvulst, Fig. 5b. De to firbenagtige Dyr, hvis Kroppe er mere
levende, bøjet i S-Linie, vender Bagen mod hinanden, og hver af dem maa nøjes
med ét Bagben, en af Pladsmanglen paabudt Rationering. Ligesom ved det foregaaende Dyreornament er Dyrene Fig. 5b set fra oven, deres Hoveder har to
store Øjne, men ikke skilte Kæber, og Lemmerne er lidt anderledes skabt. Grun
den uden om dem er ladt fri, dog staar de indfattet i en Ramme af Filigran-Smaa-

a

b
Fig. 5. Dyrefigurer fra Hannenov-Ringen. lji.

mønstre. Disse Hannenov-Ringens Dyr er stilhistorisk interessante. Vi staar her
overfor tidlige Forsøg fra den nordiske Kunsthaandværkers Side paa at skabe de
Elementer, hvoraf senere den mærkelige, nordiske Dyreornamentik dannes, den
Dyrestil, som gennem flere Aarhundreder helt op til Vikingetidens Slutning skulde
blive den nordiske Kunsts stadig anvendte, højt elskede Udtryksmiddel.
Vi er ikke uden Midler til at bestemme disse to Pragtringes Tid. En Sammen
ligning, dels med lignende Dyrefigurer, bl. a. i skaanske Mosefund fra Folkevan
dringstiden, dels med andre Guldarbejder, ikke mindst i Sverige — der tænkes
her paa de tre overdaadigt udstyrede Guldhalskraver, en tre-, en fem- og en syvdobbelt, der hører til det dyrebareste i Stockholm-Museets Oldtidsafdeling — giver
en Tidsbestemmelse til 1. Halvdel af 5. Aarhundrede. Romermagten er paa denne
Tid brudt ikke blot politisk, men ogsaa paa anden Vis. Selv i Kunsthaandværket
afspejles de store Samfundstilstande: germansk Selvstændighed vaagner. Den
klassisk romerske Renhed i Linien, Tilbageholdenhed og Strenghed, erstattes af
nye Strømninger, ny Smag. En utøjlet, frisk, barbarisk Pragtglæde, forenet med
teknisk Dygtighed, og hvad der er det vigtigste, indeholdende spiredygtigt Kim til
en stor national Stilart, det er den Stilhistorie, de to nye Pragtringe fortæller.

EN SENROMERSK KEJSERSTATUETTE
F U N D E T FOR 200 AAR SIDEN I JY L L A N D
A f M ogens B. M ackeprang
Nationalmuseets Afdeling for danske Oldsager opbevares en Bronzestatuette
(Fig. 1) af usædvanlig stort Format — den er en halv Meter høj — overtaget
fra det gamle Kongelige Kunstkammer. Da Kunstkammer-Forvalteren Bendix
Grodtschilling, den tredie i Slægten, som bestred dette Hverv, døde i Aaret 1737,
blev der forfærdiget en ny Inventarfortegnelse, hvori den tiltrædende Kunstkammer-Forvalter, Portrætmaleren Johan Salomon Wahl, skulde kvittere for Modta
gelsen af de mange kostbare Rarieteter. Til Hjælp ved Udfærdigelsen af denne
nye Protokol tjente nogle paa et ikke særlig korrekt Tysk forfattede Accessions
lister, hvori der ud for Aaret 1731 gives fyldige Fundoplysninger vedrørende
Statuetten: „Ein sehr Antiqves aber schlecht verfertigtes Kupfernes Bild eines
Heiligen mit einen Strahlenden Nymbo umb dem Haupte, dessen hände und füsse
abgebrochen: wieget 151/* ®. Ist von einen Hirten mit Nahmen Jens Hansen, in
Tömmerbye, in Them Sogn, in Wrads-Herredt, Silcheborg Ampt, gefunden d.
14. May A° 1730, bey den Norder Seiten von einem Runden Hügel in der G ru
ben bey Flaskerholm; Inderne bemelter Hirte, welcher ein Armer Kröppel, das
Viehe herumb triebe, und den Kopff von dem Bilde bey einen Grossen Stein
blos liegend gewar wardt, das übrige von dem Bilde war bedecket mit Erde,
ungefähr Zwei finger hoch, woraus er Bemeltes-Bild hervor gezogen. Nach die
Notice des Prädigers zu Kragelund H E r Carl Ermandinger“ .
Det maa jo siges at være et usædvanligt Tilfælde, at Fundomstændighederne
er saa godt kendte ved et museumsmæssigt saa ærværdigt Stykke. Vi faar altsaa
at vide, at Bronzefiguren er fundet ved Tømmerby, der ligger 11 km Syd for
Silkeborg, i Tem Sogn. Men desuden gives en nøjere Lokalitet: „Gruben“ ved
„Flaskerholm“ . Disse sidste Navne forekommer ikke paa moderne Kort og om
tales heller ikke i noget ældre topografisk Værk. Paa et gammelt Matrikelkort,
som er opmaalt i Aaret 1794, findes imidlertid ved et Parti af det Engdrag, som
ligger nær Salten Aa Sydøst for Tømmerby, Navnet „Flaas Kiær“ , og for den
lille Bæk, som udspringer ved Tømmerby og løber forbi nævnte Kær, har en af
Generalstabens Opmaalere i 1872 optegnet Navnet „Flodskjær Bæk“ (Flaas Kær
ligger paa Engetved Bys Jord, medens Bækken løber gennem Tømmerby). End
videre har jeg hos Lærer P. Christensen i Tømmerby faaet Oplysning om, at
Navnet „Flaas Kjar“ endnu den Dag i Dag bruges om nævnte Engstrækning Øst
for Bækkens nedre Løb, ligesom Bækken stadig kaldes „Flaaskjar Bæk“ . Flaskerholmen kan altsaa være det Bakkedrag, som mod Vest eller snarere Øst grænser
op til Flaas Kær og Bækken af samme Navn, idet „H o lm “ bruges som Beteg
nelse for andre Bakker i Nærheden (Kongensholm, Dronningsholm). Der kunde
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saadan set ogsaa være Tale om den lille Terrænhævning, som ligger ved Vesten
den af selve Flaaskær, idet de højere Partier i Engstrækningen omkring Bækkens
nedre Del ligeledes kaldes Holme (f. Eks. Lysholm). Vi burde kunne komme
Findestedet nærmere ogsaa ad anden Vej, da det anføres, at Statuetten laa ved
„den nordre Side af en rund H øj“ i „Gruben“ ved Flaskerholm; muligvis er her
Tale om en Gravhøj. Egnen er imidlertid fattig paa jordfaste Oldtidsminder, og
de nærmeste Eksempler anført i Nationalmuseets Sognebeskrivelse fra 1877 er
4—5 overpløjede Høje liggende paa Række paa Bakkekammen fra Tømmerby til
Engetved Øst for Bækløbet.
Figuren maaler 49,7 cm fra Straalekransens øverste Spids til Kjortlens nedre
Rand. Da Fødderne imidlertid mangler, kan man regne med, at den oprindelige
Højde har været lidt over en halv Meter. Bronzestatuetten er hulstøbt, men vejer
ikke desto mindre 7520 g. Overfladen er en Del forvitret og arret, med lysere
grønlig til sortsmudset grøn Patina. Af Beskadigelser kan anføres, at den ene af
Straalekransens 12 Takker er brudt af ved Roden, medens den nærmest herved
siddende mangler Spidsen. Desuden mangler yderste Del af begge Underarme;
disse Dele har været løst tilsat, som Falsen paa Armstumperne viser. Figurens
nederste Rand er beskadiget, og kun paa to Steder er et kort Stykke af Kjortlens
nedre, fortykkede, affladede Kant bevaret.
Om Hovedet har Figuren en Straalekrans, hvis forreste Takker er lidt større
end dem paa Siden. I Nakken findes ingen Takker, men selve Ringen fortsætter
bøjleformet rundt om Nakken. Fortil paa Straalekransen, naaende et ubetydeligt
Stykke ned over Pandehaaret, sidder en kredsrund Genstand. Haaret er angivet
ved ciselerede S-formede Striber, der gaar ud fra et Midtpunkt paa Issen. An
sigtet karakteriseres af de flade Kindben og det mutte Udtryk om Munden med
de nedtrukne Mundvige. Næsens nederste Del er beskadiget og affladet, men
den har aldrig været særlig stærkt fremspringende. Hvad Øjnene angaar, saa er
Øjenlaagenes Rande angivet ved Indridsning, ligeledes Iris, medens Pupillerne er
antydet ved to smaa Fordybninger under Randen af de øvre Øjenlaag. Set fra Si
den er Halsen usædvanlig tyk.
Selve Figurens Krop og Skikkelse virker ret lav og bred. Over Skulderen
har den en Kappe fæstnet paa højre Skulder med et cirkelrundt Smykke. Bagtil
naar Kappen kun til Ryggens nederste Del og gaar nedadtil og til venstre ud i en
Spids afsluttet med en aflang, kvastlignende Genstand. Under Kappen er Figuren
iført en fodsid Kjortel holdt sammen med et Bælte med rundt Spænde. Armene
synes at have været bare; i alle Tilfælde er Ærmer ikke angivet. Figuren hviler
paa det venste Ben, medens højre Knæ er fremstrakt og let bøjet. Højre Arm er
bøjet i Albuen, og Haanden har været løftet til Skulderhøjde. Den venstre Under
arm har været vandret fremstrakt.
Det Spørgsmaal, som straks melder sig, er: hvem forestiller Figuren? Statuetten
er kun omtalt een Gang i den tidligere Litteratur, nemlig af Conrad Engelhardt i
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1871. Han ofrer kun 10 Linier
paa Figuren og angiver, at den forestiller en Apollos Præst eller Præstinde, der
frembærer Offergaver. En nærmere Undersøgelse af Problemet vil vise, at den
.højt fortjente Arkæolog næppe har Ret.
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Fig. I. Bronzefigur fundet ved Tømmerby Syd for Silkeborg, ca. ’/<•

Figurens mest karakteristiske Attribut er Straalekransen og det lille kredsrunde
Smykke paa dennes Forside. Baade Grækere og Romere anvender Straalekransen
ved Fremstillinger af Guder og Heroer for at anskueliggøre den overnaturlige
Glans, som man tænkte sig udstraalede fra disse guddommelige Væsner. Det er
ikke mange Medlemmer af den olympiske Gudeskare, som ikke lejlighedsvis op
træder med Straalekrans, men da Fortolkningen af Attributet paa vor Statuette
ikke skal søges i denne Retning, som det fremgaar af andre Ting, skal der ikke
her spildes Tid med at gennemgaa Listen over Guder forsynede med Straale
krans.
1 hellenistisk Tid overføres nemlig Straalekransen til Kongebillederne for at
antyde Kongeværdighedens guddommelige Karakter. Af Alexanders Efterfølgere
ses saaledes baade Ptolemæer og Seleukider med Straalekrans; af de første, Ptolemaios III Euergetes (247—221 f. Kr.; Fig. 2, 1) og Ptolemaios V Epiphanes
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(205— 180 f. Kr.), af de sidstnævnte Antiochos IV Epiphanes (175— 164 f. Kr.) og
Antiochos VI Dionysos (145— 142 f. Kr.; Fig. 2,2). At det er Kongeportrætter og
ikke Billeder af Solguden, fremgaar af, at Diademet bæres samtidig med Straalekransen; i Nakken ses de nedhængende Baand fra Diademet. Fra Diadocherne
overføres Straalekransen som Herskertegn til de romerske Kejsere. Nero er den

Fig. 2. Hellenistiske og romerske Mønter, 1 og 6— 10 af Guld, 2 —5 af Sølv. 1— 6 viser Straalekransen,
7 — 10 Juveldiademet. Alle i Den kgl. Mønt og Medaillesamling, Nationalmuseet, ’/i.
1. Ptolemaios III (247—221 f. Kr.).
5. Diokletian (2 8 4 -3 0 5 e. Kr.).
2. Antiochos VI (145— 142 f. Kr.).
6. Konstantin den Store (306 —337 e. Kr.).
3. Caracalla (211 — 17 e. Kr.).
7 - 8 . Valentinian (364 — 75 e. Kr.).
4. Aurelian (270—75 e. Kr.).
9. Gratian (367—83 e. Kr.).
10. Valens (364—78 e. Kr.).

første, som i levende Live bliver fremstillet paa Senatsmønterne med Straalekrans
om Hovedet, og siden Caracalla lader Kejserne sig gengive paa deres egne Guld
mønter med dette Hovedsmykke. I Soldaterkejsernes Aarhundrede, 3. Aarh. e. Kr.,
bliver Straalekransen et af Kejserportrættets mest karakteristiske Kendetegn. —
Fig. 2,3—5 viser tre Sølvmønter: fra Caracalla (211 — 17), Aurelian (270—75) og
Diokletian (284—305), alle i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling i København. Det
ses, at Diademets Nakkebaand er fulgt med fra de hellenistiske til de romerske
Fremstillinger, selv om ingen af de romerske Kejsere før Konstantin vovede of
ficielt at anlægge dette forhadte Tyransymbol; Resultatet var, da Konstantin
gjorde Skridtet fuldt ud, dog forberedt gennem spredte Tilløb hos de foregaaende
Kejsere.
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Kejser Konstantin den Store er den sidste romerske Kejser, som fremstilles
med Straalekrans (f. Eks. Fig. 2,6, præget 317—24), men kort efter sit Jubilæum
for Tyve Aars Regering i 325 synes han at have afskaffet dette Attribut paa Møn
terne; dette var vel ogsaa gennem hele sin hedenske Karakter og Tilknytning
til Soldyrkelsen en Torn i Øjet paa den nylig ligeberettigede kristne Religion.
Afløseren af Straalekransen (samt af den mere almindelige Laurbærkrans) bliver
Diademet. Paa Mønter og Medailloner fra Konstantins 20 Aars Regeringsjubi
læum ses han med perlesmykket Diadem, og snart efter udvikles det til et rigt
smykket Juveldiadem“ , d e ri forskellige Va
rianter kommer til at udgøre en fast Be
standdel af de efterfølgende Herskeres Rang
kostume. Karakteristisk for Diademet bliver
endvidere nu den store kredsrunde eller fir
kantede Pandejuvel, som f. Eks. ses paa en
Sølvmedaillon slaaet i Anledning af Kon
stantinopels Indvielse i 330 (Fig. 3). Ogsaa
Kronikørerne, som beskriver Festlighederne
ved denne Lejlighed, siger, at Kejseren da
for første Gang bar Diadem med Perler og
kostbare Stene. Fig. 2 ,7 — 10 viser Guld
mønter med Eksempler paa andre af 4. Aarhundredes romerske Kejsere med Juveldia
dem med Pandejuvel, nemlig Valentinianus I Fig. 3. Sølvmedaillon slaaet i Anledning af Kon
(Augustus i Vestriget 364—75), hans Søn stantinopels Indvielse Aar 330 e. Kr., med Kon
stantin den Stores Portræt.
Gratianus (367—83) og Valens (Augustus i
Østriget 364—78). Se ogsaa Fig. 4.
Betragter vi derefter vor Figur fra Tømmerby, ser vi, at den har begge de
karakteristiske Kejserattributer: Straalekransen og den store Pandejuvel fra Dia
demet. Der er altsaa næppe nogen Tvivl om, at det er en Kejserstatuette, vi har
for os. Kombinationen af de to Smykker, Straalekrans og Juveldiadem, forekom
mer imidlertid ellers aldrig paa Kejserportrætterne, af den simple Grund, at Straale
kransen, som vi har set, ophører i Konstantins sidste Regeringstid, samtidig med
at Juveldiademet for første Gang optræder. Den tidligste Kejser, Figuren kan gen
give, er altsaa selve Konstantin den Store, og Straalekransen siger, at han ogsaa
er den seneste Mulighed. Det er nemlig utænkeligt, at en af de kristne Kejsere
skulde have baaret Straalekrans, hvad der til fulde bekræftes af Mønterne; den
frafaldne Julian danner ingen Undtagelse.
Men paa den anden Side taler Figurens Stilpræg for en noget senere Datering;
saaledes stemmer Ansigt og Frisure godt med Portrætterne paa Mønterne fra det
Valentinianske Hus (Fig. 2,7— 10), og den tørre Behandling af Haaret i fine
Striber svarer bedst til Portræthoveder i Marmor og Bronze af disse Kejsere fra
sidste Halvdel af 4. Aarh. Hvad Dragten og Foldekastet angaar, saa frembyder
Kejserfigurerne paa Reliefferne paa Obelisk-Postamentet i Konstantinopels Hippo
drom de bedste Paralleller; de her fremstillede fyrstelige Personer tilhører an
tagelig ligeledes Dynastiet Valentinian.
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Løsningen paa Problemet bliver altsaa, at man maa antage, at Tømmerbyfiguren er en Replik, formodentlig skabt en Gang i sidste Del af 4. Aarh. e. Kr.,
af en Statue af en tidligere Kejser, rimeligvis Konstantin den Store, i alle T il
fælde fra den Tid, da Herskerne endnu bar Straalekrans. Spørgsmaalet bliver da:
kender man nogen berømt Kejserstatue med Straalekrans? Hertil kan svares, at
nogen saadan ganske vist ikke er bevaret; men paa den anden Side ved man
gennem Litteraturen, at netop den mest berømte og hyppigst omtalte af den sene
Oldtids Kejserstatuer var forsynet med Straalekrans, nemlig Figuren af Konstantin
den Store paa Porphyrsøjlen paa Konstantinopels Forum.
En af de ældste, og som Følge heraf bedste, Kilder er en Kronografi af Jo
hannes Malalas. Han — eller i alle Tilfælde den Kilde, hvoraf han øser for de
her omhandlede Tekstpartiers Vedkommende — er samtidig med Kejser Justinian I
(527—65). Der berettes i Krøniken om de af Konstantin den Store foranstaltede
Byggeforetagender og Festligheder i hans 25. Regeringsaar 330 i Anledning af Kon
stantinopels Indvielse til Rigshovedstad: „ . . . . han indrettede et stort og skønt
Torv og stillede paa Midten en beundringsværdig Søjle helt af Porphyr, og paa
denne Søjle satte han sin Statue op med syv Straaler om Hovedet, hvilket Bronze
billede han hidførte fra Ilion, en By i Phrygien, hvor det stod. Samme Kon
stantin fjernede hemmeligt det saakaldte Palladium fra Rom og lagde det under
det af ham grundlagte Forum nedenunder Søjlen med hans Monument; nogle af
Byzantinerne fortæller, at det ligger der. Og Lykkeguden (Tyche) for den By,
som han selv havde fornyet og grundlagt i sit eget Navn, kaldte han Anthusa
(d. e. den blomstrende), og han ofrede ublodige Ofre til Guddommen.“
Det samme berettes omtrent Ord til andet i den anonyme Paaskekrønike
(Chronikon Paschale), der er forfattet i Tiden nærmest efter Kejser Heraklios’
20. Regeringsaar, d. v. s. Aar 630 e. Kr., og for store Partiers Vedkommende ri
meligvis er afskrevet efter Malalas. Blot siges her yderligere om Porphyrsøjlen,
at den var af thebæisk Sten.
Efter i Aarhundredernes Løb flere Gange at være blevet beskadiget af Jord
skælv styrtede Billedsøjlen sammen ved en heftig Storm den 5. April 1106. Om
kring Aar 1400 lod den daværende Regent Kejser Manuel Palaiologos Søjlen re
staurere og opsatte et Kors i Stedet for Statuen. Endnu den Dag i Dag kan
Resterne af den „forbrændte Søjle“ ses paa Kejser Konstantins tidligere Forum i
Konstantinopel.
Gennem de to Krøniker faar man altsaa at vide, at Konstantin opstillede en
Statue forestillende sig selv, gjort af Bronze og med Straalekrans om Hovedet
(ifølge Malalas med 7 Straaler, hvilket Tal dog sikkert ikke skal tages for høj
tideligt); begge Kilder siger endvidere, at Statuen var hentet over fra Phrygien,
hvortil Chronikon Paschale yderligere føjer Oplysningen: fra Byen Ilion; nogen
By af dette Navn kendes dog ikke i denne Del af Lilleasien. Meddelelser hos
langt senere Forfattere om, at Statuen oprindelig forestillede Apollon, eller at den
endog var gjort af Phidias, kan ikke tages for gode Varer. Derimod erfarer man
af andre Litteratursteder, at Statuen havde en Globus i den ene Haand og en
Lanse i den anden Haand, idet det berettes, at Kuglen faldt ned ved et Jordskælv
i 478 eller 480 og Lansen i 542. Muligvis har det ikke været nogen Lanse, men
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et Scepter af den lange Type, der naaede ned til Jorden, oprindelig Guden Jupi
ters Attribut. Globus’en, Tegnet paa Verdensherredømmet, bæres almindeligt af
de romerske Kejsere siden Cæsar og Augustus. Et smukt Eksempel viser det saa
kaldte Theodosius l ’s Missorium (et Sølvfad) i Madrid fra Aar 388 (Fig. 4).
Desværre faar vi intetsteds at vide, hvor
ledes Figuren paa Porphyrsøjlen var paa
klædt. Selv om Statuen, saaledes som de
ældste Kilder beretter, er hentet fra Phry
gien, er der intet i Vejen for, at den fra Be
gyndelsen af kan have forestillet Konstantin
selv, thi Fortolkningen af Statuen som en
oprindelig Apollon forekommer netop ikke
i de ældste og bedste Kilder, men er af
sen Dato og skyldes maaske kun Straalekransen, hvis Egenskab af Kejsersymbol kan
være gaaet i Glemmebogen i senbyzantinsk
Tid. Der er da intet i de overleverede Lit
teratursteder om Figuren paa Konstantino
pels Forum, som ikke kan forliges med
Tømmerbystatuettens Udseende, og Formod
ningen om, at vi i den danske Figur har
en Replik af netop den mest berømte af alle
Kejser Konstantins Portrætstatuer er højst
sandsynlig, selv om den just ikke kan be
vises.
Nu, da det er godtgjort, at TømmerbyFiguren forestiller en Kejser, er der Mulig
hed for en nøjere Bestemmelse af den Dragt
type, som han bærer. Der var tre Slags
Klædninger, hvori Kejseren kunde vise sig:
den rigtsmykkede Toga, som oprindelig var
den triumferende Feltherres Æresklædning,
Fig. 4. Kejserfremstilling, Udsnit af et Sølvfad,
og som ogsaa var Konsulens Galakostume, det saakaldte Theodosius I's Missorium i Madrid,
— den knækorte Imperatordragt med gyl fra Aar 388. Han bærer Juveldiadem, Scepter
dent Panser, — og endelig det saakaldte og Rigsæble samt Embedsdragten af Kappe og
Tunica.
militære Fredskostume, der var Embedsdragt
for alle Statsembedsmænd. Det er den sidstnævnte Dragt, som er fremstillet paa
vor Statuette. For Kejserens Vedkommende udgjordes „Embedsdragten“ da af:
Diadem, Kappe (Paludamentum) med Pragtfibula og Bælte samt den fodside
Kjortel (Tunica). Det, som adskilte Kejseren fra hans underordnede Embedsmænd,
var foruden Diademet og Prunkfibulaen Kappens Purpurfarve og Dragtens øvrige
Udsmykning med Guldindvirkning, Perlebroderier m. m. Desuden kan nævnes,
at Benklæder og Sko ogsaa var purpurfarvede. Saaledes klædt optraadte Kejseren
ved Modtagelser i Paladset, som det bl. a. ses paa det ovenfor nævnte Theodo
sius I ’s Missorium (Fig. 4) og paa de velkendte Mosaiker i San Vitale i Ravenna
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med Justinianus og Theodora. Paa Tømmerbystatuetten er denne Dragt dog tem
melig summarisk gengivet.
Det er nævnt, at Figuren stilistisk vilde passe bedst i sidste Halvdel af 4. Aarh.,
og Grunden til, at Kunstneren har udført Kopien i sin egen Tids Stil (og bl. a.
til Straalekransen føjet Pandejuvelen, som han vidste hørte med til et Kejserpor
træt), er vel simpelt hen den, at Originalens høje og fjerne Stade paa Toppen af
Porphyrsøjlen har udelukket enhver nøjagtig Gengivelse. Antagelsen af, at man
har fremstillet Kopier af Konstantinstatuen forudsætter, at der efter Kejserens
Død i 337 har været en vis Interesse for Monumentet paa Porphyrsøjlen. 1 og
for sig er da den store Kejsers Fortjenester som Kristendommens Beskytter og
Grundlægger af Byen fuldt ud tilstrækkelige til at forklare Statuens Berømmelse,
men desuden er det overleveret, at der fandt en Kultus Sted ved Monumentet,
hvori selv de Kristne deltog; en Udtalelse af Kirkehistorikeren Philostorgius herom
citeres af en senere Forfatter: „Denne Guds Modstander (d. e. Philostorgios; han
kaldes saaledes, fordi han var Arianer og ikke orthodoks Kristen) beskylder de
kristne for, at de ofrer til Konstantinbilledet, som staar paa Porphyrsøjlen, ærer
den med brændende Lamper og Røgelse, beder Bønner til den som til en Gud
og anraaber den om Beskyttelse mod det Onde.“ Da Philostorgios er født omkr.
364, altsaa kun godt en Menneskealder senere end Konstantinstatuens Opstilling i
Konstantinopel, kan man ikke forlange nogen bedre Kilde.
Der er altsaa ingen Tvivl om, at Indbyggerne paa alle Maader har hædret
Monumentet for Byens Grundlægger. Men Kejser Konstantin selv havde ogsaa
paa anden Maade sørget for, at man skulde komme hans Navn ihu. Efter hans
Befaling skulde paa Byens Fødselsdag den 11. Maj hvert Aar ved Væddekørslen
paa Hippodromen en Statue af saavel ham som Byens Tyche køres frem under
statelig Eskorte, og den daværende Kejser skulde bevidne sin Ærefrygt for dem.
Johannes Malalas (eller hans Kilde), der som ovenfor nævnt er fra 6. Aarh., til
føjer, at Skikken er bevaret endnu paa hans Tid.
I sig selv er det af stor Interesse, at en Statuette af en romersk Kejser er
havnet her i Landet, rimeligvis kommet herop ad Handelsvejen sammen med den
øvrige senromerske Eksport til Norden i Folkevandringstiden; og hvis man saa
endog tør tro paa, at den gengiver selve den store Kejser Konstantins Billede paa
Porphyrsøjlen i Konstantinopel, er der god Grund til at være den brave Hyrde
Jens Hansen taknemmelig for, at han bragte Bronzefiguren for Lyset ovre i Tem
Sogn den 14. Maj 1730.

KERBEROS
Af P o u t Fossing
Erhvervelse af en Bronzestatuette forestillende Hunden Ker. beros er Foranledningen til her under eet at behandle Samlingens forskel
lige Gengivelser af Underverdenshunden, som Herakles bortførte fra det skumle
Dødsrige og bragte til Mykenai.
Kraftkarlen, der ikke var bange for noget som helst, og som drog ud for at
overvinde alskens forfærdelige Udyr, en Æventyrhelt, som forekommer overalt
paa Jorden i Sagndigtninge, hørte ogsaa til det gamle Grækenlands Yndlingsemner.
I Sagn og Sange fejredes fra ældgamle Tider den stærke Herakles og hans sejr
rige Kampe med glubende Vilddyr og fantastiske Uhyrer. Homers aristokratiske
Digtning strejfer kun lejlighedsvis de folkelige Heraklessagn, men den Epigonlitteratur af episke Digte, der i Aarhundrederne nærmest efter Homer fulgte i
Mesterværkernes Spor — men nu er gaaet næsten fuldstændig tabt — greb ogsaa
dette Stof og gjorde det flere Gange til Genstand for Behandling. I 6. Aarh. f. Kr.
skrev Rhodieren Peisandros og noget senere Panyassis fra Halikarnassos, Herodots Onkel, episke Digte om Herakles og hans Bedrifter. Det er en almindelig
Antagelse, at Peisandros er den, der af den vældige og brogede Mængde Herakles
sagn har udvalgt og særlig fremhævet tolv Bedrifter som Heltens egentlige Hoved
værker. „Herakles’ tolv Arbejder“ har i hvert Fald siden denne Tid været en
bestemt afgrænset Sagngruppe, hvori Fortællingerne kommer i en nogenlunde fast
Rækkefølge. Helten fra Tiryns begynder sine tolv Æventyr i sin Hjembys nær
meste Nærhed og fjærner sig efterhaanden mere og mere fra denne Egn, indtil
han ved Rækkens Slutning færdes i Jordens alleryderste, ukendte Strøg, ja endog
stiger ned i Underverdenen. Denne Daad, hvor Herakles sejrer over selve Dødens
ellers uovervindelige Kraft ved at hente Hunden Kerberos op fra Underverdenen,
var det haardeste af alle Heltens Arbejder.
Selve Sagnet om Herakles og Kerberos er gammelt. Homer hentyder to Gange
til det. Baade i Iliaden og i Odysseen berettes, hvor vanskeligt Arbejdet var, og
at det kun kunde udføres, fordi venlige Guddomsmagter stod Herakles bi. Hermes
og Athena ledsagede ham, siger Helten selv i Odysseen.
De græske Vasebilleder, der udgør en saa utroligt rig Billedbog til Kundskab
om de forskelligste Sider af græsk Kultur, ikke mindst Heltesagnene, har ofte
gengivet Kerberosfortællingen.
ntiksamlingens
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Fra Tiden omkring 500 f. Kr., netop ved den Tid da de sidste episke Digtere
af den gammeldags Retning, der gik i Homers Spor, behandlede Heraklessagnene.
stammer den i Fig. 1 gengivne attiske Vase i Antiksamlingen.
Det er i sig selv et lidet betydeligt Stykke, groft og flygtigt bemalet og tilmed
ufuldstændigt bevaret. Vasen er en Lekythos, en Olieflaske af den almindelige
Form, som hører til Tidens allermest typiske
Gravgods. Billederne paa saadanne Lekyther har
oftest ringe Kunstværdi, men ikke sjældent frembyder de betydelig Interesse ved deres Emnevalg.
Mytologiske Scener findes paa mange af dem.
Paa denne Lekythos ser man Herakles, som
sædvanligt klædt i sit Løveskind, længst til højre.
Han har bundet den vældige Hund med en for
svarlig Lænke og trækker den efter sig, opmun
tret af de to Guder, som staar til venstre og
begge vender sig imod ham med talende Arm
bevægelser. Det er de samme to Guder, som ogsaa hos Homer staar Helten bi ved hans Værk,
Athena og Hermes. (Den sidstnævnte staar saa
langt henne til venstre, at Figuren ikke er synlig
paa den her gengivne Afbildning).
Billedets Midtpunkt er imidlertid Hunden, den
forfærdelige Kerberos. Bortset fra, at den har to
Hoveder, har den en meget naturlig Hundeskab
ning, og utvivlsomt har Vasemaleren villet frem
Fig. 1. Attisk Vase med Fremstilling af
Herakles, som trækker Kerberos efter sig
stille den som et — blot meget større og stær
i en Lænke. (Antiksamlingen).
kere — Eksemplar af de bidske græske Hyrde
hunde, som overalt paa Landet var — og endnu
er — alle fremmedes Skræk. Noget egentligt Racepræg har Dyret næppe, selv
om det nok staar nærmest den molossiske Bulbider, den store, svære Hund, som
var Grækernes ypperste Vagt- og Hyrdehund; dog hører det spidse Hoved ikke
til denne Races Kendetegn. — Halen krummes paa en slangeagtigt stiliseret Maade,
men ender ikke i et Slangehoved.
Det er kun rimeligt, at Hades’ Hund er af Vagthundetype. Thi det var jo
netop dens Funktion at holde Vagt ved Dødsrigets Indgang. Maaske har nok
oprindelig Tanken med Underverdenshunden været en anden. Desværre har man
ikke, trods mange gentagne Forsøg, formaaet at finde en tilfredsstillende sproglig
Forklaring paa Kerberos’ Navn, men det er sikkert, at i ældgamle Forestillinger
er Hunden nøje knyttet til Død og Dødninge. Naar Menneskene er borte, søger
Hundene sig Bytte paa Slagmarker og Gravpladser, og deres uhyggelige Hylen
ved Nattetid regnedes for at være et Dødsvarsel. Imidlertid er Forestillingen om
Kerberos som Hades’ Vagthund forlængst fastslaaet paa det Tidspunkt, da vort
lille Vasebillede er udført. Det er den Opfattelse, vi møder i de Vers i Hesiodos’
Theogoni, hvor der siges: „En frygtelig, ubarmhjærtig Hund vogter Indgangen,
og den er lumsk og snedig. For den logrer med Halen og vifter med begge Øren
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mod dem, som gaar ind, men tillader ingen at gaa ud igen, men staar paa Lur
og opæder den, som den griber i at ville gaa ud ad Porten“ .
Denne frygtelige Vogter af Dødens Porte er det, Herakles ved venlige Guders
Hjælp lægger i Lænker og henter op fra Underverdenen. Det er saa at sige en
Selvfølge, at den maatte udstyres med overnaturlige Træk af en eller anden Art,
ogsaa i det ydre, som Tegn paa sin dæmoniske Natur. Baade i Kunst og i Digtning
har dette da ogsaa tidligt fundet Sted, men nogen fast Regel for Udseendet findes
foreløbig ikke. Det ældste
Billede, vi kender af Ker
beros, er paa et korinthisk
Vasebillede fra ca. 600 f.
Kr.; her er Dyret gengivet
som en stor Hund, hvis
Krop er besat med en Ræk
ke Slanger. Oftere er dog
som paa Fig. 1 det over
naturlige udtrykt paa en an
den Maade, idet Hunden
faar flere Hoveder (og dens
Hale stundom udformes som
en Slange). Digtere kunde
undertiden give deres Fan
tasi vidt Spillerum i denne
Retning og tillægge den baaFig. 2. Tvehovedet Kerberosfigur af Bronze, etruskisk Arbejde.
(Antiksamlingen).
de halvtreds og hundrede
Hoveder, men i Billedkun
sten gaar deres Tal ikke over to eller tre. Først i Tiden efter 5. Aarh. f. Kr.
gennemføres Tretallet her konsekvent.
To Hoveder, ligesom paa Vasen Fig. 1, har ogsaa en lille Kerberosfigur af
Bronze i Antiksamlingens etruskiske Afdeling (Fig. 2). Den ligner ogsaa i sin
Type Dyret paa Vasebilledet; den er en stor, ret grov og plump Hund med to
paafaldende smaa og spidse Hoveder. Da Stykket er kommet til København fra
en fransk Privatsamling og intet vides om dens Fundforhold, er det næppe muligt
med fuldkommen Sikkerhed at udtale en Mening om dets Tilblivelsessted eller
oprindelige Anvendelse, tilmed da Arbejdet ikke har noget afgjort Stilpræg, men
at den græske Underverdenshund er blevet overtaget af etruskisk Kunst, undrer
ingenlunde. Betragter man en udførlig Fremstilling af Etruskernes Dødsrige, som
f. Eks. de overmaade detaillerede Vægbilleder i Tomba dell’ Oreo i Tarquinia
(hvoraf Kopier findes i Ny Carlsberg Glyptotek), møder man Gang paa Gang,
foruden de egentlig etruskiske skrækindjagende Dødsdæmoner, Træk fra græske
Underverdenssagn. Her er Teiresias og Agamemnon, der viste sig for Odysseus,
her er Peirithoos og Theseus, der trængte ind i Hades’ Rige for at røve Per
sephone og til Straf blev lænkede til Klippeblokke. Netop dette sidste Sagn kom
binerede Grækerne regelmæssigt med Kerberosfortællingen, idet man tilføjede, at
Herakles paa sin Færd efter Hunden befriede Theseus, og paa de store Under
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verdensbilleder, som syditaliske Grækere malede paa Vaser i det 4de Aarhundrede,
og som 'antagelig har været Grundlaget for Etruskernes Dødsrigefremstillinger,
ses de to Scener, Herakles med Kerberos og Theseus’ og Peirithoos’ Fangenskab,
Side om Side. Som saa mange andre græske Træk kunde saaledes ogsaa Kerbe
ros let faa en Plads i den etruskiske Underverden.
Begge de to hidtil omtalte Kerberosfremstillinger viser Hunden gaaende, i det
ene Tilfælde sammen med Herakles. Om ogsaa Bronzen Fig. 2 har været for
bundet med en Herakles, lader sig ikke
sige, men Typen er den samme som
paa Heraklesbillederne, Hunden er i
rask Bevægelse. Dette er den ældre
græske Kunsts Kerberos, som enten lige
frem eller i hvert Fald typehistorisk
tilhører Heraklessagnet. 1 anden Sam
menhæng kender denne Tidsalders Kunst
ikke Kerberos.
Derfor er en Kerberosfigur som den
i Fig. 3 afbildede ikke blot et Arbejde
fra en senere Tid, som det fremgaar af
Stykkets Stil, men ogsaa en helt ny
Type, som ikke har Rod i den ældre
Tids Fremstillinger af Herakles og Ker
beros. Det er en Bronzestatuette, som
i Fjor blev erhvervet til Antiksamlingen;
som dens Findested opgives Athen. I
Modsætning til de førnævnte Figurer er
denne en siddende Hund. Den har tre
Hoveder, hvoraf det i Midten er bredt
og kraftigt, bulbideragtigt, medens de to
Fig. 3. Kerberosfigur af Bronze med 3 Hoveder. Yngre
græsk Type. (Antiksamlingen).
til Siderne er fine og spidse, af Jagt
hundetype. Om dens Forkrop slynger
en Slange sig, som er et Dyr for sig, ikke noget som vokser frem af Kerberos’
Krop, saaledes som man stundom kan se det paa en ældre Tids Billeder.
For at forstaa Oprindelsen til denne Kerberostype er det nødvendigt at gaa
til Ægypten, hvor en Kerberos af særlig Art var nøje knyttet til Sarapis, den
græsk-ægyptiske Hovedgud i Tiden efter Alexander den Store.
Det var Alexanders kloge Efterfølger som Hersker over Ægypten, Ptolemaios
den Første, der genialt forstod at samle alle sine Undersaatter, baade ægyptiske
og græske, om Dyrkelsen af den nye Gud Sarapis, som fik sin Plads ved Lands
gudinden Isis’ Side i Stedet for den gamle ægyptiske Osiris. For ægyptisk-troende
var den nye Gud — som ogsaa Navnet siger (Osiris-Apis = Sar-apis) — ikke
andet end Osiris selv, aabenbaret som den hellige Apistyr, medens Grækerne saa
paa den Statue, Billedhuggeren Bryaxis havde udført til Gudens Hovedhelligdom
i Alexandria, og opfattede ham som en af deres egne Guder, tronende som Zeus
og med lignende bølgende Haar og Skæg, men med et mørkere Ansigtsudtryk
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og med et Kornmaal paa Hovedet som Tegn paa, at han var en Jordgud, paa
en Gang Yder af Frugtbarhed og Hersker i de dødes Rige. Denne alexandrinske
Statue hørte til Oldtidens kendteste Kunstværker og har indirekte været Kilde til
en Mængde Sarapisfremstillinger. Vi kender dem fra alle Egne af den antikke
Kulturverden; overalt havde Dyrkelsen af de alexandrinske Guder bredt sig i
Romertiden.
Til Bryaxis’ Statue hørte en Kerberos. Det fremgaar af flere Udtalelser i
Oldtidens Litteratur, hvoraf den udførligste findes hos den senromerske Forfatter
Macrobius. Her siges, at Kerberos sidder ved Gudens højre Side, omslynget af
en Slange; den har tre Hoveder, hvoraf det midterste er et Løvehoved, medens
det til højre (set fra Beskueren) er af en tam Hund med et kælent Udtryk, det
til venstre af en glubende Ulv. Endvidere omslynges Dyret af en Slange.
Sandsynligvis ligger ægyptiske Ideer til Grund for dette sammensatte Væsen,
Den Tanke, som er fremsat af den udmærkede Kender af N illandets græskægyptiske Periode Ulrich Wilcken, at de to Sidehoveder
skal betegne de to gamle Dødsguder Anubis og Upuaut, der
senere opfattedes som Osiris’ Tjenere og Hjælpere, især
ved Balsameringen af de døde, og som efter ægyptisk
Forestilling havde Dyreskikkelse, den ene som en Hund
eller Sjakal, den anden som en Ulv, lyder tiltalende. Lø
ven, der var helligt D yr for flere ægyptiske Guddomme,
skulde saa her betegne Osiris selv.
Fig. 4. Gemme med trehove
Men hvad nu end Ægypternes Mening med dette ejen
det Kerberos sammen med de
dommelige Væsen har været, saa har Bryaxis vist sig som
ægyptiske Guder Sarapis, Isis
ægte græsk Kunstner, ogsaa over for denne fremmedartede
og Drengen Harpokrates.
(Antiksamlingen).
Opgave, og gjort Dyrehovederne individuelt levende paa en
ganske uægyptisk Maade. A f de mange Sarapisfigurer fra
den senere Oldtid, som indirekte gaar tilbage til den alexandrinske Statue, er en
Del ganske vist saa smaa og utydelige i Enkeltheder, at man kun netop kan se,
at Dyret ved Gudens Side har tre Hoveder, intet nærmere (se f. Eks. Fig. 4, et
Billede paa en Gemme i Antiksamlingen, forestillende den alexandrinske „hellige
Familie“ , Sarapis, Isis og Drengen Harpokrates), men paa andre Fremstillinger
enten af Gudefiguren eller blot af Dyret alene er det øjensynligt, at de tre Ho
veder har forskellig Holdning. Navnlig er det en saa fast Regel, at Hundehovedet,
som sidder til højre, vendt ind imod selve Guden, rettes opad, med et Udtryk af
Hengivenhed, som om Hunden venter paa en Befaling fra sin elskede Herre, at
man utvivlsomt maa regne med, at dette Træk fandtes i Originalstatuen. Svarende
hertil ser man stundom, at Hovedet til venstre, „Ulvehovedet“ , som i Kopisternes
Gengivelser naturligvis har let ved at ændres til et Hundehoved, vender nedad,
medens Løvehovedet i Midten holdes oprejst.
Betragter man nu vor nyerhvervede Bronzestatuette, kan der sikkert ingen
Tvivl være om, at den paa flere Punkter, baade i Hovedernes Holdning og
Slangevindingerne om Forkroppen, er afhængig af den alexandrinske Kerberos
type, der hører sammen med den af Bryaxis skabte Sarapisfigur. Men vort Dyrs
midterste Hoved er ikke en Løves men en stor Hyrdehunds af Molosser- eller
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Sikelerrace, og derfor forestiller det ikke det sammensatte Væsen, som ægyptisk
Fantasi har udspekuleret som Sarapis’ Ledsager, men er den ægte gammelgræske
Kerberos, som vi kender fra de arkaiske Heraklesscener, blot i en ny Type, som
ingen Forbindelse har med Heraklessagnet.
I den senere Oldtid har Tankerne mere end tidligere kredset om Tilværelsen
efter Døden og prøvet paa at give Svar paa Spørgsmaalet om Menneskets Skæbne
efter Livets Afslutning. Det er Tiden for mange filosofiske Grublerier over dette
Emne og for udførlige Udmalinger af Underverdenen, hvoraf den bedst kendte
er den berømte Skildring i 6te Bog af Vergils Æneide. Her træffer man Kerberos,
saa snart man er kommet over de dødes Grænsestrøm; den er jo Underverde
nens Vogter og har sin naturlige Plads her ved Indgangen, i en stor Klippehule.
Det er svært
afgøre, hvor meget denne Opfattelse har Forbindelse med virkelig
Folketro paa et Tidspunkt, da Filosoffer af forskellige Retninger Aarhundreder
igennem havde talt og skrevet imod de fra gammel Tid gængse Forestillinger om
Hades’ Rige — „Ammestuehistorier og M yter“ kalder Plutarch ca. 100 e. Kr.
med Foragt de gamle Skræmmebilleder — men i Digtningen lever den kraftigt
og ligesaa i Kunsten. Saaledes kan man se Kerberos paa sene etruskiske Kunst
værker og paa romerske Gravmalerier og Sarkofagrelieffer, anbragt ved Døds
rigets Indgang.
Samtidig træffer man ogsaa hyppigere end før Fremstillinger i Kunsten af
Dødsrigets Hersker, den mørke, frygtede Hades (latinsk: Orcus), hvis Skikkelse
aldrig blev saa klart udformet som de øvrige græske Guder, da han mere eller
mindre identificeredes med sit underjordiske Rige. Dog var hans Udseende i
Kunsten fra gammel Tid en given Ting; naturligvis maatte „Underverdenens Zeus“
fremstilles med Zeus’ bølgende Haar og Skæg men med strengere, mere dystert
Udtryk. Det er de samme Træk, som karakteriserer Sarapistypen, og i det hele
er det let at se, at de to Guder, den ægyptiske Sarapis og den græske Hades,
væsentlig har de samme Egenskaber. Begge er Herskere i de dødes Rige, og
begge er Herrer over Jordens Frugtbarhed og Rigdom. Intet Under da, at naar
Sarapis fremstilles med sin sammensatte Kerberos ved sin Side, saa ledsages
ogsaa Hades af s it Dyr, de græske Sagns dæmoniske Vogter af Underverdenens
Indgang, Hunden, som nu i den senere Oldtid altid har tre Hoveder. En saadan
Kerberos af yngre Type er det, den lille Bronzefigur i Antiksamlingen gengiver,
græsk, men med Træk fra det andet Trehoveddyr, den ægyptiske Sarapisledsager.
Om vor lille Figurs Tilblivelsestid kan man kun have ret ubestemte Formod
ninger. Den er udført i den sengræske, hellenistiske Stil, som opstod i 4.—3. Aarh.
f. Kr. men holdt sig uforandret længe, helt ned til 1.— 2. Aarh. efter Kristi Fødsel.
Noget bestemt romersk Træk, som man ofte ser paa de yngre Bronzer fra denne
lange Periode, har vor Kerberos ikke.
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EN BRODERET SPEJLRAMME FRA 1660erne
A f T ove C lemmensen .

de mange forskellige Ting, der fra at være almindelige Brugs- eller
Dekorationsgenstande i det forløbne Aar er blevet Museumsgenstande, er der
i Folkemuseets Samling for nylig indkommet et Stykke, der i særlig Grad har
fortjent denne Hæder. Det er en meget smukt formet Spejlramme fra 1660erne;
det er imidlertid ikke dens Alder og fine Former alene, der gør den interessant,
men det besynderlige, at den er broderet. Vi kender mange Eksempler paa Barok
tidens Anvendelse af Broderier baade paa Mands- og Kvindedragter, paa Tæpper
og store Sengeomhæng, men en Spejlramme helt overdekoreret med det fineste
Broderi er noget meget sjældent forekommende; desuden er selve Teknikken
højst ejendommelig, og findes her i Landet, saa vidt jeg ved, kun anvendt paa
dette ene Stykke. Allerede i 1926 opdagede fhv. Museumsinspektør Frk. Elna
Mygdal paa en af sine mange Undersøgelsesrejser denne mærkelige Ramme; den
gang hang den hos Fru Mariane Søgaard i Lemvig, men altsaa først nu, 12 Aar
efter, er den kommet inden for Museets beskyttende Mure.
Fig. 1 viser Spejlet i sin Helhed. Rammen er af groft Fyrretræ og maaler
62 cm i Højden og 56 cm i Bredden. Broderiet er syet paa et Stykke oprindelig
hvidt eller gulligt Atlask, der er limet paa Træet, saa det helt dækker dette. De
store cirkelformede Felter i Hjørnerne er syet med Petit-point i kulørt Silke;
desværre er Farverne saa falmede, at man kun lige kan ane Motiverne: 4 siddende
Kvinder, en i hvert Felt, med store, vide Skørter bredt ud til Siderne; den ene
af dem holder en Fugl paa Haanden, og en anden har en Borg el. lign. som Bag
grund, men ellers er næsten alle øvrige Detaljer gaaet tabt. Disse Kvindeskikkel
ser har rimeligvis skullet symbolisere et eller andet, f. Eks. de fire Aarstider; der
findes paa Victoria & Albert Museet i London en Spejlramme fra samme Tid som
denne netop med Skikkelser, der forestiller Sommer, Vinter, Foraar og Høst; men
paa den anden Side kender man ogsaa Eksempler paa Symbolisering af Elementer
og Sanser o. lign., saa det er i dette Tilfælde umuligt at afgøre, hvad Kunstnerens
Mening har været. Disse Felter er de eneste Steder, vi finder Petit-point anvendt,
alt det øvrige paa Rammen er syet i en Teknik, der paa engelsk kaldes „stumpw ork“ ; desværre er vi nødt til at bruge den engelske Benævnelse, da der ikke
paa Dansk findes nogen Glose for denne Teknik. Ordet stump-work er ikke noget
landt
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Fig. 1. Spejlramme med „stump-work“ i Dansk Folkemuseum.

gammelt Ord, men kunstigt lavet for et Par Menneskealdre siden. „Stump“ be
tyder Stump, Pjalt eller Las og henviser til de Hundreder af smaa Stykker, der
tilsammen danner dette mærkelige Mylder af Mennesker og Dyr, af Insekter og
Huse og store Baldakiner. Gaar man imidlertid lidt i Detaljer, opdager man hur
tigt, at dette med „Stumper“ og „Laser“ ikke skal tages alt for bogstaveligt; man
kunde jo nemlig godt af Navnet faa Indtryk af, at det hele var lavet af Affald og
Rester, som ikke kunde anvendes andre Steder; men det er ingenlunde Tilfældet.
Hvert eneste lille Stykke, hvad enten det nu er et Blomsterblad eller Kraven paa
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en Kjole, er syet til sit bestemte Formaal, saa det passer baade i Farver og Form
til det øvrige. Paa Fig. 2 ser man tydeligt, hvor sirligt det altsammen er lavet.
Denne fornemme lille Dame er sammensat af ikke mindre end 20 forskellige
Stykker. Hovedet er skaaret ud i Træ og beklædt med Silke, hvorpaa der er bro
deret Mund og store Øjne. Det lange krøllede Haar er lavet af blanke Silketraade,
og selve Kjolen er syet af lutter smaa Knaphuls
sting, en lignende Teknik, som de tætte Partier i
syede Kniplinger; Livet er stoppet ud med Tøjstum
per, for at danne Relief, og Nederdelen, der staar
aaben foran, er indvendig foret med hvidt Atlask;
ogsaa Underkjolen er foret med Atlask, til trods for
at det næsten er umuligt at komme til at se det;
Stoffet er her repsvævet Silke med indvævede lyseblaa Kors paa gul Bund; i Halsudskæringen og paa
Kanten af Ærmerne sidder brede, hvide Kniplinger,
syet med ganske fin Traad. De øvrige Figurer paa
Rammen er fremstillet paa samme Maade, dog er
der af og til foruden Silke ogsaa anvendt Chenille,
og en Del af Ornamenterne og flere af Dyrene
bestaar udelukkende af fin Cantille.
Denne ejendommelige Teknik virker meget frem
medartet blandt danske Broderier og har næppe
Fig. 2. Detalje af Spejlrammen paa
været kendt her i Landet. Men i England formelig
Fig. 1. Ca. V? Størrelse.
vrimler det med stump-work. Jeg bør maaske, for
(E. Mygdal fot.)
at undgaa Misforstaaelser, oplyse, at naar Museums
folk taler om Broderier fra 1660erne, siger de „vrim ler“ allerede, naar Antallet
har oversteget 10; men i alt Fald paa de engelske Museer er der nok til, at man
kan se Variationerne og finde en Udviklingslinie. Som man kan tænke sig, har
en saa barok og outreret Teknik som denne kun haft en kort Levetid. Den duk
ker op engang i 1640erne som en Variation af Appliqué og udvikler sig med
rivende Fart; men allerede i 70erne er den bleven saa overdreven og voldsom,
at den slet ikke mere virker morsom, men kun smagløs og grim, og omkring
1680 forsvinder den fuldstændig, man har simpelthen ikke kunnet udholde at se
den længer. Det er interessant at lægge Mærke til, at trods Teknikken altsaa i
Løbet af fyrretyve Aar udvikler sig i den Grad, at den til sidst ganske sprænger
sine egne Rammer, forandres mange af Motiverne og de Tegninger, de er syet
efter, saa godt som ikke. De yndede Baldakiner f. Eks. har paa Mønstret set
nogenlunde ens ud hele Perioden igennem, men Udførelsen svinger lige fra smaa
beskedne Takker syet tæt ind mod Underlaget, til store hvælvede Kupler, der
rager 4—5 cm ud i Luften; paa Fig. 3 ser man Tegning til flere af de Motiver, der
er mest anvendt: Springvandet, Isfuglen, Papegøjen, Hjorten og mange andre; de
menneskelige Figurer derimod skifter til Stadighed; i Begyndelsen forestiller de
fine Adelsfolk eller bibelske Skikkelser, men senere bliver de til ondskabsfulde Kari
katurer af Kongen og hans Hofmænd. Fig. 3 viser desuden den slaaende Lighed,
der er mellem denne engelske Spejlramme og Folkemuseets egen paa Fig. 1. Hele
4*
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Motivfordelingen er nøjagtig den
samme, og flere af Blomster- og Dyremotiverne er helt fælles for de to
Rammer; hvad Teknikken angaar, er
der ogsaa her en saa slaaende Lighed,
at man maa gaa ud fra, Museets
Ramme er af engelsk Oprindelse.
Spørgsmaalet er blot, hvorledes den
er kommet her til Landet.
Som før nævnt fandt Museums
inspektør Elna Mygdal Rammen hos
Fru Mariane Søgaard, og det viser
sig, at hendes Svigerfader i 1880erne
har købt den af en Fisker i Harboøre, der har haft den hængende paa
sin Væg saa langt tilbage i Tiden, han
kan huske. I Familien lever endnu
den Tradition, at Spejlet er „Stran
dingsgods fra et Skib, der engang forFig.3. Ufærdigt Broderi til en Spejlramme,med r stump-work“ .
liste med en engelsk Prinds for Harvictoria & Albert Museet, London.
boøre“ . Man bør i al Almindelighed
være meget skeptisk overfor slige
Traditioner; men trækker vi den lille romantiske Tilføjelse med „Prindsen“ fra,
er der i dette Tilfælde al mulig Grund til at tro paa Rigtigheden af den; hvor
ledes skulde ellers ogsaa et saa gammelt og fint Stykke være havnet paa Vesterhavskysten i et lille, fattigt Fiskerhjem.
Det er altsaa Tilfældet, der har ført denne mærkelige Spejlramme fra England
til Nationalmuseet i København; men det er jo ogsaa Tilfældet, der har valgt
netop denne blandt mange andre, og det har derfor været dobbelt morsomt at
konstatere, at kun meget faa af de Stykker, der nu findes i London, overgaar
Museets Nyerhvervelse i Skønhed og Stil.

EN DOBBELT FIN G ER R IN G AF GULD
FRA Æ BELHOLT KLOSTER
A f V il h . M øller -C hristensen .
den i April 1937 paabegyndte Undersøgelse af Fyldet fra en Vandrende,
der har forbundet „Æbelholt Sø“ med Æbelholt Klosters Vandmølle1), blev
blandt mange andre Sager en Guldfingerring, Fig. 1, bragt for Dagens Lys. Ringen,
ed
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Fig. 1. Æbelholtringen. — Fig. 2. Ring fra Kolding, i Nationalmuseet.
Fig. 3—4. Ringe i British Museum. (Efter O. M. Daltons Katalog).

der er enestaaende i sin Form og af en Type, der ikke kendes fra tidligere Fund,
er en Dobbeltring, d. v. s. en Fingerring, sammensat af to ganske ens Ringe. Den
er fremstillet af 90,5 °/o Guld, Vægt 21,13 Gram. Hver af de to Ringe er dannet
som en Drage, hvis Halespids er loddet til under Tungen.
I Middelalderen er det meget almindeligt at anvende Dragemotivet som De
korationselement baade i Smykker og i Træskulpturer. 1 Nationalmuseets Middel
aldersamling findes bl. a. 8 Fingerringe med Dragemotiver. 1 disse Drageringe,
der alle bærer en enkelt Sten, er Dragerne stiliserede og maa, hvad Størrelsen
angaar, betegnes som uanselige i Forhold til Æbelholtringens Drager, se Fig. 2.
De er anbragt saaledes, at Stenindfatningen hviler i to mod hinanden vendende
Dragehoveders Gab.
I Modsætning til disse stenbærende Ringes Drager, der er sekundære Dekora
tionselementer, er Æbelholtringens Dragehoveder denne Rings dominerende Pry
delse og derfor udført med al tænkelig Finesse. Ud af Dragehovedets aabne Gab
snor sig den lange spillende Tunge. Kæberne er tæt besat med smaa spidse Tæn
der. Snuden er brak. Næseryggen er tydeligt markeret og fortsætter sig i en
skarp Fure op over Panden, der hvælver sig som to Kupler over de dybtliggende
’) Til Financiering af denne Del af Udgravningen af Æbelholt Kloster var et Beløb paa Kr. 500,00 tilstaaet
fra den Raben-Levetzauske Fond, som man herved bringer sin ærbødige Tak.
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Øjenhuler. Ned ad Nakken slynger sig en 15 mm lang Manke, der ender i en
Spids og saaledes danner en kunstnerisk Pendant til Tungen.
Æbelholtringen er fremstillet ved at sammenlodde de to enkelte Drageringe
saaledes, at Hovederne vender modsat hinanden; Tungespids og Mankespids naar
lige langt ned paa Ringen og danner saaledes et harmonisk kunstnerisk Hele. Da
de to Enkeltringe er nøjagtig ens, kan man gaa ud fra, at Ringen er støbt, men
Enkelthederne er gaaet efter med Gravstikken.
Som nævnt er Drager meget almindelige som Dekorationselement ved Middel
alderens stenbærende Ringe. Fig. 3 viser en engelsk Sølv-Signetring fra 16. Aarhundrede, hvor Signetpladen bæres af to naturalistisk udførte Dragehoveder, der
i Størrelse og Udførelse har en ikke ringe Lighed med Æbelholtringens Drage
hoveder, saaledes den brakke Snude, den skarpe Næseryg, de tydeligt markerede
Øjne og den hvælvede Pande. Manken er derimod mere stiliseret. Den største og
mest iøjnefaldende Forskel er Ørene, der paa Signetringen blot er markerede
ved Huller i Modsætning til Æbelholtringens lancetformede Øren.
Fra den danske Middelalders Træskulpturer kendes en Drage, hvis Hoved
meget ligner Æbelholtdragens; der er særlig en iøjnefaldende Lighed imellem
Dragernes Øren. Denne Drage, der findes paa en Korstol i Bjerreby Kirke paa
Taasinge og dateres til ca. 1520, er ligeledes naturalistisk fremstillet. Dens Udtryk
er rasende, den viser Tænder, rejser Børster og Øren, hvilket sikkert skal tages
for et Symbol paa, hvorledes Mørkets Dragehær befinder sig Ansigt til Ansigt
med de Ord, der forkyndes af Præsten.
Det andet Forhold, der karakteriserer Æbelholtringen, nemlig at den er en
Dobbeltring, fremstillet ved at sammenlodde to ens Enkeltfingerringe, kendes næppe
før det 16de Aarhundrede og kan saaledes hjælpe med til Dateringen. Fig. 4 fore
stiller en Dobbeltring fremstillet paa ovenfor omtalte Maade, ved at to ens sten
bærende Fingerringe er loddet sammen. Denne Ring er af Guld, stammer fra
England og henføres til første Halvdel af det 16. Aarhundrede. I de Ringsamlin
ger fra Middelalderen, Forf. har haft Lejlighed til at undersøge, dels paa Na
tionalmuseet og dels paa forskellige Museer i Paris og London, samt i den Litte
ratur om Ringe, der har været Forf. tilgængelig, er Fig. 4 den ældste Dobbeltring,
der er fremstillet paa samme Maade som Æbelholtringen.
De stærkt iøjnefaldende anatomiske Lighedspunkter, der som omtalt findes
imellem Æbelholtdragen og Dragerne fra Signetringen, Fig. 3, og fra Korstolen
i Bjerreby berettiger Antagelsen af, at ogsaa Æbelholtringen stammer fra Begyn
delsen af det 16de Aarhundrede. Fundet af en Sølvmønt, en To-Skilling fra
1536, i Ringens umiddelbare Nærhed kan yderligere bekræfte denne Datering.
Æbelholtringen er en udpræget verdslig Ring og paa sin Vis et Udtryk for
den danske Senmiddelalders Pragt og højtstaaende Guldsmedekunst.

Fig. 1. 1 Austmannadalen ved 2. Ruingruppe.
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inden de senere Aars Række af moderne arkæologiske Undersøgelser
k blev indledet i Grønlands gamle Vesterbygd, det nuværende Godthaabs D i
strikt, havde Grønlænderne visse taagede Forestillinger om store Nordboruiner
inde i Baglandet, i fjerne, afsides Dale langt fra de dybe Fjorde, der saa længe
der har været Mennesker i Landet, har været en Hovedfaktor i Bygdens Samfærd
selsforhold. Landet her mellem Fjordbundene og Indlandsisens Rand er et af
Grønlands bedste Renjagt-Distrikter og gennemstrejfes hver Sommer af skarptsynede grønlandske Jægere, der lægger Mærke til enhver Uregelmæssighed i Ter
rænet og meget godt kan skelne mellem en naturlig Forhøjning og en overgroet
Nordbotomt, og vi interesserede os meget for deres Beretninger. 1 Modsætning
til den sydligere liggende Nordbobygd, Østerbygden i Julianehaabs Distrikt, om
tales Vesterbygden meget sparsomt i Middelalderens skriftlige Kilder. Det var
omkring Aar 1000, at islandske Udvandrere tog de skønne, ubebyggede Fjord
bredder og Dale i Besiddelse og rejste deres Gaarde med Kirker, Stalde til Kvæg
og Faar, Smedier og hvad de ellers kendte hjemmefra som nødvendigt for det
lille, i sig selv hvilende, selvforsynende Samfund. Efter nogle Generationers Forløb
llerede
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begyndte Eskimoerne at sværme langs Kysterne, og henved Aar 1360 siges de
at have overfaldet og ødelagt Vesterbygden, som derefter glider ind i det store
Mørke, der nu kun glimtvis lader sig gennemtrænge af Gnister fra Arkæolog
spaden. Almindeligvis ligger Nordbotomterne let tilgængeligt ved en Fjordbred, og
det var derfor en nærliggende Tanke, at naar Renjægerne kendte Gaarde, der
var gemt langt bort i afsides Dale, var de byggede af de sidste forsprængte Rester
af Nordbostammen, som her søgte Fred for Eskimoerne og hutlede sig igennem
Tilværelsen, isoleret fra Omverdenen og dømt til at tilintetgøres af Ensomheden.
Det var et Problem, der ofte satte Fantasien i Sving under de aftenlige Dis
kussioner i Arkæologteltet, men først i 1934 fik vi faste Holdepunkter, da min
Rejsekammerat i de Aar, Eigil Knuth, paa en Rekognosceringstur fra Lejren ved
Bunden af Ameralikfjord kom ind i Austmannadalen. Denne Dal er gjort be
rømt og har faaet Navn af Fridtjof Nansen — Østmænd var Islændingenes mid
delalderlige Betegnelse for Nordmænd — der i 1888 paa sin Tur over Indlands
isen naaede ned til det faste Land ved Enden af Dalen og fulgte dens vandrige
Elv ud til den aabne Fjord. Knuth kom tilbage til Lejren, meget begejstret for
hvad han havde set af smukke og lovende Ruiner, og Planen til Udgravnings
ekspeditionen var færdig omtrent med det samme, saaledes som jeg skitserede
den i Publikationen af det Aars Udgravninger.
I Aar var det saa heldigt, at vi havde rigeligere Midler til Raadighed end sæd
vanligt, og Tidspunktet var derfor inde. Det var nemlig givet, at det maatte blive
en forholdsvis kostbar Ekspedition, især fordi vi maatte regne med en Transport
over Land paa omtrent 30 km, og vor Udrustning, Instrumenter, Værktøj og For
syninger til 14 Mennesker — saa mange var vi — vejede 1500 kg. Det kunde
kun klares ved Hjælp af islandske Heste, som vi ved Grønlands Styrelses ven
lige Mellemkomst laante af Faareavlsstationen i Julianehaab. Vi var 5 Mand, der
forlod København i Maj 1937; 3 af os var Arkæologer, idet jeg som Assistenter
havde Stud.-mag.’erne Vebæk og Eldjårn, sidstnævnte havde som Islænding den
særlige Opgave at tage sig af sine firbenede Landsmænd og lede de temmelig
anstrengende Transporter over Fjeldene. Endvidere bestod Ekspeditionen af Mosegeologerne Dr. phil. Johs. Iversen og Stud. mag. Troels-Smith. Dr. Iversen havde
i 1932 deltaget i en Ekspedition og kendte fra den Gang nogle Smaasøer ved
Nordboruiner i Kapisilikegnen, hvor han vilde bore i Gytjelagene for at fortsætte
de meget vigtige Undersøgelser af Vegetationsforholdene i Nordbotiden. I Kolo
nien Godthaab havde vi nogle Dages Arbejde med at klargøre Ekspeditionen, lave
Paksadler til Hestene og pakke Provianten om i Kasser, der 2 og 2 udgjorde
passende Hestebyrder og hver indeholdt lidt af alle Livsfornødenheder, saa det
ikke var nødvendigt at aabne mere end een Kasse af Gangen. Endelig blev vi
af en Motorbaad med Heste og Gods i en stor Pram slæbt de 100 km ind til
Bunden af Ameralik-Fjord, hvor vi lagde det meste af Godset i Depot i en af
de gamle Ruiner, som vi ved en tidligere Lejlighed havde udgravet, og var saa
klar til at begynde den egentlige Ekspedition. Geodæternes Flyvebaad passerede
højt over Hovederne paa os; det saa storartet ud, og vore grønlandske Arbejdere
snakkede om den store Ørn. Kort efter kom den igen og lagde an til Landing
paa Fjorden for at bringe os en smuk Serie Luftfotos af Austmannadalen, som
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Foto: Geodætisk Instituts Flyveekspedition.

Fig. 2. Austmannadalens inderste Del.

var taget specielt til os. Det var en fortræffelig Hjælp til at finde Vej over Fjel
det, idet de eksisterende Landkort selv i de groveste Træk er meget misvisende,
især naar det gælder Zonen inde ved Indlandsisen, og derudover havde vi kun
et af Knuth tegnet Skitsekort.
Saa kom den spændende Morgen, da det skulde afgøres, om vi kunde magte
Opgaven at bringe Udrustningen frem over Fjeldet, eller om alle de kostbare
Forberedelser havde været forgæves. Det tog første Gang lang Tid at lægge Op
pakningen paa vore 5 Heste, men de fandt sig taalmodigt i det med Undtagelse
af den ene — en Skimmel, vi havde givet Navnet Bomuldsdyret — der den Dag
og hele Sommeren igennem konsekvent nægtede at bære Byrder, hvorimod den
ikke havde noget at indvende mod at blive redet. Vi havde beregnet 5 Heste
byrder som et absolut Minimumsbehov i første Omgang og havde noget Besvær
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med at faa det nedskrevet med 20 %, det gik bl. a. ud over Køjeklæderne, og
personlig led jeg de næste fjorten Aftener meget ved, at vi af Læsestof kun havde
een eneste Bog, som Vebæk bar i Rygsækken, og det var en, jeg selv havde
skrevet. Men det har maaske været værre for de andre. Og saa kom vi af Sted.
Hver Hest bar ca. 80 kg, og hver Mand alt, hvad han kunde orke. Det gik
smaat, men fremad kom vi, og Tilliden til at det skulde lykkes voksede med
hvert Skridt. Da vi holdt H vil i den første Pashøjde, benyttede min Pakhest sig
af min Uopmærksomhed til at lægge sig og stønne gudsjammerligt for at paakalde
den offentlige Medynk. Heldigvis lagde hun sig forsigtigt og ødelagde ikke noget
af Bagagen og fik da ogsaa hele Sommeren igennem Lov til at dyrke denne Vane.
Sent om Aftenen slog vi Lejr i Mundingen af Austmannadalen, godt tilfreds med
Dagens Fremgang og uden andet Uheld, end at en Hest var gaaet lovlig dybt i
et Mosehul og havde faaet gennemblødt sin Proviantkasse. Næste Dag havde vi
en enkelt Gang Øksen fremme for at hugge Vej gennem et Krat, men ellers gik
det glat fremad, og om Eftermiddagen kunde vi tage den første Nordboplads i Be
siddelse, klar til at begynde paa Sommerens Udgravninger.
I alt havde vi i Sommerens Løb 8 Transporter over Fjeldet for at bringe
Forsyninger ind og de fundne Oldsager ud til Depotet. Desuden blev Lejren
flyttet 4 Gange til nye Arbejdsfelter, og til allersidst foretog vi nogle Rytter-Eks
kursioner over temmelig lange Afstande. Ved alt dette lærte vi mere og mere at
indse de smaa Hestes Uundværlighed og holde af dem for deres Dyders fg
Uvaners Skyld. Det er en herlig Maade at rejse paa, naar man trækker en Pak
hest efter sig; at se, hvor tillidsfuldt Dyret følger den Vej, man leder, at høre den
hyggelige Prusten bag sin Ryg og saa bevæge sig ind i det dejlige Landskab i
det sindige Tempo, de smaa Heste angiver, for selv naar man rider, gaar det
næsten hele Vejen kun i Skridt. Hesten gaar med dybt sænket Hoved og ud
søger omhyggeligt, hvor den skal sætte Hoven mellem Stenene; men det gaar
sikkert, undertiden ballancerer vi paa den yderste Kant af en lille Stejlvæg, det
er som at ride i Tagrenden af et Hus, men hverken Hest eller Mand tænker
noget videre ved det.
f
Austmannadalen er et meget interessant geologisk Fænomen. Den er dannet
af en vældig Smeltevandselv, der i Bugter og Slyng, men i det store Hele efter
en ret Linie baner sig Vej fra Indlandsisen ned mod Fjorden (Fig. 2). En Gang
i en fjern Fortid har Landet ligget lavere, og da har Fjorden langt ind i Dalen
afsat en Grusterrasse, som Elven senere har skaaret sit Løb ned igennem og
kun efterladt en smal Hylde paa Fjeldsiden. Om Vinteren, naar alt er dækket af
Is og Sne, ser det ud, som om Austmannadalen munder lige ud i den aabne
Fjord; men Tøbruddet vil afsløre, at Fjordarmen er aldeles opfyldt af Grus og
Leraflejringer, hvorigennem Smeltevandselvene med Besvær baner sig Vej som
et tusind-grenet Delta, der er for fladvandet selv for en Kajak, og samtidig givfcr
gaaende Færdsel utrygge Kaar ved svigefulde Kviksandslejer. Først 4—5 km ude
begynder den egentlige Fjord, og her laa Egnens Hovedgaard i Nordbotiden:
Sandnes. Mellem Austmannadalen og Sandnes rejser sig det øde og golde Høj
fjeld som en iøjnefaldende Modsætning til Dalenes grønne Urtelier.
Det er et stort Spørgsmaal, om Austmannadalen har ligget lige saa isoleret i
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Fig. 3. Side-Dalen med den inderste Gaard. I Baggrunden Indlandsisen.

Middelalderen som nu, eller om Fjordarmen den Gang har været sejlbar. Det
sidste forekommer rimeligst, særlig i Betragtning af, at der foruden i Austmannadalen ligger adskillige andre Nordboruiner i dens Opland; men det maa bemær
kes, at vi har Sikkerhed for, at Landet er sunket mindst 5 m siden Nordboernes
Tid, hvilket giver en Sandaflejring paa een cm om Aaret, hvis den blot skal holde
T rit med Landsænkningen.
Umiddelbart fristende kan Austmannadalen ikke have virket paa et kvægav
lende Folk, der søgte Land (Fig. 1). Den mangler de vidtstrakte, jævne Skraaninger, som mange andre Gaarde har haft, til Græsning for Kreaturerne, og dens
iskolde, plumrede Smeltevandselv savner de skinnende Laksørreder, der de fleste
andre Steder i Bygden er af saa stor Betydning for Pladsens Økonomi. Men
mellem de stejle Dalsider grønnes Græs og Krat dog frodigt, og Vejrforholdene
herinde under Indlandsisens Rand er antagelig roligere og smukkere end ved
Fjordbredderne. Mindst 4 Gaarde har da ogsaa fundet Plads i Dalens 40 km
Længde.
Allerede helt ude ved Dalens Munding ligger den første Nordboruin ovenfor
en lille Sø. 1 Virkeligheden er Bebyggelsen kun markeret ved den frodige Vege
tation, der plejer at følge Nordbotomterne, og Fridtjof Nansen havde da ogsaa
uden at ane Uraad sin Teltplads netop her, mens han byggede den mærkelige
Baad, han og Sverdrup rejste til Godthaab i. Der ses ikke andre Ruiner i Nabo
laget, Pladsen er tør og lidet tillokkende, og jeg tror ikke, det er en Gaard, der
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Fig. 4. Hovedtomten paa den inderste Gaard.

har ligget her, men maaske en Bod, hvor Bønderne oppe fra Dalen havde deres
Fangstgrejer.
Ca. 4 km inde i Dalen kommer den første af de Nordboruiner, vi har ud
gravet. Den ligger paa Grusterrassen ved et Sving af Elven og bestaar blot af
2 smaa Rum, det ene med Ildsted. Jeg har tidligere været tilbøjelig til at betragte
den som en Sæter; men efter hvad vi lærte højere oppe i Dalen, tør jeg ikke
benægte, at det kan være den sidste Rest af en Gaard, hvis øvrige Bygninger
er styrtet i Elven. Vi gjorde her et Fund, der ogsaa vilde være mærkeligt paa en
Sæter, nemlig en stor Smedetang af Jern. (Fig. 6).
En halv Snes km fra Mundingen ligger den næste Nordboplads paa en Ud
videlse af Terrassen, der danner en naturlig Landevej op gennem Dalen. Vi ud
gravede de 4 Tomter, der er tilbage, men ingen af dem var Bolig, og jeg er sik
ker paa, at den har ligget saa tæt ved Elvskrænten, at Ruinen nu er styrtet ned,
ligesom det antagelig snart vil gaa et Par af de tilbageværende, der kun ligger et
Fjed fra Kanten, 60 m over Elven.
Længere inde i Dalen har Elven en Gang skiftet Leje og rettet et Sving ud.
Her laa en som Anlæg betragtet meget smuk Gaard tæt ind under den stejle
Fjeldvæg. Et Jorddige omgav den endnu frodige Hjemmemark og de fleste af
Gaardens 9 Bygninger: Bolig, Stalde, Smedie, Forraadshus, Folde og andre Ud
huse. Boligen var et temmelig kompliceret Byggeforetagende med i alt 13 Rum.
1 forreste Række dannede 5 Rum den egentlige Bolig, bagved laa Forraadskamre
og Stalde for Køer og Heste og den uundværlige Hølade.
Den inderste af Austmannadalens Gaarde har trukket sig et lille Stykke op
ad en Sidedal (Fig. 3), men dens Opland ligger dog langs Austmannadalens Elv,
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Fig. 5. Oldsager under Fremgravning i en Boligtomt. Graveskeen helt til højre angiver Størrelsesforholdet.

helt ind til det store Vandfald, der en god Times Vej fra Gaarden danner Dalens
Afslutning. Den bestaar kun af i alt 6 Tomter; men Hovedtomten, der ligger paa
Toppen af en lille Høj, er med sine 22 Rum den mest vidtløftig sammensatte
Bygning, der nogen Sinde er fundet i Grønland (Fig. 4).
Visse heldige Omstændigheder giver i Grønland Muligheder for at gøre Fund
af Oldsager, som der næppe andre Steder er store Chancer for at træffe paa. 1
Europa er den middelalderlige Bondekultur meget lidt kendt gennem direkte Fund.
Slægt har afløst Slægt paa samme Byggetomt, og de gamle Møddinger er gravet
op og spredt. 1 Danmark ligger kun faa middelalderlige Landsbyer øde, og det
er i saa Fald i Klit eller Hede, som savner Arkæologens bedste Hjælper: Fug
tigheden. Paa Grønland har de gamle Tomter faaet Lov at falde sammen i sig
selv uden at forstyrres af Menneskehaand; har Pladsen da fugtig Jordbund,
medfører den lave Aarstemperatur, at det hele fryser sammen i en massiv Blok
af Jordis, der normalt ikke tør op. Under saadanne Forhold er der Mulighed for
en forbavsende god Bevaring af ellers let forgængelige Sager, f. Eks. Fyrretræ,
der nedgravet i Danmarks Jord ikke vil have nogen lang Levetid. Saaledes kon
serveret optog Dr. Nørlund de nu verdensberømte Dragter paa Herjolfsnes i Østerbygden, det betydeligste arkæologiske Fund, Grønland har givet os. Men ogsaa i
Vesterbygden har Jordisen opbevaret Oldsager for os, i Stalde og Boliger er fun
det rige Samlinger af Husgeraad og Redskaber, saa vi har et vist Kendskab til
den Kultur, der har hersket paa Gaardene.
I Austmannadalen var det saa heldigt, at disse gode Bevaringsforhold var til
Stede, hvilket for øvrigt var mere, end jeg — med mit hidtidige Kendskab til
Dalens Geologi — havde turdet haabe. Vi kunde derfor hjembringe en tilfreds-
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stillende Samling af Genstande til Belysning af Kronologien; hvert Stykke, der
blev løsnet af den vaade Is, bragte os nærmere til Løsningen af det foran op
stillede Spørgsmaal: Var Austmannadalen bebygget samtidigt med de mere gun
stigt beliggende Egne ude ved Fjordene, eller var den et Skjulested for Nordbo
stammens sidste Rester.
Som Billedet Fig. 5 viser, fandt vi visse Steder Oldsagerne samlede i betydelige
Mængder. Fotografiet er fra den inderste Gaard og omfatter et Areal paa omtrent

rig. 6. Spyd, Smedetang, Krumknive, Hornske-Presse m. m., 1 : 5.

8 m2 af Stuen, hvorfra vi hjembragte 147 Genstande og efterlod en Mængde Ting
af mindre Interesse eller daarlig Bevaringstilstand, deriblandt mere end halvtredie
hundrede Vægtsten, Skaar af Vegstenskar med indboret Ophængningshul, som
blev brugt f. Eks. ved Fiskenæt eller Væve. Her laa Dele af Træskaale, der enten
var skaaret i Haanden eller drejet paa Lad, Staver, Bunde og Laag fra Bødker
kar i mange forskellige Størrelser, fra bittesmaa Kopper til rigtige store Bøtter.
Der var Øsekar af Træ med langt Skaft og flade, firkantede Træbrikker, hvis
mange Snitmærker viser, at de har været brugt til at spise paa. Mellem alt Husgeraadet laa Væveredskaber, Vaaben og Kamme og en Mængde andre Ting, og
paa samme Maade fandt vi rundt om i de overgroede Møddinger og andre Ruiner
den forsvundne Stammes Sager.
1 Modsætning til næsten alle andre arkæologiske Udgravninger giver de grøn
landske kun uhyre sjældent Skaar af Lerkar. Det skyldes maaske, at Nordboerne
har haft let Adgang til et andet Materiale, der paa mange Maader er bedre til
Fremstillingen af Kogekar, nemlig Vegstenen. Ogsaa i Norge har man siden V i
kingetiden anvendt denne ildfaste Sten, der er saa blød, at den lader sig bearbejde
med Kniv og Stemmejern. Men mens de norske Kar er plumpe og grove, har
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den grønlandske Stamme udviklet en fin Teknik med elegante Former og rig
Ornamentik. Det her afbildede, eenhankede Bordkar (Fig. 7), der er fundet paa
den næstinderste Gaard, viser sig at være baade det bedst bevarede og overdaadigst dekorerede, vi overhovedet kender.
Træ-Ornamentikken er smukt repræsenteret ved den usædvanlig smalle Spisebrik (Fig. 7). Det er et broget Mønster af Borter med geometriske Figurer og
stiliserede Blade, der er udført i den ældgamle og evig unge Karvesnitningsteknik.
I mærkelig Modsætning til Vegstenskarrene er de flade, runde Træskaale i Reglen

Fig. 7. Bordkar af Vegsten og Spisebrik af Træ, 1 : 3.

udekorerede. Naar vi Side om Side finder drejede og haandskaarne Skaale, forklares det bedst som henholdsvis importerede
og hjemmelavede Sager, især fordi vi aldrig finder Spor efter
Drejebænkens Kniv paa Vegstenskarrene, der er af sikker inden
landsk Herkomst. De fundne smaa Spiseskeer af Horn kan være
kommet i Land fra et Skib, men den særlige Slags Presser, som
anvendes til Fremstilling af Blade paa Hornskeer, er fundet paa den inderste
Gaard og viser, at man har kendt denne Industri (Fig. 6).
I det hele taget har ethvert anvendeligt Materiale været taget i Brug. Ikke
mindst de store og haarde Hvalknogler, som man har tilhugget i Pladeform og
brugt til Spader i alle Størrelser, Spillebrikker og aabenbart med særlig Forkær
lighed til Væveskeer, ligesom man langt op i Tiden har gjort det paa de nordiske
Øer i Atlanterhavet. Den ædle Hvalrostand blev brugt til finere Ting, f. Eks. Bælte
spænder og Knapper.
Jernet har antagelig for en stor Del været indført, men man har ogsaa selv
udvundet det af Myremalmen. De stærkt ophvæssede Knivsblade i Fundene tyder
dog paa, at det har været en sjælden Vare, og Pilespidserne er i Reglen af Ben.
Et smukt Jagtspyd af Jern har et ejendommeligt Blad, hvis ene Side er flad, mens
den anden har en kraftig Midtribbe. Et Spydblad af lignende Form er fundet paa
Erik Rødes Gaard i Østerbygden. Den lange Skaftlunge er skruevredet en halv
Omgang i Enden for at sidde bedre fast i Skaftet. Et 20 cm langt, krumt Blad
af en Segl viser, at man har slaaet Græsset, og en udmærket bevaret lille Krum
kniv er af en velkendt Type, der bruges til at hugge Kviste af til Vinterfoder og
Gulvstrøelse.
Sommerens smukkeste Fund blev gjort mellem Højsædets Planker i den inderste
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Gaard. Det er en lille, kun 21 V2 cm høj Plade af Træ med et udskaaret Kruci
fiks i højt Relief (Fig. 8). Forneden har det en Spids til at fæste Stykket enten
paa et Husalter eller paa Laaget af et Relikvieskrin. Kristusfiguren viser trods sin
gotiske Karakter flere Træk fra den romanske Stilperiode, særlig i det skarptfoldede Lændeklæde, og er saaledes et nyt Eksempel paa den velkendte Træghed,
hvormed kunstneriske Motiver skifter i afsides Egne. Vi kan derfor ikke trække
altfor snævre Grænser for Tidsfæsteisen af det lille Kunstværk, men maa nøjes
med at tilskrive det Generationen omkring Aar 1300. Det er et meget rørende
lille Stykke, der med enfoldig Omhu er skaaret af et Stykke Drivtømmer i den
grønlandske Bygd.
Runetegnene har ikke været ukendt i Dalen; paa den inderste Gaard er fundet
en Runestok med 54 Tegn, ristet af en Mand, der ikke har været stivere i det
latinske Sprog, der er brugt, end at kun den midterste Del af Indskriften er til at
forstaa: . . . min eneste Gud enhver Faders . . . Men det er tilstrækkeligt til at gøre
det klart, at her er Tale om en af de i Middelalderen saa yndede Trylleformularer,
der ogsaa kendes fra andre grønlandske Gaarde.
Dette lille Udvalg af de fundne Oldsager er nok til at vise, at Dalens Gaarde
ikke har været beboet af en fattig og uddøende Stamme. Det er primitive Menne
skers beskedne Ejendele; men de er frembragt med et ærligt Hjertes Trang til at
faa det smukkeste ud af den stillede Opgave og viser paa flere Maader en Kraft
udfoldelse, der forudsætter en sund Livsglæde. Yderligere er Former og Typer
ganske de samme, som vi kender fra Fjordenes Hovedgaarde, og endelig viser
Møddingernes Knogler af store Sødyr, at Dalens Bønder hyppigt har været paa
Fangstrejser ud gennem Fjorden til det store Hav. Saaledes bliver maaske det
mærkeligste Resultat af Sommerens Udgravninger, at de viser, at Folketætheden
i de gamle grønlandske Nordbobygder har været saa stor, at man har maattet
tage selv meget afsides og lidet fristende Dalstrøg i Brug.

Fig. 8. Krucifiks af Træ, 1 : 3.

Eig. 1. Stcnkredsgrav, 2,6 m i Tværmaal, med Urnebegravelse.

EN BRONZEALDERGRAVPLADS
VED HAARBØLLE PAA MØN
Af P. V. G lob
Efteraarspløjningen kort før Julen 1936 stødte Parcellist Albert Mortensen
paa sin Ejendom Matr. Nr. 7b af Haarbølle i Fanefjord Sogn paa det sydlige
Vestmøn paa en Urne, der omsluttedes af en Stenkreds. Plovskæret var gaaet
gennem Urnen og bragte Halvdelen af en Bronzehalsring til Syne. Ved nærmere
Eftersyn viste det sig, at den anden Halvdel endnu laa urørt mellem de brændte
Ben, hvormed Urnen var fyldt. Mortensen underrettede derefter Redaktør A. Funch
Møns Museum, som ved Lærerne S. Bork-Andersen, St. Dame, og H. P. Ras
mussen, Stege, lod Stedet nøjere undersøge. En Beretning med Opmaalinger indsendtes af Lærer Rasmussen til Nationalmuseet, der ved Undertegnede lod Pladsen
undersøge fra d. 27. Nov. til 3. Dec. 1937.
Det var ikke første Gang, der blev fundet Oldsager paa denne Ejendom. Da
Henry Petersen i 1880 berejste Mønbo Herred med det Formaal at kortlægge
alle jordfaste Oldtidsminder, indtegnedes der paa Matr. Nr. 7b af Haarbølle en
Bronzealderhøj, som allerede da var udgravet. I denne blev der inden for to kon
centriske Stenkredse fundet 5 Urner med brændte Ben i. En af disse indeholdt
en Ragekniv af Bronze (afb. S. Müller, Ordning Fig. 292) og en Bronzenaal, hvilke
Genstande erhvervedes til Nationalmuseet. Fra Naboejendommen Matr. Nr. 56
erhvervedes ligeledes fra en lav Bronzealderhøj, hvori der var blevet fundet 3—4
Urner, en Bronzenaal. Ogsaa den tidligere Ejer af Ejendommen, Rorsbetjent
ed
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Fig. 2. To Stenkredsgrave, 3,3—3,7 og 3,5 m i Tværmaal. Den forreste omsluttende en Brandplet,
den bageste en Urnegrav.

A. J. Olsen, fortæller, at der i hans Drengetid blev fundet Urner paa Marken.
Selv havde han fundet et Utal af Urner, hvoraf en indeholdt en lille Haandledsring af Bronze, da han for en halv Snes Aar siden byggede sig et Hus og an
lagde Have i et Hjørne af Marken. Tidligere havde han ved Pløjning fundet en
Sten med 11 lige storeskaalformede Fordybninger
anbragt i to Rækker, samt
med en større Fordybning ved Siden af, som nu staar i hans Have som Grav
sten over nogle Hunde. Gennem de senere Aar er der stadig ved Markarbejde
oppløjet en Del Urner og sløjfet Stenkredse. A f disse kunde ved Undersøgelsen
endnu paavises Spor af 22; men lige saa mange er sikkert gennem Tiden helt
forsvundet. Før Nationalmuseets Undersøgelse havde Mortensens Søn Folmer
fundet endnu 5 Stenkredse og en Urnebegravelse, der endnu laa urørt i Jorden.
Senere er der yderligere fundet en Urnebegravelse.
Stenkredsene veksler i Størrelse fra 1,6 til 14,5 m i Tværmaal. De mindre
Kredse er lagt af en enkelt Række haandstore, tæt sammenstillede Sten, de større
af Sten paa 40—60 cm i Tværmaal. Stenene ligger paa den oprindelige Jordover
flade og er siden blevet tildækket ved Sandfygning. I Midten er der en kedelfor
met nedgravet Fordybning, hvor Begravelsen findes. Inden for Stenkredsen har
været en maaske kun 15—20 cm høj Jordpaafyldning. Kun de ovenfor omtalte
to koncentriske Stenkredse har været dækket af saa meget Jord, at de er blevet
bemærket, og betegnes i F. Bojsens Møns Historie som en lav sløjfet Høj.
I alt haves sikre Oplysninger om Begravelserne i 9 Grave. Disse falder i
tre Grupper: 1) Urnegrave, hvor Urnen indeholder rene brændte Ben, 2) Urnebrandgruber, hvor Urnen er omgivet af og fyldt med brændte Ben og Kul-
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stumper, 3) Brandpletter, hvor Ben, Kulstumper og Urneskaar findes blandede i
Gruben.
Fem af Gravene, hvorimellem Urnen med Halsringen, hører til første Gruppe.
Urnerne var her anbragt paa en flad Sten i Bunden af en Grube og omgivet af
mindre Sten, samt dækket af en større flad Sten. En enkelt af dem stod dog frit
i Gruben, kun dækket af en Sten. Ud over Halsringen, der laa sammen med
nogle Jernnaale, som gik tabt ved Optagelsen, fandtes der intet Gravgods i nogen
af Urnerne. Kun laa der oven paa en af Urnerne en 8 cm lang Flækkekniv.
To Urnebrandgruber fandtes Side
om Side. Den ene var omgivet af en
Stenkreds, den anden uden Indheg
ning af nogen Art liggende 1,5 m
uden for Stenkredsen. Begge Urner,
der var uden Gravgods, var nedsat
i Gruber og dækket af en flad Sten.
Endvidere var to af Gravene Brand
pletter, begge omsluttet af Stenkredse.
I den ene af dem laa der, foruden
nogle faa Stumper af et Lerkar, et
3,5 cm langt Stykke Jern af ubestem
melig Type, samt en 4,5 cm lang
Flintflække. I den anden fandtes for
uden nogle smaa Urneskaar en 10 cm
lang Flækkekniv.
Fig. 3. Bronzehalsring af Wendeltype, overbrudt i Oldtiden.
Tre af de undersøgte Stenkredse,
der ligger paa Række i Gravpladsens Østside, var alle 2,6 m i Tværmaal, anlagt
paa samme Maade og hver repræsenterende sin af de omtalte Gravtyper. De to
sammenstødende Stenkredse (Fig. 2) omsluttede Grave af første og tredie Type,
anlagt paa en saadan Maade, at man maa antage, at de er omtrent samtidige.
Baade Urnerne, Halsringen og Gravtyperne viser stærk Tilknytning til de ældste
Jernalderkulturer i Nordtyskland. Halsringen, hvis Diameter er 22— 19 cm, og
hvis største Tykkelse er 2,2 cm, har */<— 1 mm tynde Lameller (Fig. 3). I Tysk
land kaldes denne Type for en Wendelring eller en Totenkranz. Fra Danmark
kendes kun 10 Eksemplarer af denne Type fordelt paa 5 Fund fra Sjælland og
Lolland-Falster. Det er alle Votivfund, hvoraf de fleste tillige indeholder store
Vulstringe, sammen med hvilke Wendelringene sikkert er indført her til Landet.
Karakteristisk for disse spinkle Ringe er det, at de næsten alle er gaaet i Stykker
i Oldtiden og derefter sammenlappede. Dette gælder ogsaa Ringen fra Haarbølle*
der to Steder paa Midten over for hinanden er gaaet i Stykker og derefter
sammenføjet med to paanittede Bronzeplader. Inden Gravlæggelsen er den gaaet
i de to Stykker, hvori den nu er brudt. Dette er sikkert sket, da den blev af
taget den døde inden Ligbrændingen, for at skaane den for Ilden. Det er første
Gang denne Type er fundet i en Grav her i Landet. Mere almindeligt findes den
i Urnegrave i Skaane, men har der ofte været med paa Ligbaalet. Det samme
gælder Fund fra Tyskland.
5*
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Fig. 4. Urner fra Stenskredsgravene. Typen i Midten fandtes i fire Grave, hvorimellem den med Halsringen og
en Urnebrandgrube. Ca. l/s.

Ringen og de tidligere paa Pladsen fundne Oldsager, Urnerne samt Grav
typerne viser, at Gravpladsen tilhører Bronzealderens Slutningsperiode. Lignende
Stenkredsgrave er endvidere kendt fra Skovene langs Kysterne paa Danmarks
sydligste Øer, særlig talrige i Nordskoven paa Als; men endnu ikke undersøgte.
En enkelt Plads kendes fra det indre af Landet ved Sepstrup Syd for Silkeborg,
hvor Hans Kjær i 1926 undersøgte 6 Stenkredse, 1,33—3,75 m i Tværmaal og
kun indeholdende nogle faa Urneskaar, brændte Ben samt et lille Stykke af en
Jærnnaal.
Sammen med de sydsvenske Fund knytter Fundene fra Haarbøllepladsen det
østlige Danmarks og det sydlige Sveriges sidste Bronzealderperiode nær til de
ældre nordtyske (pommerske) Jernalderkulturer og viser Samtidigheden mellem
Jernalder Syd for Østersøen og Bronzealder Nord for Østersøen. Nogen større
kulturel Forskel har der dog næppe været mellem disse to Omraader. Jernalderen
har sikkert samtidig holdt sit Indtog i det nordlige Tyskland og det sydlige Skan
dinavien. 1 Bronzealderens Slutningsperiode, 9. Periode, har Jern været kendt og
benyttet til Vaaben og Redskaber. Dette har muligvis bevirket den Overflod paa
Bronze, som de vældige Smykkeformer fra denne Tid synes at vidne om.

Fig. 1. Trelleborgs Østport, restaureret i Foraaret 1937.

TRELLEBORG
EFTER FIRE AARS U D G R A V N IN G E R
A f Poul N ørlund
af Vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse har nu staaet paa
i fire Aar. I 1934 fandt vi det første af Borgens mærkelige, ellipseformede
Huse. Det næste Aar (1935) aabenbarede hele det store, regelmæssige Anlæg sig
for os, — og her bruger jeg ikke for stort et Ord, naar jeg siger, det var en
Aabenbaring, selv om det kun drejer sig om Huller i Jorden. Det tredie Aar
(1936) gik med at konstatere, at det var, som det skulde være, og i det hele med
at udbygge vor Forstaaelse af Anlæggets Enkeltheder; forventelig var Overraskel
sernes Tid nu forbi. Men saa kom 1937 med revolutionerende nye Iagttagelser,
som definitivt løfter Trelleborg op blandt Nordeuropas bygningshistoriske Stor
værker. Og Undersøgelsesomraadet har nu faaet en saadan Udvidelse og et saa
ubegrænset Fremtidsperspektiv, at vi ikke mere tør sige, naar Trelleborg-Grav
ningerne kan endelig afsluttes.
I 1937 var Gravetiden næsten 6 Maaneder; det skyldes især Carlsbergfondets
stadige, storstilede Støtte, at Arbejdet har kunnet drives med saa megen Kraft. I
den første Foraarstid var det Arkitekt C. G. Schultz og sidst paa Aaret Museums
inspektør Arkitekt Aage Roussell, som forestod Arbejdet; Arkitekt Schultz restau
rerede Østportens Stensætninger (Fig. 1). Fra Maj til September repræsenteredes
Videnskaben af cand. mag. Roar Skovmand og mig sammen med to unge Stu
denter, Tage Christiansen og Helge Glenstrup, samt en kort Overgang Student
Bertil Almgren fra Uppsala. Vi har hele Tiden haft den bedste Støtte af vore

U

dgravningerne

70

POUL NØRLUND

Arbejdere fra Heininge og Nabosognene; de har holdt godt ud, selv naar A r
bejdet blev ensformigt, og de er saamænd efterhaanden lige saa dygtige som vi
andre til at finde de Huller i Undergrunden, som det kommer an paa.
Trelleborg ligger nu meget afsides; der er faa Steder ved Vestsjællands stærkt
bebyggede Kyst, som er saa vanskelige at finde frem til, ingen Veje fører der
forbi.
Efter at den store Vikingeborg var lagt øde, har ingen siden slaaet sig ned paa
Borgpladsen. 1 Ny og Næ er en Rytter redet hen over den, og han har mistet
en Spore eller hans Hest har tabt
en af sine Sko; det er de eneste
Minder fra senere Tider, som er
fundet derude. Jorden ejedes i sid
ste Halvdel af 15. Aarhundrede af
Adelsmanden H erluf Bille, der sad
paa Bispegaarden Rollerup (ved
Valdemarskilde), og som skænkede
„det Jordsmon udi Trelborg“ til
Antvorskov Kloster. Et Vidne herom
fra 1487 fandtes i Klostrets Arkiv,
og det er første Gang, Trelleborg
nævnes i vore historiske Kilder.
Denne lange Ødetid staar i en
mærkelig Modsætning til den Yn
c
dest, som Stedet havde nydt i for
Fig. 2. Genstande af østlig Herkomst. O. 1 2 . A Estisk-lethistoriske Tider. Dengang har man
tisk Trekantsnaal af Bronze, o. 900. — B Hesteskospænde af
Bronze, o. 900. — C Trapezformet Hængelaas af Jern, 10.—
fundet det endog særdeles egnet til
1 1. Aarh. Fund fra Gruber, som er uden direkte Forhold til
Bebyggelse. I den yngre Stenalder,
Borganlægget.
i den saakaldte Jættestuetid, o. 2000
f. Kr., har her været en Boplads af anselige Dimensioner, en af de største vi
kender fra Øerne. Her har ogsaa boet Mennesker i Aarhundrederne omkr. Kr.
Fødsel (keltisk eller tidlig romersk Jernalder) og aabenbart igennem hele det 10.
Aarhundrede. Endnu ved vi ikke nok om denne senere Bebyggelses Udstræk
ning, men i Tid maa den ligge umiddelbart forud for Borgens Anlæg. Der har
sikkert boet Mennesker paa Pladsen, dengang Borgbyggerne kom dertil. Der er
noget, der tyder paa, at der er faret voldsomt frem imod dem.
Vikingerne har maattet jævne Terrænet, inden de kunde begynde at opføre
deres store Anlæg. Der er blevet ryddet helt op med Fortiden. Hvad der har
været af Huse, er revet ned, Brønde og Gruber fra den tidligere Bebyggelse er
kastet til. Hertil har man benyttet de Affaldsdynger, som laa paa Marken; men
vi finder ogsaa Menneskelig og Aadsler af D yr i de tilkastede Brønde. 1 en
Brønd, som ligger lige under Skillevæggen i et af Borgens store Huse, fandt vi
to smaa Børn paa 6—7 Aar, i en anden laa Hovedet af en ung Mand — og ved
Siden af det en Møllesten. Det sidste lyder underligt, men Møllesten og Hoved
har nok ikke noget med hinanden at gøre. Ogsaa i en af selve Borgens Brønde
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har vi fundet en Møllesten, og den er vel blevet benyttet som Kontravægt, naar
Vandspanden skulde hejses op, indtil en skønne Dag Rebet brast. Kværnstene
var velegnede til dette Brug, fordi Rebet kunde bindes gennem Hullet.
I en tredie Brønd laa imidlertid endnu engang to smaa Børn, og ovenpaa dem
en hel Ko. Man kan naturligvis udmale sig de Begivenheder, der ligger bag disse
noget uhyggelige Fund, paa forskellig Maade. Jeg tror dog ikke, det drejer sig om

Fig. 3. Tre skaalformede Spænder. O. 8 <. 4 : Yngre „Borrestil“, o. 950. Fundet i en af Borgens Gruber sammen
med den store Økse i Fig. 4. — B: 10. Aarh. Fundet i en tilkastet Brønd under Tværvæggen i et af Borgens
Huse. — C: o. 1000. Fundet nær Voldens Inderside.

Ofringer; snarere har man fundet sig foranlediget til en skaanselsløs Udryddelse
af den Befolkning, som boede paa Næsset.
Udelukket er det nemlig ikke, at der har boet fjendtlige Folk derude i Pe
rioden forud for Borganlægget. Der er fundet forskellige Sager af østeuropæisk
Herkomst, som ellers er sjældne eller slet ikke forekommer i danske Fund, og
gennemgaaende hører de til de ældste blandt de her paa Stedet fundne Vikingesager: de maa være ældre end Borgen. Forsaavidt de kan dateres nøjere, tilhører
de Tiden omkr. 900 eller Begyndelsen af det 10. Aarh. T il disse Sager hører en
estisk Triangelnaal, et Par smaa prismeformede Jernhængelaase med trapezformede Sider, et Hesteskospænde af Bronze (Fig. 2) m. m. Naturligvis kan disse
Ting være bragt hjem af Danske, som har faret i Østerviking. Triangelnaalen kan
have siddet paa en Trælkvinde, som er røvet paa den estiske Kyst. Men hvis
det, naar hele Fundet engang gøres op, skulde vise sig, at der er mange Ting
af østligt Præg, maa man tænke sig den Mulighed, at f. Eks. svenske Vikinger i
en Periode har sat sig fast paa dette Sted. Det var just i første Halvdel af 10.
Aarhundrede, at svenske Konger herskede over Hedeby ved den danske Syd
grænse.
En skarp Datering for Borgens Anlæggelse kan endnu ikke gives. Det maa
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være sket omkring Aar 1000. Udelukket er det ikke, at det kan være lidt før,
men snarest er det dog lidt efter. Hvis ingen nye afgørende Fund gøres, kommer
det til at afhænge af Lerkarskaarene, og i den Henseende er vort danske Sam
menligningsmateriale daarligt. Jeg har endnu kun delvis haft Lejlighed til at jævnføre
det senest fremkomne Trelleborgmateriale med de store Vikingetids-Fund fra Birka,
Hedeby og W ollin i Pommern. Der er fundet Skaar af ret udviklede DrejeskiveKar i Lag, som er ældre
end Borgens Huse, idet man
maa gaa ud fra, at ikke
blot hvad der findes i G ru
ber under Husvæggene, men
ogsaa hvad der er sluppet
ned i selve Stolpehullerne,
dengang Husene blev rejst,
er Ting, som er ældre end
Trelleborg; det har ligget
som Affald paa Marken, da
Stolpehullerne gravedes. —
Disse Lerkars Alder afhæn
ger af, om det er hjemligt
Arbejde eller Import fra
Vesttyskland; i sidste Fald
kan de godt tilhøre 10. Aarh.,
men her i Danmark er lig
nende Kar ikke gjort før i
11.— 12. Aarh. — Der er
fundet tre skaalformede
Bronzespænder fra 10. Aarh.
Fig. 4. Vaaben fra Borgens Tid, o. 1000. O. ’ 4.
(Fig. 3), det ældste fra senest 950, det yngste fra o. 1000; men det er kun det tredie og mindst daterbare,
som efter Fundomstændiehederne med Sikkerhed kan siges at være ældre end
Trelleborganlægget, idet det laa i en tilkastet Brønd under en Husvæg.
Hvad vi med fuld Sikkerhed tør fastslaa, er, at Trelleborg har været beboet
efter 1000; de yngste Fundsager i Husene kan ikke være ældre end Tiden henimod 1050; paa den anden Side faar man det Indtryk, at Bebyggelsen kun har
været kortvarig (der er aldrig bygget om paa Husene). Til de yngste daterbare
Sager hører de Fig. 4 afbildede Vaaben, Spydblad og Økseblade, endvidere en
Skive (Tenvægt?) af Knogle med en ret slap Baandslyngsornamentik (Fig. 5 j4)
samt Hanken til en Træskaal formet som et Dyrehoved (Fig. 5ß), der tilhører
den alleryngste af Vikingestilene, ejendommelig ved sin Nakkekam og sin Svinetryne.
Det meste af Sommermaanederne i 1937 gik med Udgravningen af den nord
østre Bygningskarré, der ubetinget er den bedst bevarede af dem alle fire. Hul
lerne fra Planker og Stolper staar skarpt og tydeligt i Jorden, og Leroverfladen
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er her kun i ringe Udstrækning blevet forstyrret af Gruber fra den ældre Be
byggelse. Husvægge, som er ført hen over saadanne Gruber med blandet Jord,
har vi nemlig vanskelig ved at finde.
Midt paa den lukkede Gaardsplads har ligget en enlig Bygning, sandsynligvis
Høvdingens, Feltherrens, beskedne Bolig. Den er af en helt anden Form og Kon
struktion end de andre Bygninger og har bestaaet af et enkelt Opholdsrum med
aaben Forstue eller Svale ved den østre Gavl, en fra ældgamle Tider velkendt og
almindelig udbredt Grundplan, hvortil mange Paralleller fra Mellemeuropa kunde
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Fig. 5. To Genstande af 11. Aarh.s Præg. O.
A Skive af Ben med flettet Ornament.
B Dyrehoved i „Runestensstil“, Hank til en Træskaal (tegnet af Bodil Slomann).

fremføres. Hullernes Karakter og indbyrdes Afstand viser os, at Huset har været
bygget i Bulkonstruktion, med vandrette Planker kilet ind mellem de lodrette
Støtter (Fig. 6).
Det Flyverbillede, hvoraf Fig. 7 er et Udsnit, skylder vi Hærens Flyvertrop
per, hvis altid beredvillige Hjælp har været af største Værdi for vore Undersø
gelser. I det firfløjede Anlæg er de enkelte Huse 100 Romerfod (29,5 m) lange
og byggede over Ellipser, der er afsat i Marken ved Hjælp af Pæle og Liner.
T il at konstruere en saadan Ellipse hører jo to Brændpunkter, men hvert enkelt
Brændpunkt er altid fælles for to Huse, som ligger i Vinkel med hinanden. Der
er derfor kun brugt i alt fire Brændpunkter til at afsætte de fire Huse; det er
meget elegant. Tilmed er denne Brændpunktskvadrat stukket ud i Marken med
en fabelagtig Akkuratesse; kun i det ene Hjørne er der en Afvigelse paa nogle
Centimeter, ellers er Afsætningen eksakt, til Trods for at Sidelængden i Kvadraten
dog er over 36 Meter. A f de 16 Brændpunkter, ved Hjælp af hvilke de fire Kar
reer er konstrueret, ligger Halvdelen paa en Cirkel med en Radius paa 150 Ro
merfod i Forhold til Anlæggets Centrum.
Husene var efter alt at dømme bygget med Stavvægge, altsaa med lutter lod
rette Planker kilet ind i hinanden, hvor hver anden Planke — alle Notplankerne
— er dybt nedgravet i Undergrunden. I de ydre, runde Stolpehuller har der
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sandsynligvis staaet Støtter for et Tagudhæng til Beskyttelse af selve Plankevæg
gen; der har altsaa været en omløbende Svalegang. Naturligvis kan man tænke
sig Væggenes dybt nedgravede Planker forbundne paa anden Maade end i Stav
konstruktion, f. Eks. ved Vidjefletning beklasket med Ler, men saa er der ingen
rigtig Mening i at gøre Væggen krum, og den vil ikke være stiv nok til at bære
det store Tag.
Sikkert har Langvæggenes krumme Form givet det stavbyggede Hus stor Stiv
hed, særlig overfor Vindtryk. Der er ikke Tvivl om, at der ligger teknisk Erfaring

Fig. 6. To Grundplaner. Til venstre Plan af Bulhus fra Biskupin i Polen, en befæstet Rækkehusby fra o. 600
f. Kr. — Til højre Plan af Hus midt i Trelleborgs nordøstre Karré. Uden om Bulvæggens aflange Plankehuller
ses en noget uregelmæssig Rille, hvis Bestemmelse er uvis, men som maa høre med til Huset.

og nøje Beregning bag denne Konstruktion. Mærkeligt er det, at man aldrig før
har fundet lignende Grundplaner, men det er endnu ganske overordentlig be
grænset, hvad vi ved om Vikingetidens Arkitektur. Trelleborghusene er de første
Vikingetidshuse, der er fundet i det nuværende Danmark. Man har baade i Sve
rige og Island fundet Tomter af Huse med svagt krummede Vægge, f. Eks. Gude
hovet i Hofstadir paa Island, som Daniel Bruun og Finnur Jönsson har afdæk
ket, og det store Bollnäshus, som er udgravet af den svenske Arkæolog Gustaf
Hallström. Det indskrænker sig dog til, at Langvæggene ved Enderne nærmer sig
hinanden, sikkert for at gøre Gavlkonstruktionen lettere. En bevidst Ellipseplan
er det ikke.
Der findes imidlertid en meget morsom og oplysende Parallel1): et navn
kundigt Skrin af nordisk — og sikkert dansk — Arbejde, just fra samme
Tid som Trelleborg (Fig. 8). Dette rigt udskaarne Skrin af Elsdyrshorn med
Bronzebeslag, som nu tilhører Domkirkeskatten i Cammin, Pommern, er formet
som et elliptisk Hus af Trelleborgtypen, dog uden Svalegang. Vi faar derigennem
Arkitekt Mogens Clemmensen, til hvis store bygningshistoriske Indsigt jeg under Trelleborg-Arbejderne
ofte har maattet appellere, var den første, som blev opmærksom paa denne Parallel. Allerede i 1924 har Pro
fessor J. Roosval i sin Bog „Den baltiska nordens kyrkor“ gjort gældende, at Camminskrinet antagelig gengiver
et virke’igt Hus.
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Fig. 7. Den nordøstre Karré. Luftoptagelse af Hærens Flyvertropper 1937, forstørret af Geodætisk Institut. Det
søndre Hus (forneden) var, da Billedet toges, tildækket med Jord, og Hullerne markeret med Cement. I det nordre
Hus er der i det store Midtrum fire Rækker Huller til Pæle, som har baaret Gulvplanker og vel ogsaa Vægbrikser
med Sovepladser. Midt paa Pladsen ses det Fig. 6 afbildede Hus.

en Oplysning om, hvorledes Husets Tag har været formet, men desværre ikke
om selve dets Konstruktion. Det er tvivlsomt, om man skal tænke sig det med
Sideaase eller som en ren Spærkonstruktion.
Trelleborg ligger paa et bredt Næs, som strækker sig ud i vaade Enge;
Landsbyen Næsby lige overfor paa den anden Side af Tudeaaen har vel Navn
efter dette Næs, og har der i Vikingetiden ligget en By ved Siden af Borgen, har
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den sikkert heddet Næsby. Den runde Borg er anlagt saa yderligt paa Næssets
Spids, som det var muligt af Hensyn til Bredden, og for at faa Plads nok, har
man endda udvidet Næsset paa den sydvestre Side ved ret storstilede Opfyld
ningsarbejder. Kun dets alleryderste Spids kom paa denne Maade til at ligge uden
for Voldanlægget (se Fig. 9).
Den Del af Næsset, hvorpaa Ringborgen ligger, afskæres fra det faste Land
bagved af en Voldgrav, der er koncentrisk med Volden og har omtrent samme
Bredde, nemlig 17 m; dog er
dens dybe Del kun 10 m bred.
Den gaar helt fra B rink til
Brink og forbinder saaledes Vaarbyaaens Enge i Syd med Tudeaaens i Nord; men den er ikke
saa dyb, at den har kunnet tage
Vand fra Aaerne. Derimod sy
nes der at være rigeligt med
Kildevæld i selve Graven, og
naar vi graver Snit i den, kom
mer der derfor meget hurtigt
Vand. Nu præsenterer Voldgra
ven sig som en ret beskeden
Grøft; men der synes at blive
Mulighed for at tømme den for
alle de Jordmasser, som i T i
dens Løb er jævnet ud i den,
og det vil utvivlsomt i overor
dentlig Grad forhøje Voldan
læggets monumentale Virkning.
Der vil saa blive en Højdefor
skel paa næsten 10 m fra Vol
Fig. 8. Cammin-Skrinet, dansk (skaansk) Arbejde fra o. 1000, nu
i Cammin Domkirke i Pommern. Bemærk de buede Langsider og
dens Top til Gravens Bund.
Dyrehovederne i Gavlen. De udskaarne Felter er af Elsdyrshorn,
Trelleborg standser imidlertid
Pladerne holdes sammen af forgyldte Bronzebeslag.
ikke ved denne Grav, det viste
vore Undersøgelser i Slutningen af 1937. — Det har altid staaet mig klart, at vi
engang maatte undersøge, om der kunde findes Spor af Bebyggelse eller even
tuelt en Begravelsesplads hinsides Voldgraven. Der var forskellige Muligheder, og
kort inden jeg i September Maaned skulde til at afslutte Gravningerne for 1937
— fordi Pengene var saa godt som opbrugte — stak jeg paa Maa og Faa en
Søgegrøft ud paa Trelleborggaardens afhøstede Marker. Vi fandt snart Huller
nedgravet i Leret, af samme Art som dem vi kendte saa godt inde fra Borgplad
sen, aflange og runde Huller Par ved Par. Og da vi fulgte et Spor, fandt vi buede
Vægge med dobbelte Rækker af Huller ganske som de 16 Karréhuse. Der kom
et Hus frem, lidt kortere end de andre, men ellers indrettet ganske ligedan. Den
ene Gavl vendte ind mod Borgen.
Klods op ad det konstaterede vi ét til og ved Siden af det endnu ét, stadig
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af samme Art og Størrelse (26,5 m eller 90 romerske Fod, 9Ao af de andre). Men
vi lagde Mærke til, at de ikke laa solret — i Øst-Vest eller Nord-Syd — som
alle Husene inde i Borgen. De laa heller ikke parallelt med hinanden: de Gavle,
som vendte ind mod Borgen, laa tættere end de ydre Gavle. Sagen var den, at
Husene laa radialt, og Akserne pegede alle nøjagtig mod Borgpladsens Centrum.
Dette nye betydningsfulde Spor var altfor spændende til, at vi kunde standse, og
efter at nye Pengemidler var stampet op af Jorden, fortsattes Prøvegravningerne

Fig. 9. Trelleborg Næs med Ringborgen. Luftoptagelse af Hærens Flvvertropper 1936. I Forgrunden Næssets
brede Spids, som overskæres paa skraa af et moderne Hegn. I Baggrunden de to Trelleborggaarde.

— med Gaardejer N. P. Andersens velvillige Tilladelse — i det noget ubehagelige
Novembervejr under Ledelse af min Kollega Arkitekt Aage Roussell. Det lykke
des at konstatere en Krans af 12 ensartede Huse, men det er sikkert ikke alt.
Rækken har uden Tvivl fortsat sig i begge Retninger. Der kan godt være helt op
til 24 Huse. Det vil først Fremtiden vise.
Lige uden for Husenes Ydergavle fandt vi Spor af en Vold og uden for denne
endnu engang en Grav. Volden er dannet ved Gravens Opkastning og forsvundet
igen ved dennes Tilfyldning. Begge Dele har været langt svagere end Ringvolden
og dens Borggrav; det er herinde, at Hovedforsvaret har ligget. Det ydre Anlæg
er en Forborg til at møde Fjendens første Angreb; men Forborgens Huse er for
modentlig Kaserner ganske som Borgpladsens.
Helt forsvundet er den udjævnede Ydervold alligevel ikke i Terrænet. Da jeg
en Dag gennemsaa det store og værdifulde Materiale af Luftoptagelser fra Trelle
borg, som vi skylder Hærens Flyvertropper, saa jeg til min Overraskelse paa en
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Fig. 10. Trelleborgnæsset mellem de to sammenløbende Aaer, Tudeaa og Vaarbyaa. Lodret Luftoptagelse ved
Hærens Flyvertropper, 1936. Forborgens sløjfede Vold viser sig paa dette Billede som en lys Stribe i Terrænet,
Sydøst for Ringborgen (Nord opad).

af Optagelserne fra Eftersommeren 1936 (Fig. 10) en lys, buet Stribe just der,
hvor den søndre Del af Volden har ligget. Der maa, i det Øjeblik dette Billede
blev taget, have været særlig gunstige Betingelser til Stede, som jeg ikke kan
gøre Rede for. Men endnu er der paa den Stribe, hvor Volden har ligget, megen
raa Jord i Muldlaget, og det er forsaavidt naturligt, at det kan bevirke en anden
Tone i Bevoksningen, særlig ud paa Sommeren. Nu, da man kender Voldens Plads,
kan man ogsaa skimte en svag Højning i Terrænet.
Volden har fortsat sig ned over Brinken et Stykke ud i Vaarbyaaens Eng
drag, og her ligger endnu en Rest af Volden bevaret; det skimtes paa Luftfoto
grafiet Fig. 10. Nu er Forholdet ganske klart, men ingen har tidligere tænkt paa,
at denne lille Højning kunde have noget at gøre med Fæstningsanlægget, som
ligger saa langt derfra.
Da vi havde faaet alle vore H uller maalt ind og konstrueret op paa Papiret,
viste det sig, at den samme Regelmæssighed, som vi har fundet inde i Borgen,
ogsaa raader herude. Huse, Ydervold og Ydergrav ligger koncentriske med den
store Ringvold. Foreløbig er det hovedsagelig de indre Husgavle, som vi kender
ordentlig, og de ligger meget nøjagtigt paa en Cirkellinie trukket fra Borgpladsens
Centrum med en Radius dobbelt saa stor som Radius for Ringvoldens indre Kant,
eller med andre Ord af samme Længde som Borgpladsens Diameter: 136 m. Naar
vi ser bort fra et Par enkelte Undtagelser, har vi ikke kunnet maale mere end
25 cm’s Variation i de 24 Gavlhjørners Afstand fra Midtpladsens Centrum. Ved
et Maal saa stort som 136 m er det ganske forbløffende. En Line af den Længde
er ikke let at tumle med, og det er vel ogsaa mere end tvivlsomt, om de mange
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Fig. 11. Plan over Trelleborganlægget paa Undersøgelsens nuværende Stadium. Ved C. G. Schultz. O. 1 : 5000.
De prikkede Omraader er de fugtige Engdrag, hvorigennem Aaerne snoer sig; Aaerne er indtegnet med deres
ældste kendte Leje. De med sort udfyldte Huse er konstateret i Marken omend ikke alle færdigundersøgte. Hvor
langt Husrækken i Forborgen har strakt sig til begge Sider, er uvist; nogle faa Huse er indtegnede paa Skøn med
stiplede Linjer. Nord er opad.

store Cirkelslag i Terrænet har kunnet lægges ud ved direkte Maal fra Centrum.
Men hvis ikke, maa Vikingerne have kendt Beregningsformler, som forudsætter
virkelige matematiske Kundskaber.
Afstanden fra Centrum til Ydervolden synes at være det dobbelte af Afstanden
til Ringvoldens Yderkant (170m = 242 Romerfod), men dette Maal er dog endnu
ikke helt betryggende bestemt.
Med den nu paaviste Forborg er Trelleborgs Areal næsten fordoblet, og den
er vokset op til at blive en af de allerstørste Fortidsborge i vort Land. Den dæk
ker et større Areal end baade Vordingborg Slot og Hammershus, vore to mæg
tigste Middelalderborge. Dens Bebyggelse var ogsaa betydelig tættere.
Da Forborgen helt igennem indgaar i det geometriske System, hvorefter Bor
gen er konstrueret, er det naturligst at antage, at det altsammen er samtidig anlagt
eller samtidig udstukket i Marken. I alle Tilfælde foreligger der en samlet Plan,
som maa være beregnet og tegnet op af en meget erfaren Mand, — en højt begavet
Matematiker, fristes man til at sige. Hvor han har lært sin Kunst, ved vi i Øje
blikket slet ingen Ting om. Muligvis østfra (Byzans?), muligvis vestfra (Eng
land?), det er paa nuværende Tidspunkt rent Gætteværk, da intet tilsvarende
Anlæg nogetsteds har kunnet paa vises. 1 Byzans levede Traditionerne fra Grækerog Romertiden, og vi ved, at her fandtes en højt udviklet Militærarkitektur; uden
for den østromerske Hovedstads Porte havde de nordiske Væringer, der gjorde
Tjeneste i Kejserens „H ird “ , deres faste Lejr, — men vi kender ikke dens Ind-
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retning. I England ligger inden for Danelagens Omraade mange saakaldte „Dan
ske Lejre“ (Danish Camps), der udmærker sig ved deres ganske regelmæssige,
kredsrunde Form; engelske Arkæologer ved desværre ikke meget om disse An
lægs Alder, men tænker sig dem sædvanlig betydelig ældre end Danskertiden.
Her er en Sag, som maa undersøges nærmere.
Men hvorfor har de gamle Vikinger ønsket at bygge deres vestsjællandske
Borg efter et saadant Skema og med en saadan Akkuratesse? Hvorfor har de
gidet gøre det? Hvorfor var det saa vigtigt, at det altsammen blev saa geometrisk
præcist? Naar man paa Fig. 11 ser Borgen indtegnet i Terrænet yderst paa Næs
set, vil man ogsaa lægge Mærke til, at de fire Porte i Hovedborgen slet ikke er
drejet efter Terrænets naturlige Linier, men efter Solen. Ogsaa heri er der noget
tvungent, — selv om den solrette Orientering i og for sig er et almindeligt Fæ
nomen. Er det religiøse, kultiske Love, som har tvunget Trelleborg ind i det faste
System?
Det er mig umuligt at finde noget kultisk ved Borgens hele Indretning. Trelle
borg er sikkert et rent militært Anlæg, og den eneste Begrundelse man kan give
for, at Borgen er bygget efter saa fast et Skema, synes den, at der virkelig paa
Lejr- og Borgbygningens Omraade inden for Vikingehæren har været ganske faste
Regler, som skulde følges. Med andre Ord, vi faar et Indblik i et stramt organi
seret Militærvæsen, en Disciplin af ubøjelig, næsten pedantisk Konsekvens.
Vikingehæren, det Instrument, hvormed Sven Tveskæg erobrede England og
Knud den Store fæstnede sin Magt, har ingenlunde været nogen vild Horde. Den
har raadet over en højt udviklet Teknik; det var det, der gav den Slagkraft, Be
vægelighed, Hurtighed. I Hirden, Knud den Stores staaende Hær, Tinglid, som vel
bygger videre paa Traditioner fra Faderens Tid, raadede den strengeste Mands
tugt, over for Brud paa Hirdlovene blev der skredet ind med haard Haand.
Det er den samme Tugt, vi finder i det store vestsjællandske Byggeforeta
gende, der er blevet til under een Mands Vilje. Jeg skal ikke ved denne Lejlighed
uddybe de historiske Problemer, som Trelleborg rejser, men kort gøre opmærk
som paa, at Hirden var delt i fire Fjerdinger, og at dette svarer til den ejen
dommelige Firdeling inden for Ringvolden, hvor hver Karré udgør en afsluttet
Helhed. I Datidens Borge anbragtes Husene ellers sædvanlig i en Krans op
mod Volden, saaledes at en Plads i Midten var fri, altsaa efter et lignende System
som i Forborgen, og Pladsen kunde udnyttes bedre paa denne Maade. Firdelingen
har af særlige Grunde været paakrævet.
Trelleborg rejser en hel Hær af arkæologiske Problemer, men det rører og
saa ved Nerven i et af de største og mærkeligste Afsnit af vor Historie, som de
historiske Kilder faktisk har ladet henligge i Halvmørke. Det maa blive muligt
ad arkæologisk Vej, d. v. s. ved at fremdrage de Vidnesbyrd, som Jorden gem
mer, at bygge et fyldigere Billede op af denne Tid og finde frem til en Forstaaelse af dens vældige Ydeevne.

Fig. 1. Solbilledet fra Trundholm Mose, Odsherred. V«.
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Regn og al Slags Væde er Bondens Rige, de er Magterne, der alle Dage
har dannet Grundlaget for hans Verden. En Gang i det tredie Aartusind f. Kr.
kom Bonden til Danmark. Indtil da var Livsformen og Levesættet for Landets
Beboere, hvad man udtrykker ved Ordet Samlertilværelse: Jagt paa Maddyrene,
hvor de saa var, i Hav, Luft eller paa Jord, Indsamling af Kysternes Bløddyr, af
Skovens Urter og Rødder. En saadan Samlers Indstilling overfor Naturen maatte
blive en anden end Bondens, mere afhængig og dog paa en Maade friere. Uhjæl
pelig bundet var unægtelig Jægeren og Fiskeren af Naturomgivelserne; hvorhen
Vildtet trak, maatte han drage efter. Paa den anden Side, hvad betød vel for ham
Regn og Sol i den eller den Skiften og Fordeling? Ikke meget. Nok kan en Jæ
ger se efter Blæst og Vejr, naar det gælder at komme Dyret nær mod Vinden,
men ellers? Kun lidt betød de Ting i Sammenligning med, hvad de var for
Bonden, for hvem deres Komme til rette Tid og i rette Maal var selve Livet,
Grøde og Frugtbarhed for Korn og Kvæg. Det primitive Menneske vil altid sikre
sig en Pagt med — i Virkeligheden en Magt over — de stærke Kræfter, der
staar bag hans Livsfornødenheder. Jægeren søger mod Kraften, der skaffer ham
Vildt, men ængstelig ser Bonden hen til, hvad der bestemmer Væksten hos hans
Avl og Dyr. Samlerens og Avlerens Guddomme har altid været vidt forskellige.
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Fra Agerbrugs og Kvægavls første Opdukken her i Landet indtil Bronzealde
rens Begyndelse ved Midten af andet Aartusind f. Kr. ligger det Tidsrum, der
benævnes Yngre Stenalder, vel rundt regnet et Aartusind langt. Nu er det ind
lysende, at Solens Dyrkelse er nøje knyttet til Jordbruget. Har da Soldyrkelse
fundet Sted herhjemme i Yngre Stenalder, hos Jættestuefolket i Østdanmark eller
hos det noget senere indvandrede jyske Enkeltgravsfolk? Højst sandsynligt hos
begge. Kun kender vi ikke Formerne, hvorunder det er sket. Sikre Beviser for
Soldyrkelse foreligger til Dato ikke i Fundene fra Danmarks Yngre Stenalder.
Først i Ældre Bronzealder indfinder de sig.
Bevislighederne for Bronzealderens Soltilbedelse er først og fremmest det
navnkundige Fund af Solvognen fra Trundholm, dernæst Helleristningsbillederne.
T il disse to Knudepunkter knytter sig saa en Række Fund, ældre eller yngre
indenfor det samlede Bronzealderstidsafsnit (ca. 1500—400 f. Kr.), Fund der paa
Baggrund af den Viden, Trundholmvognen og Helleristningerne giver, kan antages
(med større eller mindre Sikkerhed) at have noget med Sol at gøre. Vi begynder
med at se paa det sikre.
TRUN D H O LM VO G N EN

Vel kendt er Solbilledet fra Trundholm Mose i Odsherred, Fig. 1. I flere ad
skilte Stykker fandtes her i Aaret 1902, temmelig langt ude paa den vidtstrakte
Moseflade, en Fremstilling i Bronze af en rund Skive og en i Rundplastik formet
Hest, anbragt paa et fælles sekshjulet Vognunderstel. Det lykkedes ikke at finde
alle tilhørende Stumper; Trundholmvognen er derfor, som Billedet viser, ufuld
stændig, navnlig mangler det meste af de seks Hjul. Men det vigtigste, Sammen
stillingen af Skive, Hest og Vogn, kan anses for sikkert.
Hvorfor er nu denne Trundholmvogn saa vidt berømt? Aarsagen er, at saavel
dens Tolkning som dens Tilblivelsestid er uomtvistelig. Den faar derved dobbelt
Værdi som religionshistorisk Forskningsdokument. Overfor den kan ingen tvivle,
her har vi virkelig selve Solen fremstillet som rund gylden Skive trukket af sin
Hest. I Skivens mod Hesten vendte Rand er nemlig anbragt en Øsken, en anden
Øsken sidder under Hestens Hals, i Hestens Mule er en Tværgennemboring, alt
tydelige Tegn, der viser, at Tømme og Tøjle (eller Bidsel) har forbundet Hest og
Skive. Her er altsaa ikke, som det fra en enkelt Side er fremsat, afbildet to
sideordnede, uafhængige Genstande, men Hesten er i Forhold til Skiven ganske
øjensynlig Trækdyret, og Fremstillingen giver een sluttet Situation: Solen, der af
sin Hest drages hen over Himmelhvælvet. Men Vognen da? Hvorfor er baade
Solskive og Hest sat paa Vogn? Den sandsynligste Forklaring er, at Trundholmbronzebilledet efterligner en større Kultvogn. Man har ønsket at fremvise Gud
domsbilledet af Solskiven med dens Hest ved religiøse Fester for Tilbederne
eller for Agrene selv og har da valgt at køre det rundt paa en Vogn. Det er
sandsynligt, at af de to Forestillinger: den hestetrukne Sol uden Vogn og den
vognkørende Sol, er førstnævnte den ældste i nordisk Solkult. Det skal vise sig,
at begge Fremstillinger forekommer paa Helleristningerne.
Det træffer sig saa heldigt, at Trundholmbilledets Forfærdiger har prydet begge
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Sider af Solskiven med Spiralornamenter, anbragt i koncentriske Kredsbælter og
dækkende hele Fladen. Denne evigt løbende Spiral er nemlig et saa sikkert
Kendetegn paa et bestemt Afsnit af vor ældre Bronzealder, at Solvognen derved
med Sikkerhed kan tidfæstes til Slutningen af andet Aartusind f. Kr., omtrent
til Ældre Bronzealders Midte.

H E L L E R IS T N IN G E R N E

Det andet Bevis, eller rettere Sæt af Beviser, paa Soldyrkelse i Bronzealderen
gives af de nordiske Helleristninger. Med disse mærkelige, paa Klippeflader og
løse Stenblokke indristede Billeder føres vi geografisk omkring over saa godt som
hele den nordiske Bronzealderkulturs Omraade. Ikke alene Danmark, men hele
Sydskandinavien (saa højt op som til Trondhejm) og større Dele af Nordtyskland
fra Danzig-Egnen langs Østersøkysten over Mecklenborg og Holsten til Nord
hannover, er indbefattet i nordisk Bronzealders Kulturkreds. Helleristningerne
findes navnlig i Bohuslen og tilstødende Dele af Østfold, i Østergøtland, Skaane
og paa Bornholm; paa løse Sten kendes de bl. a. fra Sjælland, navnlig Odsherred,

Fig. 2. Helleristningsbilleder. Sol i Forbindelse med Vogn og Trækdyr, (u—d, J — ft, k: Bohuslen; e: Skaane;
/: Østfold).
6*
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Fig. 3. Helleristningsbilleder. Sol i Forbindelse med Personer, (a, d— g: Bohuslen; b: Østfold; c: Østergøtland).

men iøvrig spredt om helt ned til Hannover. Disse Billeders Indhold er broget
og afvekslende. Der afbildes Mennesker og mange Slags Dyr, Vogne, Slæder,
Plove og især Skibe, lige fra smaa Baade til lange, tæt bemandede Pragtfartøjer.
Desuden al Slags mærkelig Ceremoni; Dans, Kamp, Akrobatik, Processioner,
Hestekampe, Parringsscener og Optog af Folk, vistnok i Forklædninger eller Dyrehamdragter. Det er endnu langt fra muligt at tyde alle disse besynderlige Billed
fremstillinger. At de gennemgaaende er af religiøs (kultisk og magisk) Karakter, er
nu til Dags de fleste Forskere enige om. Et dybtgaaende Indlæg i de senere Aars
Diskussion om Helleristningernes Tydning er givet af den svenske Forsker Oscar
Almgren i Bogen Hällristningar och Kultbruk, 1927 (Nordische Felszeichnungen als
religiöse Urkunden, 1934). Almgren ser,
vistnok med Rette, i mange af Ristningerne
Afbilleder af de ved religiøse Fester frem
førte rituelle Optrin og Scener. At Bille
derne imidlertid ogsaa kan have ligefrem
mytologisk Indhold og nu og da afbilde
Gudeskikkelser, er meget sandsynligt. Hvad
nu Soldyrkelsen angaar, er det uden for
Tvivl, at den i mangfoldige Tilfælde er vist
Fig. 4. Helleristningsbilleder. Sol paa Stativ.
paa Helleristningerne. Inden vi gaar over
(Bohuslen).
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Fig. 5. Helleristningsbilleder. Sol paa Skib. (a: Østergotland; b— g: Bohuslen^.

Fig. 6. Helleristningsbilleder. Soltegn (a— g) og Sol som Person (h— i). — (a, c, e, g — i: Bohuslen;
b: Sjælland; d: Vestergøtland; f : Smaaland).
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til nærmere at betragte disse indristede Solbilleder, vil vi kort undersøge Mulig
hederne for de nordiske Helleristningers Datering. At kunne tidfæste, i hvert Fald
inden for rimelige Grænser, det arkæologiske Stof man har under Behandling,
er en væsentlig Forudsætning for en rigtig Benyttelse. Hvor gamle er da Helle
ristningerne?
Her foreligger flere, undertiden ret gode Holdepunkter. Visse store, tydelige
Fremstillinger af Økser og Sværd kan sammenstilles med de tilsvarende Vaabentyper fra forskellige Perioder inden for Ældre Bronzealder. Paa Indersiden af
Gravkister, der efter deres Type maa tilhøre en senere Del af Ældre Bronze
alder, findes forskellige Ristningsbilleder. Andre Tegn tyder paa senere Tid, saaledes Billeder af stærkt svungne Blæsehorn, øjensynligt Luren i et Udviklingstrin,
der kun kendes fra Yngre Bronzealder; ogsaa det nedenfor omtalte Dobbeltspiral
motiv (S. 96—97) viser hen til Bronzealderens senere Del. Endnu yngre er vistnok
enkelte andre Billeder, de yngste maaske helt fra Jernalder. 1 det store hele maa
da Svaret blive, at Helleristningerne i Tid spænder over det hele Bronzealdersaartusinde, men at det foreløbig kun undtagelsesvis for det enkelte Motivs eller
Billedes Vedkommende er muligt nærmere at præcisere Tidsafsnittet.
I Fig. 2— 5 er samlet en væsentlig Del af de Former, hvorunder Sol og Sol
dyrkelse er fremstillet paa de nordiske Helleristninger. De lader sig samle i fire
Grupper.
1. Solskiven fremstilles — i Tilslutning tiITrundholmbilledet(men dog i intet kendt
Tilfælde nøjagtigt som dette) — paa forskellig Maade i Forbindelse med Vogn og
Trækdyr. Man ser den, støttet af solide Stivere, anbragt paa et Køretøj med Vogn
stang, men uden Trækdyr-(Fig. 2a). Eller sat paa en lignende tohjulet Vogn, for
spændt med et enkelt Trækdyr (Fig. 2 b); eller anbragt paa et Stel, der vel nok
skal forestille Vogn, og trukket af en fantastisk, slangeagtig Hest (Fig. 2c). Men
Solen kan ogsaa have to Heste spændt for sin Vogn; der kendes Billeder, hvor
Solskiven ses anbragt ovenpaa eller foran en tohjulet med to Heste forspændt
Vogn (2d—e). Paa andre Billeder ses Solen uden Vogn, men trukket af et enkelt
Dyr, som maa være Hest, H jort eller Vædder (2 f—h). Ved g og h er det rime
ligt at tænke paa Heste, men Dyret 2f maa med sit svungne Horn vel være
H jort eller Vædder. Smaafigurerne uden om Solskiven paa 2g er, som det ne
denfor skal nævnes, utvivlsomt skematiserede Billeder af tilbedende Personer med
oprakte Hænder. T il Sammenstillingen af Skib og hestetrukken Sol (2fi) vender
vi senere tilbage. Paa Fig. 2 i synes Trækdyret at have overskredet Grænsen for,
hvad et saadant bør tillade sig over for sin Behersker. Fig. 2k viser Solskiven
nært knyttet til et enkelt fireget Hjul, der sandsynligvis repræsenterer en Vogn i
Antydning. Det skal dog over for mulige Skeptikere indrømmes, at det ved Tyd
ningen af saa afkortede Fremstillinger som 2 i og k er raadeligst at tage sine
Forbehold.
2. Solskiven afbildes i Forbindelse med Personer. Paa Fig. 3a ser vi den ført
eller slæbt af en hornet (Mands-)Person, der altsaa her synes at have overtaget
Trækdyrets Bestilling. Men den kan ogsaa bæres og fremvises højt løftet af Mænd.
Saaledes paa 3 £>, hvor Bæreren holder den i een Haand, og 3 c, hvor han bruger
begge. Paa sidstnævnte Billede er Solskiven oval og prydet med en Dobbeltspiral,
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et Ornament karakteristisk for Yngre Bronzealders første Perioder (Fig. 35); at det
virkelig forestiller Solen, støttes af den nedenfor Fig. 39 viste norske Helleristning,
hvor det samme Tegn ses i Forbindelse med Skib paa ganske samme Maade som
ellers i vor Gruppe 4 det kredsrunde Soltegn. Undertiden bæres Solskiven fast
gjort paa Stænger eller Stativ (Fig. 3d), eller den holdes af flere Personer (3 c).
Den kan ogsaa fremstilles isoleret, svævende, tilbedt af Personer, der holder den
ene Haand oprakt med Fingrene spredt (3/), eller anraabt af en hel Flok tæt omstaaende Tilbedere, der rækker begge Arme i Vejret (3g); den større Figur til

Fig. 7 —8. Sjællandske Helleristningssten. (7: Engelstrup, Odsherred; 8: Dyrehaven). 1 » og V».

højre paa 3 g (Person med Strud eller Kvinde med langt Haar?) er vel Solski
vens Fremviser eller Holder. Det synes indlysende i hvert Fald ved nogle af
denne Gruppes Billeder (c—e, g), at det drejer sig om Demonstration og kultisk
Brug af det hellige Guddomsbillede, Fremvisning for Tilbedernes Skare eller Omkringføren til Agrenes Frugtbargørelse. — Foruden i disse nævnte Forbindelser
forekommer ikke ganske sjældent Solskiven sat paa ejendommelig Maade i For
hold til Menneskefiguren, nemlig i de Tilfælde, hvor Helleristeren synes at have
gjort Solen selv til Person, levendegjort den i Menneskeskikkelse (Fig. 6 h-i). Til
disse „Solmennesker“ vender vi senere tilbage.
3. Solskiven afbildes fritstaaende, anbragt paa Stativ (Fig. 4 a—c). Mens det
ellers nok, som nedenfor bemærket, i mange Tilfælde kan være tvivlsomt, hvor
vidt den enkelte Helleristning viser Solen selv eller dens kultiske Afbillede, kan
man ved denne Gruppe være sikker paa, at det sidste er ment.
4. Solskiven fremstilles i Forbindelse med Skib. Den sædvanligste Anbringelsesmaade er, at Solskiven, sat paa Toppen af en Stang, opstilles i Skibet nær
dettes Midte. Skibet kan være tomt som paa Fig. 5 a, eller bemandet som paa 5 b.
Er Skibet stort, kan det være forsynet med mere end een stangbaaren Solskive
(5 c). Foruden Skibsmandskabet, der i den nordiske Helleristers Tegnsprog almin
deligvis kun antydes ved Hjælp af en Række lodrette Streger, kan andre, større
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Figurer optræde paa Skibet, som
i Fig. 5 d, hvor der synes at være
Kamp, eller vel snarere rituel Dans
med Øksesvingning, i Forbindelse
med Dyrkelsen af Solen paa dens
Stang. Solskiven kan dog ogsaa
anbringes i Skibets Stævn, som
Gallionsfigur (5e—f ) . Nu er det
ejendommeligt at se, at Solskiven,
naar den saadan gaar til Søs, til
Tider medfører ikke alene sit nær
mere (saa at sige personlige) Ud
styr som Stativ og Menneskehjæl
per — saaledes paa Engelstrup
stenen, Fig. 7 — men ogsaa den
mere vidtløftige Montering, nemlig
Trækdyret, Hesten eller Hjorten.
Det skulde synes overflødigt at
tage Landjordstransportmidlet med
om Bord, men at det hænder,
Fig. 9. Sten med Solhjul. Fra Rygaard, Københavns Amt. '/■»•
viser f. Eks. Ristningen Fig. 5 g
og Dyrehavestenens Fremstilling
Fig. 8. Paa 5g er afbildet to Skibe, det øverste med Solskive paa Stang og foran
den Hesten, det nederste med Solskive paa Stativ og med Hesten som et Slags
Vedhæng, alt anbragt i Stævnen; (hvad Figuren under de to Skibe skal betyde,
er uvist). Dyrehavestenen viser midt i Skibet Solskiven paa Stang, ved den ene
Stævn Trækdyret, ved den anden, som det synes, en Person, vel Solens Hjælper.
Tager man nu Overblik over alle fire Gruppers Solbilleder — og det i
Fig. 2—5 givne Udvalg kan suppleres ved en Gennemgang af Helleristningspu
blikationerne — vil man se, at Solskiven
fremstilles ved forskellige, som oftest
kredsrunde, sjældnere ovale Tegn (Fig.
6 a—g). Oprindeligst blandt disse Tegn
er muligvis den simple Gengivelse af
Solen, som man ser den just som Skive,
altsaa det i Stenfladen let fordybede,
kredsrunde Felt. Hertil slutter sig som
yderligere Forenkling Kredstegnet, C irk
len. Men det blotte Cirkelslags Virkning
er spinkel, stærkere er den dobbelte
eller flerdobbelte Kreds. Undertiden
forsynes dette Solkredstegn med en
Art Øsken, anbragt som Regel ikke
Op- eller nedadtil, men ud til en Side
pig- 10. Sten med Soltegn. Fra Nyrup ved
( 6 /) ; sikkert med Rette har man ved
Højby, Odsherred. 'A.
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b

Fig. 11. Helleristningssten fra Fur. ’/v.

Tydningen af denne Enkelthed henvist til Trundholmskivens Træk-Øsken (Fig. I).
Almindeligst blandt Soltegnene er imidlertid nok Hjulet, det fire- eller fleregede.
Forestilles Solskiven rullende om sin egen Akse paa Farten over Himlen, har man
med det samme Solhjulet, og lader man Solen køre (selv om det kun er paa
Kultvogn hernede paa Jorden), er Sammenstillingen og Sammenblandingen med
Hjulet nærliggende. Det anseligste Solhjultegn paa danske Ristninger er Rygaardstenens store mangeegede Hjul (Fig. 9). Ogsaa Hjultegnet kan iøvrig til Tider faa
Træk-Øsken paasat uden Hensyn til Umuligheden af at forene en Hjulroteren med
en Trækdragning: tekniske Vanskeligheder kunde overlades til Guddommen!
Meget ofte sammenstilles paa Helleristningerne Soltegnet, hvad enten det er
Kreds eller Hjul, med de skaalformede Fordybninger, disse mærkelige, vidt ud
udbredte og ikke mindre vidt diskuterede Tegn, hvis Betydning vistnok er Frugt
barhed, oprindelig Forsøg paa billedligt at gengive selve Avlingsaktens Tryk. Hvad
er rimeligere for Agerdyrkere og Kvægholdere, der skal sørge for Væksten hos
Avl og Dyr, end at sammenstille Tegnene for frugtbargørende Sol og for Avle
kraften. Fig. 6 g viser Solhjulet fyldt med Frugtbarhedsskaale. Tilsvarende kan ses
paa danske Helleristninger, eksempelvis paa den lille Sten fra Nyrup (Fig. 10)
med dens Solring lagt uden om et Antal Skaale, der selv som et Slags Soltegn
er ordnet i Kreds om et Centrum, og navnlig paa Fur-Stenen (Fig. 11), tæt dækket
som den er af Skaaltegn (til dels kredsordnede), af Solkors (Hjultegnet uden Ring)
og anden Frodighedsfremstilling (Parringsscene). Denne sære Sten fra Fur, oversaaet
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fra øverst til nederst med stærke Tegn, fandtes liggende som Dæksten over en
Grav, men utvivlsomt har den engang staaet opret paa sin Fodflade som sit Steds
Centrum, en kraftudstraalende Støtte, mættet og ladet med Frugtbarhed.
Saa langt kan de to Hovedkilder, Trundholmfundet og Helleristningerne, føre i
Kendskabet til, hvilke Former Bronzealderens Soldyrkelse har haft. Hvad Tidsbe
stemmelsen angaar, ses det, at disse Kilder tilsammen spænder over hele Bronze
alderens Forløb. Paa Grundlag af det indtil nu vundne Kendskab vil det være rig
tigt, inden Billedet sammenfattes, at undersøge, om der i Bronzealderens rige Fund
mængde fra Danmark og i de nærmest omliggende Dele af Tidens Kulturomraade,
navnlig Skaane og Nordtyskland, skulde foreligge Ting, der med Sandsynlighed
kan sættes i Forbindelse med Soldyrkelsen og mulig give Bidrag til Forstaaelsen
af dens Væsen. Der foreligger virkelig en Række saadanne Genstande. De skal
her kort opregnes, i det store hele under Iagttagelse af den tidsmæssige Rækkefølge.

Æ LD R E BRO NZEALDERS FUND
(Ca. 1500— 800 f. Kr.).

Tidligt i Bronzealderen, uden Tvivl før Trundholmvognen, er den mærkelige
Bronzegenstand udført, der i Fig. 12 afbildes fra Siden og ovenfra. Den stammer fra

Fig. 12. Soltromme fra Balkåkra, Skaane.

en Mose ved Balkåkra i Skaane og har mærkelig nok sit eneste nøje Sidestykke
saa langt borte som i Ungarn. Som det ses, er Overpladen dekoreret med radiært
stillede Trekanter, der tilsammen virker som et Straaleornament, hvad uden Tvivl er
tilsigtet. Genstandens cylinderformede Side er stærkt gennemhullet og afsluttes for
neden med ti solhjulformede Ringe. I ældre Tid opfattedes dette Stykke som Bronze
beklædningen til et Solalter af Træ, men nylig har en svensk Forsker gjort op
mærksom paa visse ejendommelige Slidmærker, der tyder paa, at Tingen har
været ophængt; han vil herudfra, sandsynligvis rigtigt, forklare Genstanden som en
Tromme. Dekorationen med Solhjul og Straaler knytter direkte til Solkulten, og
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at Trommeslagning kan have været Led i Soldyrkelsesceremonierne, er uden vi
dere troligt og kan iøvrig støttes ved Henvisning til visse Helleristningsbilleder,
der synes at vise Gongongslagning el. lign.
At man tidligt i Bronzealderen har dannet sig Smykker eller Amuletter i Sol
tegnets Lignelse, viser nogle karakteristiske Hjulnaale fra omtrent samme Tid som
den skaanske Tromme. Et Eksemplar er vist i Fig. 13. Ligesom Balkåkratrommen
har sin Mage i Mellemeuropa, findes disse Hjulnaale ret almindeligt i mellem
europæiske Egne, navnlig Sydtyskland. Det er et Spørgsmaal, om de ikke ligefrem er importeret derfra. A f hjemligt
Arbejde er derimod uden Tvivl den
lille Genstand Fig. 14, der bedst kan
opfattes som en Amulet, dannet efter
den paa Stativ stillede Solskive (Fig.
4 a—c). Stykket bestaar af en i Bronze
indfattet rund Ravskive med korsformet Gennemboring fra Kant til Kant;
set mod Lyset træder Tegningen tyde
ligt frem, Boring og Bronzeindfatning
tilsammen danner Solens Hjulkors, et
dulgt Helligtegn. En teknisk Detail,
som Maaden hvorpaa Baandomviklingen ved Stykkets Fod er efterlignet i
Bronze, gør det sandsynligt, at Stykket
Fig. 13. Hjulnaal af
(hvis Fundforhold ikke oplyser noget) Bronze. Tyregod, Vejle
Fig. 14. Soltegn af Bronze
stammer fra tidlig Bronzealder.
og Rav. Uk. Findested. 1 i.
Amt. ’/a.
I en Mose ved Wismar fandtes for
over 100 Aar siden Bronzebeslagene til et Blæsehorn, ialt tre Stykker: Mund
stykke, Bærering og et bredt cylinderformet Rør til Forlængelse af Hornets brede
Ende; Hornet selv, der vel har været et almindeligt Oksehorn, eksisterer ikke nu.
Det hele er i Virkeligheden en Begyndelsesform til den store nordiske Bronzelur,
der i sin Oprindelse er et ved Bronzebeslag forlænget Dyrehorn. A f disse Be
slagstykker fra Wismar er Mundstykket og navnlig det brede Rør rigt udsmykket,
bl. a. med den karakteristiske løbende Spiral, der giver en sikker Tidsbestemmelse
til Ældre Bronze
alder (i dette T il
fælde snarere til
før end efter M id
ten). Røret er delt
i flere Bælter med
Fig. 15. Ornamenter paa Blæsehornsbeslag fra Wismar.
vekslende Orna
mentik; et af Bælterne er vist Fig. 15. Man ser her fra venstre fire Solhjul, der
efter Solskiven omgivet af stærkt skematiserede tilbedende Figurer med oprakte
Arme, dernæst fire spørgsmaalstegnslignende Figurer indrammet af Punkter og
endelig længst til højre to Skibe. Det har sin Interesse at konstatere, at Skemaet
for Helleristningernes bemandede Skibe allerede paa et saa tidligt Tidspunkt af
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Bronzealderen er fuldt udviklet og fastlagt. Solskiven med Tilbedere er her samme
Motiv som Helleristningsbillederne ovenfor Fig. 2g og 3 g. Ikke umuligt betyder
disse Soltegn, at Wismarhornet, ligesom Balkåkratrommen, har været anvendt som
Musikinstrument ved Sol
kultens Ceremonier.
En regulær Solskive af
lignende Art som Trundholmvognens fandtes i Au
gust 1863 af Kong Frederik
d. V II i en stor Høj i Jæ
gersborg Hegn. Denne Højs
Hovedgrav indeholdt et for
nemt Mandsudstyr, bestaaende af et Bronzesværd, en
Krog til Sværdremmen, nogle
mindre Beslagstykker, en
Vaabenøkse, en Mejsel og
en Naal, alt af Bronze, et
Lerkar og endelig en kreds
rund tynd guldbelagt Bronze
Fig. 16. Guldbelagt Bronzeskive fra Gravhøj i Jægersborg Hegn. '/*.
skive af omtrent 35 cm’s
Tværmaal. Denne Skive, hvis Levninger er gengivet Fig. 16, dateres ved sin O r
namentik til samme Tid som Trundholmvognen (maaske dog lidt yngre); den kan
ikke have været noget Skjold, kan overhovedet næppe forstaas anderledes end
som et Solbillede. Maaske var den et sakralt Værdighedstegn for den Afdøde. I
Skivens Midte ses et Stjerneorna
ment, der umiddelbart virker som
et Afbillede af den straalende Sol.
Et lignende Solstjernemotiv ses
i Bunden af Guldskaalen Fig. 17,
en Skaal der sammen med en halv
Snes andre fandtes nedlagt i et stort
Bronzekar i Lavindsgaard Mose paa
Fyn. Den grovt paasatte Lap er Fo
den af en i Oldtiden tilsat, nu tabt
Hank. Forskningen har været noget
i Vildrede med Dateringen af disse
Guldskaale. Sammenhængen synes
imidlertid at være den, at Skaalene
(der muligvis er indført fra Sydtysk
land) er forfærdiget i Ældre Bronze
alder, Hankene derimod tilsat se
nere, engang i Yngre Bronzealder.
Det er nærliggende at mene, at disse Fig 17 Guldskaal set fra Bunden Fra Uavindsgaard „ ose
Guldskaale, hvis Ornamentik synes
Fyn. ’/*-
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at henvise dem til Omraadet for Soltegn eller Solsymboler, har været i Brug i
Helligtjenesten gennem lange Tider, inden de engang i Yngre Bronzealder nedlagdes som stort samlet Offer. Det skal dog bemærkes, at Stjernen som Solmærke
er yderst sjældent paa Helleristningerne (hvis det overhovedet findes); Beret
tigelsen af at forbinde det med Solkulten maa søges væsentlig i JægersborgSkivens Dekoration.
Til disse „Solfund“ fra Ældre Bronzealder kan føjes endnu et Par Genstande,
der viser det almindeligste af Bronzealderens Soltegn, nemlig Hjulkorset, sat i
Forbindelse med Brugsting. Den ene er Bronzedolken Fig. 18, nu i Oldsagssam

Fig. 19.
Fig. 18. Bronzedolk fra Gravhøj ved Hesselagergaard, Fyn. — Fig. 19. Bronzekniv fra Gravhøj
ved Trenderup, Møn. — Begge ’.i.

lingen paa Broholm, fundet i en Ældre Bronzealders Grav i en Høj ved Hessel
agergaard; som man ser, er Grebknappens Overplade udfyldt med Solkorset.
Den anden er Bronzekniven Fig. 19, fundet i en lille Stenkiste i en Høj ved
Trenderup paa Møn sammen med bl. a. et saakaldt Grebtungesværd fra Ældre
Bronzealders senere Del; et frit udarbejdet Solhjul afslutter her Knivens Skaft.
Hvorvidt man ved disse to Fund staar overfor rituelle Genstande, anvendt ved
Ceremonier i Tilknytning til Soldyrkelse, eller om Solhjulet allerede her i Ældre
Bronzealder opfattedes som blot Ornament, kan foreløbig ikke afgøres. Principielt
maa det dog siges, at den, der vil antage Tydningen rituelle Sager, skylder at
føre det nærmere Bevis.
YNGRE

BR O NZEALDERS

FUND

(Ca. 800— 400 f. Kr.).

Fra Yngre Bronzealder foreligger en Række Genstande med Fremstillinger,
der uden Tvivl kan sættes i Forbindelse med Sol og Soldyrkelse. De fleste er
Rageknive, vel nok almindelige Brugsknive uden rituel Karakter. Man har oftest
det Indtryk, hvor det drejer sig om Yngre Bronzealders dekorerede Bronzear
bejder, at Dekorationen mere er Ornamentik end betydende Billedfremstilling.
Selv om imidlertid disse Ragekniv-Billeder betragtes som ornamentale Prydmotiver,
er de ikke derfor uden Betydning. Der kan nemlig næppe være Tvivl om, at
Baggrunden for Fremstillingerne er en stadig levende Kultus, der netop fordi
den endnu eksisterede og kendtes, kunde levere Dekoratøren brugelige, alment
forstaaelige Motiver.
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Fig. 20—30.
20. Aatte, Ribe Amt. — 21. Vester
24. Vandling, Haderslev Amt. —
27—28. Ukendt Findested. — 29.
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Yngre Bronzealders Rageknive med Solfremstillinger.
Lem, Viborg Amt. — 22. Ketting, Laaland. — 23. Egnen om Viborg. —
25. Emmeln, Nordtyskland. — 26. Egnen om Bremen, Hannover. —
Nyrup ved Raklev, Holbæk Amt. — 30. Skagens Klitmose, Hjørring Amt.
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Paa disse Rageknive, som er bevaret for os i saa stort Antal, fordi det i Yngre
Bronzealder var Skik at medgive Kniven som Del af Toiletsættet i den lille
Urnegrav med brændte Ben, er det navnlig Solfremstillingerne fra de ovenfor

Fig. 31—32. Yngre Bronzealders Rageknive med Sol i Stævnen (begge fra ukendt Findested). Vi.

nævnte Grupper 1 og 4, der gør sig gældende. Saaledes trækker paa Kniven
Fig. 20 Hesten Solskiven efter sig ved Hjælp af en Tømme eller Line, ligesaa
paa Kniven Fig. 21 og paa den Fig. 22, hvor Hesten er tegnet i Slangeform, saa
der af dens Naturform egentlig kun er Manken tilbage. I alle tre Tilfælde optræ
der Solskiven uden Vogn eller Hjul. Paa Fig. 21 er den, for at man kan være
vis paa dens Art, udstyret med Straaler. Ogsaa Kniven Fig. 23 har Kombinationen
Hest og Sol, Solen dog her fremstillet som
Halvsol og Hesten ret stærkt ornamentalt
omdannet. Paa den sønderjyske Kniv Fig. 24
svæver Solen frit over Skibet, i hvis ene
Forstavn den vælige Solganger sparker højt
bagud. Man skulde mene, den udtrykte sin
Fig. 33. Helleristning fra Bohuslen.
Misfornøjelse med, at Solskivens Plads midt
skibs er indtaget af det — fra flere andre Fremstillinger kendte — mærkværdige
Tegn, der hidtil ikke har kunnet tydes overbevisende; (Træ, Økse, Mast med Sejl er
bragt i Forslag). Kniven fra Emmeln, Fig. 25, har Skibe, svævende Slangeheste og
Halvsole; man kunde faa Indtryk af, at alle Transportmidler her er mobiliseret
til den synkende Sols Redning. Bemærkelsesværdig er den anden tyske Kniv,
Fig. 26: en Menneskefigur med Straaler om Hovedet padler sig frem i sit (be
mandede) Skib, mens den efterhaanden temmelig ukendelige Slangehest holdes i
Beredskab svævende over Bagstavnen. Er her anden Tolkning mulig, end at den
personliggjorte Solgud selv har overtaget Befordringen?

Fig. 34. Skibssætning ved Skovsgaard, Langeland.
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Hel- og Halvsole med Reminiscens af Hest ses paa Kniven Fig. 27; paa
Fig. 28 svæver Sole over Skibet med det ovennævnte gaadefulde Tegn. Ejen
dommelige er Knivene Fig. 29-30, hvis Greb er formet som Solhjul; uden Tvivl
er her selve Knivsbladet tænkt som Skibets (skindklædte) Skrog tømret af zigzag-

Fig. 35—36. Brilleformede Bronzespænder fra Yngre Bronzealder, ’/a og ’/2.
(35: Fangel Torp, 36: Harridslevgaard; begge Fyn).

satte Planker, og Grebet er da Stævnen med Solskiven som Gallionsfigur. Sidst
nævnte Træk fandt vi paa Helleristningerne (Fig. 5e—j), og det genfindes paa
Knivene Fig. 31-32; Zigzagplanker ses ikke sjældent paa Helleristningsskibe, som
f. Eks. paa det i Fig. 33 afbildede. At den stensatte Skibssætning ved Skovsgaard
paa Langeland (Fig. 34) sandsynligvis stammer fra Bronzealderen, og at Cirkel
slaget paa en af dets Stævnsten antyder Solskiven, er nylig udtalt i dette Aarsskrift
(1937, S. 20); er Tydningen rigtig, bliver denne Skibssætning at opfatte snarere
som Kultplads end som Grav. Det kan forøvrig bemærkes, at man undertiden paa
Helleristningerne finder Solskiven anbragt paa Trækdyrets Hoved, mellem Ørerne
eller Hornene, svarende til Pladsen paa Skibsstævnen.

Fig. 37.

Fig. 38.
Fig. 37. Bronzekam med Soltegn. Tamdrup, Jylland. 2'a.
Fig. 38. Urnelaag (Brudstykke) med Soltegn. Sevinsminde,
Holbæk Amt. Va.

De allerfleste af de i Fig. 20—32 afbildede Knive tilhører efter deres Type
Yngre Bronzealders første Halvdel; kun Fig. 28 er noget senere (omkring Perio
dens Midte). Rageknivene er imidlertid ikke de eneste Metalgenstande fra Yngre
Bronzealder, hvis Dekoration kan bringes i Forbindelse med Solkult. A f de to
brilleformede Spænder, (Fig. 35 og 36) — hvis Type er samtidig med største Delen
af de omtalte Knives — viser det ene (Fig. 35) samme Dobbeltspiraltegn som det,
der ovenfor konstateredes paa Helleristninger (Fig. 3 c), og som paa den norske
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Ristning, Fig. 39, sejler paa og svæver over Skib, et Tegn, der forøvrig i Yngre
Bronzealder knyttes med Forkærlighed som Dekoration netop til denne brillefor
mede Spændetype. Det andet (guldbelagte) Spænde, Fig. 36, har paa sin ene Plade
Solstjernemotivet. Videre er der Grund til at nævne et Par Bronzekamme, fundet

Fig. 39. Udsnit af Helleristning fra Bardal, Norge.

i jyske Urnegrave vel fra Yngre Bronzealders første Del; hver af dem bærer,
indlagt i Grebet, to Solhjultegn (Fig. 37). Endelig Brudstykket af et sjællandsk
Urnelaag (sandsynligvis fra Bronzealderens Slutning), hvis Overside oprindelig har
været helt dækket af et Hvirvelsolmotiv (Fig. 38): har den varmende Sol skullet
glæde den dødes kolde Bene?
R ESU LTATER

Hermed sluttes Gennemgangen af de væsentligste arkæologiske Vidnesbyrd om
Soldyrkelsen i nordisk Bronzealder, og der er Grund til nu at trække Hoved
linierne op og drage de Slutninger, Stoffet giver Anledning til.
Det er temmelig brogede Former, der gennem disse Billeder og Genstande
er konstateret for Bronzealderens Soldyrkelse. Solskiven sejler, kører, trækkes af
Dyr, bæres af Mennesker, staar paa Stativ. Hvad der først og fremmest interes
serer, er dette: kan der paavises nogen Udvikling i denne Solreligion? Kan æl
dre og yngre Lag udskilles i Bronzealderfolkets Forestillinger om Solen og
dens Guddomsvæsen? Her vil det være naturligt at sammenligne de ovenfor om
talte daterbare Fund fra Ældre Bronzealder med dem fra Yngre for at se, om
nogen særlig, gennemgaaende Forskel viser sig dem imellem. De ældre Bronze
aldersfund, Trundholmvognen naturligvis iberegnet, viser Forestillingen om Solen
trukket af sin Hest; de har endvidere Tromme, Blæsehorn, Guldskaal, Dolk og
Kniv udstyret med Soltegn, og her kan det i hvert enkelt Tilfælde være svært at
afgøre, om denne Udstyrelse er rent ornamental eller den (som sandsynligt er
ved Trommen, Hornet og Skaalen) betegner Genstanden som knyttet til og an
vendt ved Solkultens Ceremonier; de har fremdeles Smykker og mindre Gen
stande udformet i Soltegnets Lignelse, rimeligvis som Amuletter; de har en
delig Solskiven som Værdighedstegn, muligvis for Solpræsten (Jægersborg-Skiven).
— Noget til Ældre Bronzealder sikkert dateret Fund, der viser Solen sejlende,
kendes indtil videre ikke. Men den kørende Sol da? Vises den ikke af Trundholmfundet? Næppe. Utvivlsomt er nemlig Vognen i Trundholmfundet en sekun-
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dær Ting i Forhold til Hesten, eftersom det ubestrideligt befordringsmæssig er
en Meningsløshed at anbringe den hestetrukne Solskive ovenpaa en Vogn. Sik
kert maa Forholdet forklares saaledes, at den egentlige, raadende Forestilling om
Solens Bevægelse over Himlen var, at Hesten trak Solen, og at den sekshjulede
Vogn kun er et Afbillede af den Maade, hvorpaa Guddomsbilledet af denne heste
trukne Sol blev ført omkring til Menigheden eller over Agrene som Led i Sol
religionens Ceremonier, at med andre Ord det sekshjulede Køretøj forestiller
Kultvognen.
Blandt de sikkert daterede Yngre Bronzealders Fund har vi desværre ikke
noget saa afgørende og vægtigt et Stykke som Trundholm. Hvad vi kan opvise,
er en Række Smaafund, der viser sig at være prydet dels med Soltegn alene,
saaledes Kamme, brilleformede Spænder, runde Laag — og her staar vi igen
over for Usikkerheden med Hensyn til at afgøre, om Soltegnet er blot Ornament,
eller det har bevaret sin Kraft og altsaa mulig betegner Stykket som kultindviet
— dels med Situationsbilleder af Solen, saaledes Rageknivene. Paa disse Knive
har vi atter den hestetrukne Sol, men desuden Solen anbragt paa eller dog i Forbin
delse med Skib. Det synes altsaa, som de daterede Fund peger hen paa, at Fore
stillingen om den sejlende Sol er yngre end den hestetrukne.
Ser vi nu paa Helleristningerne (som desværre ikke lader sig dele efter Ældre
og Yngre Bronzealder, men som foreløbig maa betragtes under et), saa er det
klart, at de fleste af de ovenfor under Grupperne 2 og 3 samlede Billedfremstil
linger — nemlig de hvori Solskiven bæres eller fremvises af Personer, eller staar
paa Stativ — uden videre maa betragtes som sekundære, saadan at forstaa, at
hvad de forestiller, er Afbilleder af Solen, ikke Solen selv, med andre Ord Kulten,
ikke selve Guddommen. Anderledes forholder det sig med de Billeder under
Gruppe 2, hvor den svævende Sol er Genstand for Tilbedelse; her kunde der
nok være Tale om en direkte Fremstilling af Himmellegemet. Gaar vi til Grup
perne 1 og 4, d. v. s. den hestetrukne, den kørende og den sejlende Sol, kan
det være tvivlsomt og vil ofte være umuligt at afgøre, om disse Billeder forestiller
Kultceremonier eller de er Fremstillinger af, hvordan man tænkte sig Solens
virkelige Fart over Himmelhvælvingen. Den første Mulighed vil i de allerfleste
Tilfælde være at foretrække som Tolkning, men dette afsvækker paa ingen Maade
Billedernes Betydning, idet jo Kultceremonien til en vis Grad afspejler de til
Grund liggende Forestillinger om Solens Væsen og Bevægelsesmaader. Selv om
altsaa Helleristnings-Solhestene, -Solvognene og -Solskibene afbilder „jordiske“
Heste, Vogne og Skibe, nemlig de ved Solfesterne anvendte, fortæller de dog om
Tidens Tanker vedrørende de dertil svarende himmelske Ting.
Spørgsmaalet bliver nu: kan man ud fra Billedfremstillingerne selv, hvad enten
de findes paa Klippeflader, paa Stenblokke, paa Bronzegenstande eller andetsteds,
udfinde, hvilken af Solens tre Rejsemaader, Hestetræk uden Vogn, Kørsel eller
Sejlads, der er den ældste. Trundholmfundet antydede, som vi saa, at Vognen var
sekundær i Forhold til Hesten. Paa tilsvarende Maade ser det ud til, at Helle
ristningerne og Rageknivene vidner om, at den sejlende Sol er yngre i vor
Oldtid end den dyretrukne. Hvordan skulde man nemlig falde paa den Tanke at
give Solskiven et aldeles overflødigt Trækdyr med paa Skibet, om det ikke var,
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fordi Forestillingen om den dyretrukne Sol allerede bestod og havde bestaaet længe,
da Tanken om den skibsbaarne opstod. Er dette Tilfældet, forstaar man, at Sol
skiven, da den skulde om Bord, af gammel Vane tog Trækdyret med. At der
derved opstaar Uklarhed og Mangel paa Logik, er et Fænomen, der oftere iagt
tages, hvor det drejer sig om Udvikling og Brydning paa religionshistorisk Om
rade. Saavidt altsaa det arkæologiske Stof hidtil rækker — men her maa man
naturligvis tage Forbehold overfor, hvad Fremtidens Fund kan vise — synes
Forestillingen om Solen trukken hen over Himlen af en Hest (eller en Hjort) at
være ældst her i Norden, ældre end Tanken om saavel den kørende som den
sejlende Sol. Hvad den kørende angaar, kunde man efter Trundholmfundet være
fristet til at antage, at Vognen, hvor den end ellers optræder, kun er Kultvogn
og ikke nogensinde i Bronzealdersfolkets Tanke har kørt hen over Himlen. Med
Skibet maa det være anderledes. Man finder ikke paa at trække et Skib med
Solen i omkring paa Landjorden for at frugtbargøre Agrene, med mindre der
bagved ligger Idéen om, at Solen i Virkeligheden sejler paa Himlen.
T il Slut kan vi forsøge at rette Blikket tilbage i Tiden for muligvis at berøre
Forudsætningerne for Bronzealderens Solreligion, og derefter frem, for at søge
Antydning af, hvad Vej Udviklingen tog.
Det bemærkedes ovenfor, at det paa Forhaand maatte antages, at Yngre Stenalder
her i Norden har kendt Soldyrkelse under en eller anden Form. Nu er den Form
for Solens Rejse over Himlen, der efter den foretagne Undersøgelse synes at
være den ældste i Bronzealderen, en Landtransport. Forestillingen passer for
Folk, der ikke kender Hav. Ser vi paa Stenalderens Jordbrug, er det sandsynligt,
selv om bindende Bevis endnu ikke kan føres, at dets Indførelse skyldes Ind
vandring af nye Folk fra Sydøst, fra Europa-Kontinentets Indre. Imidlertid viser
Stenalderfundene, at Hesten kommer senere her til Landet end de andre Husdyr;
den hestetrukne Sol kan næppe være saa gammel i Norden som det Tidspunkt
omkring Midten af det tredie Aartusind, da Yngre Stenalder begynder. Men nogle
Aarhundreder senere, ca. 2000 f. Kr. F., falder Enkeltgravsfolkenes Vandringer
fra Europas Fastland i Syd og Sydøst op nordpaa, dels gennem Holsten og Sles
vig
Jylland, dels over Finland og Åland til Sverige. Omtrent ved samme Tids
punkt ser det efter Fundene ud til, at Hesten dukker op herhjemme, muligvis
(som det er foreslaaet) hidført netop af Indvandrerne. Den videre Udvikling ned
gennem Stenalderens Slutning til Bronzealderen viser med overvejende Sandsyn
lighed, at Bronzealderens herskende Overklasse — og det er denne Klasses Re
ligion, Helleristningerne viser — er de direkte Efterkommere af de nævnte Ind
vandringsfolk. Det er da en rimelig Antagelse, at Forestillingen om den hestetrukne
Sol er medført her til Landet af dem. Hvad Skibet og den sejlende Sol angaar,
ser det foreløbig ud til, at denne Tanke først er kommet ind i Løbet af Bronze
alderen. Bronzealderfolket var sødygtigt og søfarende, plejede vidtstrakte euro
pæiske Handelsruter. Forbindelser med de østlige Middelhavslande har her maaske
spillet ind. Den (tidligere fremsatte) Tanke, at Forestillingen om den sejlende Sol
skulde have naaet Norden vestfra i Løbet af Yngre Stenalder, finder indtil videre
ingen direkte Støtte i de arkæologiske Fund.
Til Belysning af den videre Udvikling i Bronzealderens Solreligion har vi
7»
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gemt et vigtigt Punkt, nemlig den levendegjorte Sol, et Fænomen, der som Billedet
paa Ragekniven Fig. 26 viser, i Tid ligger indenfor Bronzealderens Grænser. Selv
uden denne Kniv kunde man nok med en vis Sandsynlighed være kommet til en
lignende Slutning, nemlig ud fra de i Virkeligheden temmelig talrige Hellerist

Fig. 40. Helleristning ved Stora Berg, Uppland.

ningsbilleder, der viser Solskiven mere eller mindre fuldstændigt udstyret med
Ben, Fødder, Arme og Hoved, til Tider ogsaa med Vaaben; se Fig. Qh-i. Men
disse Helleristningsbilleder har været tydet paa forskellig Maade, oftest som Per
soner bærende runde Skjolde med eller uden Solemblemer. Livlig Diskussion har
navnlig staaet om den kendte uppländske Ristning fra Stora Berg (Fig. 40) med
en Række Figurer, der af nogle tolkes som gaaende eller løbende Solskiver, af
andre som skjoldbærende Mænd. Overfor denne Usikkerhed er Betydningen af
Rageknivbilledet Fig. 26 den, at dets hele Situation: Skibet, Slangehesten, Straalerne om den menneskelige Figurs Hoved, ikke synes at tillade nogen anden
Slutning, end at denne padlende Figur er Solguddommen selv. Personliggørelsen
af Solen har altsaa fundet Sted som en Forskydning eller Udvikling endnu i
Bronzealderen. — Om man ved fremtidig Forskning og gennem nye Fund vil blive
i Stand til beviskraftigt at foretage en nærmere Afgrænsning og Bestemmelse af
denne Solguds Væsen og Virke, at eftervise hans Slægtninge paa indogermansk
Omraade og følge hans Skæbne i Norden videre ned gennem Jernalderen (hvor
Soltegn og Symboler er ret hyppige) — det er vidt forgrenede og vanskelige Spørgsmaal, som vistnok kun vil kunne løses gennem. Bidrag fra flere Forskningsgrene.

Fig. 1. Mindeværelse for Knud Rasmussen. Paa Bagvæggen Bronzebuste, modelleret af Svend Rathsack og
skænket af det Modewegske Legat, samt et Ungdomsbillede, malet af Margrethe Svenn Poulsen, Gave fra Ny
Carlsbergfondet. Til højre en Rejsescene, udført af Grev Harald Moltke.

N O GLE IN TE R IØ R E R
FRA DEN ETN O G R A FISK E AFDELING
A f T homas T homsen
den Museumsmand, som fra sin Ungdom har været indstillet paa at skulle
opstille det størst mulige Antal Stykker paa den mindst mulige Plads, er det
en egen Følelse at slippes løs i tomme Rum, hvis Skillevægge man kan anbringe
efter eget Tykke. Har han følt det knugende i, Aar for Aar at se Museet stær
kere faa Lighed med et Lagerrum og Publikums Interesse svækkes, er Befrielse
den første Følelse. Men deri blander sig, efterhaanden som Sagen tænkes igennem,
en Frygt. Det kan ikke nægtes, at mange af de gamle Opstillinger ved selve det
sammentrængte og brogede havde en egen malerisk Virkning. Man havde ud
viklet en Frygt for det tomme Rum, en Art Pladsangst. Og hvad det angaar, at
man har fri Raadighed over Placeringen af sine Skillevægge, er det noget af en
Illusion, en Frihed, man har, mens de maaske 100000 Sager ligger nedpakkede
i Kasser. Paa det Tidspunkt faar man udleveret en Plan med Anmodning om at
indtegne Rummene og angive, hvilke Afdelinger de enkelte skal omfatte; fra da af
er Friheden forbi. Det er i sig selv en vanskelig Mosaikopgave; men vanskeligere
bliver den, naar efter den Tid betydelige Samlinger tilkommer, som det skete for
Sydhavet og Mongoliet. Men Frygten for Tomrummet viste sig i hvert Fald ugrundet.
or
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Fig. 2. Fra Iglulikeskimoerne. Midt i Rummet Figur af en Kvinde med perlebroderet Skindpels.

NOGLE INTERIØRER FRA DEN ETNOGRAFISKE AFDELING
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Fig. 3. Hjørne fra Niassamlingen: Arnested og Vægplader fra det i det tilstødende Rum anbragte Høvdinghus.

Ved Nyopstillingen er Bestræbelserne gaaet ud paa at tilfredsstille de viden
skabelige Krav, samtidig med at der toges Hensyn til det Publikum, der mere
betragter Sagerne fra et æstetisk end fra et videnskabeligt Synspunkt. De udgør
Hovedmængden af de Besøgende og har billigt Krav paa Hensyntagen. Men Mu
seumsmanden bør paa den anden Side ikke angle efter Publikumsgunst paa Be
kostning af den videnskabelige Overskuelighed. Det er som at balancere paa en
Ligevægtsbom med Udsigt til at falde ned, snart til den ene, snart til den anden
Side; Dommen over Resultatet vil afhænge stærkt af den dømmendes Stilling til
den ene eller den anden Opgave. En Ting, man har søgt at undgaa, er de ganske
ensartede Rum, som i mange udenlandske Museer virker saa trættende.
De hosstaaende Interiørbilleder maa i øvrigt tale for sig selv; tilføjes maa det
dog, at Valget, da Billederne er saa faa, ikke er upartisk. Den, der vil fælde en
uhildet Dom, maa have Ulejlighed med at foretage et personligt Besøg i Museet
for at se de Rum, hvor Betingelserne har været mindre gode for Opgavens Løs
ning, eller hvor Rummets Totalvirkning ikke lader sig gengive fotografisk. Forhaabentlig vil vedkommende i anden Henseende kunne høste Udbytte deraf.
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Fig. 4. Fra Bali. Eksempel paa de runde Museumsrum med udelukkende kunstigt Lys, som er anbragt i Karréens indre Hjørner, hvor Dagslyset altid vilde blive
daarligt. I Baggrunden malede Vægtæpper.

NOGLE INTERIØRER FRA DEN ETNOGRAFISKE AFDELING
Fig. 5. Javansk Skyggespilteater. Gave til Kong Christian X fra Sultan Pakoe Bawoeno X af Solo, hvis Portræt ses til højre. Lampen midt i Billedet kaster Lys over
Figurerne, hvis Skygger ses fra det tilstødende Rum, saaledes som det store Publikum ser dem. Baggrunden er dækket med Batikstoft’er.

S

THOMAS THOMSEN

Fig. 6. Fra Kongo. Eksempel paa et ydre Hjørnerum. I Forgrunden til højre Bakubafolkets Kongetrone; derover Trækar med figurlig Fremstilling.

NOGLE INTERIØRER FRA DEN ETNOGRAFISKE AFDELING

Fig. 7. Fra den kinesiske Afdeling. I Baggrunden og foroven til venstre 2 saakaldte Koromandelskærme fra 17. Aarh.; i den sorte Lakflade er Scenerne
indskaarne og farvelagte.

