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Fig. 1. Mogens Clemmensens 2. Kastelsprojekt. 1921.
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A f M. M ackeprang

„Arbejdsmarken“ for 1938 er der fortalt om de talrige forgæves Forsøg paa at
løse Museets Bygningsspørgsmaal i sidste Halvdel af forrige Aarhundrede. H er
skal Skildringen føres til Vejsende, nemlig til Vedtagelsen af de to Lovforslag, der
danner det parlamentariske Grundlag for det store, nye Hus. Om selve dette skal
der derimod ikke tales. Det vil være nok at henvise de Interesserede til den
saglige Redegørelse, Museets Bygmester A rkitekt Mogens Clemmensen har givet
i Tidsskriftet „A rkite kten “ ’s ogsaa i Særtryk udkomne Maanedshefte Nr. 3, 1938,
hvortil slutter sig den af Museumsinspektør V ictor Hermansen i Anledning af
Indvielsen udgivne Billedbog „Fra Rundetaarn til Prinsens Palæ“ , der paa en for
nøjelig Maade viser Forskellen mellem før og nu. Endvidere ligger det i Sagens Natur,
at kun de vigtigste Hovedpunkter i Udviklingen kan omtales. En udtømmende
Skildring af disse bevægede og — hvorfor ikke sige det — paa mange Maader
opslidende Aar vilde nemlig kunne fylde hele „Arbejdsm arken“ , ligesom det van
skelig vilde kunne undgaas, at den fik en meget personlig Karaktér. Og desuden er
det jo nu engang Resultatet, det kommer an paa!
Det Udvalg, Undervisningsminister Keiser-Nielsen nedsatte d. 17. Marts 1917,
adskilte sig stærkt fra sine Forgængere, jfr. Nationalmuseets Arbejdsmark. 1938.
S. 5 ff. Medens disse havde været sammensat af Fagfolk — Museumsmænd og
A rkitekter — bestod dettes Kærne af Parlamentarikere nemlig som Repræsentanter
for de fire store Partier: Konsul Hey, der senere blev afløst af Godsejer Johan
Knudsen, Niels Neergaard, Landstingets Formand Herman T rie r og Redaktør

I

6

M. MACKEPRANG

E. Wiinblad. Endvidere havde A rkite kt Andr. Clemmensen Sæde i Udvalget, hvis
Formand var Departementschef A. P. Weis, der som ung Fuldmægtig havde været
Sekretær i Museumskommissionen af 1890 og stadig bevaret stor Interesse for
Sagen. Museerne var derimod ikke repræsenteret, men Nationalmuseets to D irek
tører og Folkemuseets Bestyrelse modtog en Anmodning om at give de Oplys
ninger, de maatte ønske, og deltage i Forhandlingerne i det Omfang, „dette maatte
findes fornødent“ , noget der dog kun meget sjældent fandt Sted. Teoretisk var dette
naturligvis en lidt besynderlig Ordning, praktisk set derimod saare forstandigt,
da Synspunkterne unægtelig var temmelig divergerende. Dette kom stærkt til Orde,
da Udvalget efter nogle orienterende Overvejelser æskede deres Erklæring dels
om de almindelige Krav, der maatte stilles til en ny Museumsbygning, dels om
følgende tre Muligheder for Spørgsmaalets Løsning: En Udvidelse af Prinsens
Palæ i „væsentlig Overensstemmelse“ med Forslaget fra 1891 (jfr. Arbejdsmarken
for 1938 S. 12 ff), det 1910 nedlagte Frederiks Hospitals Bygninger og Grund og
Kastellet, hvis Evakuering var forudsat under tidligere Militærforhandlinger, og
paa hvilket A rkite kt Mogens Clemmensen forlængst havde henledet Opmærksom
heden. Medens nemlig Direktøren for Museets daværende 1. Afdeling, Dr. Sophus
M üller for enhver Pris ønskede at blive i Palæet, foretrak jeg afgjort Kastellet,
hvilket forsaavidt ogsaa gjaldt Folkemuseets Bestyrelse, der dog samtidig gjorde
opmærksom paa en fjerde Mulighed: En Nybygning i Rosenborg Have enten langs
Sølvgade eller paa Exercerpladsen. Det sidste var en Genoptagelse af Worsaaes
gamle Plan fra 1880, og der er ingen T vivl om, at det var en i og for sig fuldt
forstaaelig Pietet overfor Worsaae, der fik Folkemuseets D irektør Bernhard Olsen
til at fremsætte dette Forslag, som Flertallet af Bestyrelsen foretrak for Kastellet.
Det fandt dog ingen Tilslutning i Udvalget, og det samme gjaldt Frederiks H o 
spital, der forøvrig hurtig gled ud af Sagen, da det forinden Udvalget afgav sin
Betænkning i 1919 blev solgt til Etatsraad Emil Glückstadt, som kort efter skæn
kede den egentlige Hovedbygning til Kunstindustrimuseet. Naar det i det hele var
kommen paa Tale, skyldes det Kunstakademiet eller rettere dettes D irektør P ro
fessor Storck, der allerede før Udvalgets Nedsættelse havde forelagt Ministeriet
en skitsemæssig Plan til dets Omdannelse til Museumsbrug.
Tilbage var da de to Muligheder, en Nybygning i Kastellet eller en Udvidelse
af Prinsens Palæ, hvor Museet nu havde haft til Huse et Par Menneskealdre. Rent bort
set fra dette Følelsesmoment, var der paa Forhaand adskilligt, der talte for at blive
hvor man var og ikke „gaa ad Kastelsvejen“ , som Sophus M üller ved en senere
Lejlighed spøgefuldt udtrykte sig. Beliggenheden var besøgsmæssig saa god som
mulig, den navnlig udefra truende Brandfare, vilde blive væsentlig formindsket ved
Opførelsen af de nye Fløje, og hvad der vejede tungt, medens man i Kastellet var
afhængig af Militæret, raadede Undervisningsministeriet her selv over Grunden,
idet Stormgadeejendommene til og med N r. 19 jo netop var købte med en U d
videlse for Øje. Men det havde unægtelig den afgørende Skavank, at der absolut
ikke vilde blive Plads nok. Selv paa Papiret saa det ikke helt godt ud. Medens
Museets „Ønskeseddel“ lød paa c. 10.000 m 2 egentligt Udstillingsareal, vilde det
udvidede Palæ i sine 3 Etager kun kunne give c. 8.900 m 2, saaledes at man i ikke
ringe Grad maatte tage Kældrene i Brug til Udstillingslokaler. I Virkeligheden
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stillede Sagen sig dog adskilligt værre. T hi medens Arealopgivelserne for 2. Afde
ling og Folkemuseet byggede paa detaillerede Beregninger, hvilede de for 1. A f
delings Vedkommende alene paa et Skøn, der for at faa Regnskabet til at gaa op
var stærkt tillempet efter det Areal, som stod til Raadighed. Etnografisk Samling,
som raadede over c. 1300 m2, havde saaledes ønsket 3850 m2, men fik dette fuldt
berettigede Krav nedskaaret til 2750 m 2 mod nu — 6250 m2. I nogen Grad staar
disse Reduktioner dog ogsaa i Forbindelse med, at Sophus M üller betragtede Museets
Vækst som noget nær afsluttet, „alene undtagen de Afdelinger der indeholder, hvad
der ved videnskabelig Undersøgelse fremdrages i dansk J o rd “ , ligesom det maatte
have sin Begrænsning „angivet ved dets Stilling i vor Kultur, dets Betydning for
Samfundet og dets Forhold, til hvad der her kan ydes i vort Land“ , hvorefter et
Gulvareal paa 12.000 m2 skønnedes at være „passende“ . T il Fremskaffelsen af
de manglende 3000 n i2 paaviste han „en nærliggende U dvej“ . „Skulde det antages,
at der er skønnet for knebent, eller vil man straks berede Plads for den fjærnere
Frem tid“ , kunde man i Lighed med, hvad der f. Eks. var Tilfældet i Magasin du
Nord, overdække Palæhaven med et Glastag og herunder anlægge Je rn ko n stru k
tioner i 3 Etager“ , hvilket „form entlig vil give et Gulvareal, der kan anslaas til
3000 m2“ . Selvom man herved netop naaede den „passende“ Maximalstørrelse,
forstaar man dog, at Udvalget i sin Betænkning fandt Anledning til at tage „ud
trykkelig Afstand“ fra denne unægtelig noget fantastiske Plan.
Hvorledes man end vendte og drejede det, var det derfor givet, at med det
Areal, der dengang stod til Raadighed, vilde det være umuligt her at skaffe M u
seet den saa haardt tiltrængte øjeblikkelige Udvidelse endsige da at tænke paa
Fremtiden. Skulde Prinsens Palæ bevares som Museumscentral, var der som det
udtaltes i min Indstilling kun to Muligheder: „at erhverve Nabogrundene eller
aflaste Bygningen ved Bortflytning af en Museumsenhed“ . For det sidste var der
ingen Stemning, men med den senere Udvikling in mente ligger det nær at spørge,
hvorfor man da ikke satte al Kraft ind paa at faa Staten til at købe Resten af
Stormgadekaréen. Forklaringen er den ganske simple, at man betragtede dette som
liggende udenfor Mulighedernes Grænse, eri Opfattelse, der aabenbart ogsaa var
Udvalgets, hvis Betænkning alene omtaler Delingen, derimod ikke yderligere
Grundkøb. Man var jo dengang ikke vant til at regne med saa store Tal som
senere hen!
H vo r megen Pris jeg end satte paa Museets gamle Hjem, og hvor klar jeg
end naturligvis var over Fordelen ved dets mere centrale Beliggenhed, maatte
jeg derfor af de tre foreslaaede Steder give Kastellet Fortrinet, et Standpunkt der
paa det Tidspunkt deltes af Flertallet af Museets Embedsmænd. Alene Stedets
landskabelige Skønhed og den enestaaende historiske Ramme, Museet her vilde
faa, maatte virke tiltrækkende. Det afgørende var dog, at kun her kunde man
baade skaffe den nødvendige Plads og opnaa absolut Brandsikkerhed. Selvfølgelig
maatte man samtidig tage Hensyn til det paa sin Vis enestaaende og — trods alle
senere Forfuskninger — værdifulde Mindesmærke, Kastellet er, og ikke mindst
maatte Museet gøre det. At holde paa selve den gamle Soldaterby inden for V ol
dene var efter Sagens Natur udelukket, men ved at udforme Museet som to lave
Karéer paa hver Side af Kirkepladsen vilde man i det mindste kunde bevare

8

M. MACKEPRANG

Anlæggets to Hovedakser: Stokkegaden og den gamle Alarmplads (Kirkepladsen)
og i nogen Grad formindske den uheldige Virkning, en stor Nybygning altid
maatte have paa Voldene og de ældre Bygninger, der i hvert Fald ikke burde
nedrives: Kirke, Kommandantbolig og helst ogsaa de to Stokke paa Gadens Øst-

Fig. 2. A. og M. Clemmensens Kastelsprojekt. 1920.

side. En uomgængelig Forudsætning for Flytningen til Kastellet maatte det dog
være, at dette indenfor en rimelig Tid blev rømmet af Militæret. Tilstanden i det
gamle Museum var nemlig efterhaanden bleven saa uholdbar, at man kunde blive
tvungen „til at tage til Takke med en mindre god Løsning, hvis det skulde vise
sig, at Kastelsplanen vel lader sig realisere, men at dens Udførelse maa skydes
ud i en taaget Frem tid“ .
Indenfor Udvalget herskede der fra første Færd en venlig Indstilling overfor
Kastellet, og denne styrkedes naturligvis ved den Tilslutning, man fik fra to af de
tre interesserede Parter og af den daværende Professor i Arkæologi Dr. Blinken
berg, der efter henved 30 Aars Tjeneste ved Museet netop lige havde forladt
dette, og hvis Mening man ligeledes havde æsket. I sin Betænkning af 19. Marts
1920 gik det da ogsaa med fuld Musik ind for Kastellet. Efter at have gennemgaaet de forskellige Muligheder udtalte det, at man maatte „anse dette Alter-
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nativ for i afgørende Grad egnet til Løsning af den foreliggende Opgave“ , og
„navnlig vilde det ikke kunne bestrides, at man, hvad Beliggenheden og den hele
Karaktér af denne Plads angaar, vanskelig vil kunne finde noget Sted, der i højere
Grad egner sig til Anbringelse af Nationalmuseet“ .
Betænkningen var ledsaget af et af Udvalget tiltraadt Forslag til de nye Byg
ninger, fremgaaet af et Samarbejde mellem A rkitekt Andr. Clemmensen og hans
Søn Mogens Clemmensen, der allerede i Sommeren 1917 i Tidsskriftet „A rch i
tekten“ havde offentliggjort det første af de mangfoldige Forsøg paa en Løsning
af Problemet. Selvom dette kun var beregnet paa de egentlige nationale Samlinger
samt Frilandsmuseet, der senere hen lorsiaaelig nok gled ud, genkendes dets
Hovedtræk dog i Kommissionsforslaget (Fig. 2 —3). Nybygningen bestod efter dette

Fig. 3. A. og M. Clemmensens Kastelsprojekt. 1920. Facade mod Stokkegaden.

af to Karréer paa hver sin Side af Kirkepladsen, forbundne med en Midtfløj
hvorfra der var Indgang til Samlingerne, og som desuden bl. a. rummede en
Forelæsningssal og Administrationskontorerne. Den nordre Halvdel af Komplekset
var tiltænkt den forhistoriske og historiske Afdeling, den søndre Møntsamlingen,
Antiksamlingen og Etnografisk Samling, medens Folkemuseet, der paa Grund af
sine mange Interiører stillede ganske særlige Krav, var anbragt paa den østre
Side af Gaden med Benyttelse af de to dér liggende gamle Stokke. Foruden
disse — og selvfølgelig det egentlige Fæstningsanlæg med Portene — havde man
bevaret Kommandantboligen og Kirken samt de to store, gamle Magasinbygninger,
der var tænkt anvendte som Funktionærboliger, Konserveringsanstalt, Værksteder
o. I. Nybygningerne skulde være paa tre Etager samt Kælder med Undtagelse af
de mod Gaden vendende Fløje, der af Hensyn til de gamle Stokke var en Etage
lavere. Det samlede Udstillingsareal i den egentlige Hovedbygning vare. 12.000 m2,
altsaa en meget betydelig Tilvæ kst fra Palæets c. 9000 m2, og ved Forhandlinger
med Embedsmændene var det lykkedes at skaffe de enkelte Samlinger det Areal,
de ansaa for fornødent. Den samlede Udgift var anslaaet lil 8,1 M ill. Kr., men
naturligvis maatte man være forberedt paa, at der kunde komme en Ekstraregning
fra Militærets Side til eventuelle Nybygninger.
Rent museumsmæssig set var dette Forslag utvivlsomt det bedste af de Pro
jekter, der fremkom. Naar det alligevel vakte Betænkelighed hos den „kastels
venlige“ Del af Museumsmændene, skyldtes det Frygten for, at det store Kom
pleks med den meget lange Midtfløj tværs over Kirkepladsen, der jo betød et
stærkt Indgreb i Kastellets gamle Anlægsplan, vilde virke for overvældende paa
de ret lave Omgivelser og derved yderligere give den K ritik Vaaben i Hænde,

10

M. MACKEPRANG

der jo altid staar parat overfor enhver Ændring af det tilvante. Om det over
hovedet havde været muligt at tilfredsstille denne, er naturligvis en anden Sag!
Udvalget var ikke ukendt med disse Betænkeligheder, men havde alligevel ment
at maatte foretrække Forslaget frem for den af mig ovenfor antydede Løsning, bl. a.
fordi man derved kunde imødekomme et af Sophus M üllers vigtigste Krav. Som
et „H ovedpunkt“ havde han nemlig gentagne Gange fremhævet, at alle National
museets Samlinger og Folkemuseet skulde „anbringes i een samlet Bygning, et
sammenhængende Bygningskompleks med uhindret indre Kom munikation“ , et Krav
han dog ikke motiverede ved dets selvfølgelige praktiske Fordele, men udfra sin
Yndlingsbetragtning, at Samlingerne udgjorde en ideel Enhed, der bl. a. af Hensyn
til Studiet ikke taalte at adskilles og heller ikke var betydelige nok til at kunne
opstilles for sig.
Ogsaa fra anden i og for sig kastelsvenlig Side kom disse Betænkeligheder til
Orde, baade i Dagspressen og i en Enquete i „A rchitekten“ (August 1921). Under
Ind tryk heraf tog Mogens Clemmensen Spørgsmaalet op paany og udarbejdede
paa Grundlag af tidligere Forsøg et nyt Forslag, der betød en radikal Ændring.
Museets Placering i 2 Karréer nord og syd for Kirkepladsen var ganske vist bi
beholdt, men den saa stærkt dominerende Midtfløj var opgivet. I Stedet for var
Kirken tænkt som det arkitektoniske Midtpunkt og den fremtidige Hovedindgang,
der knyttedes til Karéerne ved Buegange, som fortsattes langs Facaderne saavel
mod Pladsen som mod Stokkegaden (Fig. 1). Samtidig var Bygningernes Højde
nedskaaret fra tre til to Etager, dog saaledes at der ind mod de lukkede Gaarde
fandtes en gennemløbende Kvistetage. T il Gengæld var deres Omfang større end
tidligere, idet de to Magasiner delvis var tænkt nedrevne, hvorved det var bleven
muligt at opnaa et Gulvareal, der ikke blot kunde rumme alle Nationalmuseets
Samlinger, men ogsaa Folkemuseets Købstadafdeling, medens Landboafdelingen
som tidligere var blevet anbragt øst for Stokkegaden. Bl. a. paa Grund af Pris
faldet var det desuden lykkedes at bringe de egentlige Bygningsudgifter ned fra
godt 8 til c. 5,7 M illioner Kroner.
Uagtet Kastelsplanen var bleven varmt anbefalet af de fire Partiers Repræ
sentanter, af hvilke Neergaard tilmed i Maj 1920 blev Stats- og Finansminister,
var Udsigterne for dens snarlige Gennemførelse dog langt fra gode. Rent internt
var det naturligvis en Fordel, at Folkemuseet i 1920 overgik til Staten og admi
nistrativt forenedes med Nationalmuseet, og endnu mere at dettes Forfatning efter
Direktør M üllers Afgang 1. A pril 1921 ændredes, saaledes at der i Stedet for to
ligestillede Direktører nu kom en Ene-Direktør. Men bortset herfra saa det unæg
telig mørkt ud. Først og fremmest var der den trykkede økonomiske Situation —
endnu for 1921/22 viste Statsregnskabet et Underskud paa 90 M illioner Kr. —
der yderligere skærpedes ved de store Udgifter, Genforeningen medførte, og ved
det stærke Prisfald, der satte ind i 1921, for slet ikke at tale om Landmands
bankens Sammenbrud den følgende Sommer, der bragte Landet et Tab paa 230
M illioner Kr. Parolen var: Nu skulle vi alle spare, og da man under Finanslovs
forhandlingen i Efteraaret 1921 bebrejdede Undervisningsminister Jacob Appel, at
der intet var sket, kunde han med nogen Ret svare, at det ikke var Initiativet det
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skortede paa, men Pengene. Ikke engang Nedsættelsen af et lille Udvalg, som
„kunde underkaste de forskellige Planer en Prøvelse og saa maaske naa til et
Resultat“ , vilde Finansministeren gaa med til. I den sidste Bemærkning ligger der
jo en Hentydning til, at det dog ikke blot var Pengene, det var galt med. Sagen
var, at der var dukket andre Planer op bl. a. et Forslag af A rkite kt Hans Koch
og Professor Carl Petersen om at anbringe Museet langs Gothersgades Nordside
i en Bygning paa 3 Etager med Buegange forneden, der skulde strække sig fra
Kronprinsessegade til Garderkasernen. Alene den uhyrlige Længde — over 400 m
— maatte jo virke afskrækkende, og museumsmæssig set var Projektet ganske
ubrugeligt. Ikke desto mindre havde det vundet Ministerens Hjerte, i og for sig
ikke saa mærkeligt da det efter Forlydende skyldtes hans eget Initiativ. Han fandt
det „overmaade interessant og egentlig meget imponerende“ og vilde forelægge
det for Rigsdagen. H vorvidt dette skete, skal jeg lade være usagt, derimod dukkede
der i den følgende Tid det ene Forslag op efter det andet, af hvilke nogle underhaanden indleveredes til Museet — saaledes bl. a. en Plan om at benytte den
gamle Ladegaards Terrain — , andre fremkom i Dagspressen, hvor der i Tiden
omkring Aarsskiftet 1921/22 vrimlede af Indlæg i Museumssagen. Kun to af disse,
der begge senere af Forslagsstillerne indsendtes til Ministeriet, skal her nævnes,
fordi de angav Retningslinier, der fik Betydning for de følgende Aars Diskussion.
Det ene var den af Ejeren af Antvorskov cand. polit. V. Schou fremsatte Tanke
om en Deling af Museet med Benyttelse af Materialgaarden; det andet skyldtes
Borgerrepræsentant A rkitekt Henning Hansen og gik ud paa at bevare Museet paa
dets gamle Sted ved at opføre en 25,5 m bred Tværfløj samt en med Stormgade
parallel smal Fløj bag denne Gades Husrække fra N r. 5— 19, saaledes at disses
Bagbygninger nedreves, en Tanke paa hvilken A rkitekt Mogens Clemmensen alle
rede tidligere havde været inde. Rent bortset fra, at Forslaget ikke gav tilstræ kke
lig Plads, led det paa anden Maade af saa følelige Mangler, at Museet maatte
afvise det, men da det samtidig underhaanden var blevet mig meddelt, at Kastels
planen ikke lod sig gennemføre, benyttede jeg Lejligheden til for Ministeriet at
pointere Museets Stilling overfor den nye Situation: Skulde Palæet bevares som
Museumsbygning, var der „mellem samtlige ved Museet ansatte Tjenestemænd
Enighed om “ , at det kun kunde lade sig gøre ved at udskille Etnografisk Samling,
der baade var den største og havde størst Udviklingsmuligheder.
Efter direkte Anmodning fra Ministeriet fremsendtes der senere hen paa Aaret
et med Bistand af A rkitekt Clemmensen udarbejdet skitseret Forslag til en Løsning.
Etnografisk Samling skulde enten placeres i en Nybygning i Materialgaarden med
Facade mod Vestervold eller i den mod syd udvidede Hestgardekaserne samme
steds. De øvrige Samlinger forblev i Prinsens Palæ, der ikke blot udvidedes med
en Tværfløj og en tilbagetrukken Stormgadefløj i halv Bredde med en ubrudt
Jernbetonmur ud mod Stormgadegaardene, men tillige med en for Folkemuseet
beregnet lille Karré, hvis tre Sider bestod af de to, engang sammenhørende Ejen
domme Stormgade 17— 19 (Fig. 5 a). Baade i Monumentalitet og Brandsikkerhed
stod dette Forslag afgjort tilbage for Kastellet, var tilmed dyrere, men dets Areal
og Cirkulationsforhold var saa tilfredsstillende, at jeg i den daværende Nødssituation
(Landmandsbankens Sammenbrud!) mente at maatte forelægge det. Ud fra det
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Synspunkt, at det fremfor alt gjaldt at hindre, at Anstrengelserne ogsaa denne Gang
som tidligere løb ud i Sandet, turde jeg hverken da eller senere sætte alt ind paa
ét Kort, men ansaa det for min Pligt at forsøge enhver rim elig Løsning, hvor
meget den end afveg fra mine personlige Ønsker, en Betragtning, der da ogsaa
deltes af Museumsraadet.
Den anden Hovedanstødssten for Gennemførelsen af Kastelsplanen var de
ledende militære Kredses absolutte U vilje mod at afgive Kastellet, og dettes Ind
dragning i de Overvejelser, der førte til Forsvarsordningen af 1922, hvor det var
paatænkt at lægge Garden ud i Kastellet. Allerede under Behandlingen af Forsvars
lovene i Sommeren 1922 blev dette angrebet af Oppositionen, men Hovedslaget
kom til at staa om Efteraaret ved Behandlingen af det af Forsvarslovene foran
ledigede Forslag til en Bevilling til Omdannelse af Hærens Bygninger. Fra for
skellig Side (W iinblad og Bent Holstein) henledtes under Debatten Opmærksom
heden paa et i Marts indbragt Andragende til Regering og Rigsdag, om at Museums
sagen snarest maatte blive løst som foreslaaet af Udvalget af 1917, da dette ikke
blot vilde være bedre men ogsaa billigere end en Deling, og da „M ilitæ rets För
bliven i Kastellet ikke vilde sikre dette mod fremtidige Ændringer eller delvis
Ødelæggelse men utvivlsomt paa Grund af Bygningernes Ælde og Brøstfældighed
vil give Anledning til, at Militæ ret snart vil blive nødt til at forny Hovedparten“ .
Den sidste Passus faar særlig Betydning, ved at Andragendet, der ikke var foran
lediget af Museet, foruden af c. 30 ansete Videnskabsmænd og Kunstnere tillige
var underskrevet af to højtstaaende, afgaaede Officerer, Oberst Rist, der fra sin
Tjenestetid var velkendt med Kastellet, og den tidligere kommanderende General,
Generalløjtnant A. Tuxen. Det var im idlertid aldrig kommet til Behandling, hvad
Ordføreren forsvarede ved, at Ministeren under et Samraad havde oplyst, „at
Ministeriet, saalænge Kaserneforholdene ikke var afgjorte, ikke kunde tage Stilling
dertil; der kunde være Tale om mange andre Steder at bygge Museet paa end
netop i Kastellet“ .
Da det nedsatte Udvalg kom til det Resultat, at Garden skulde blive i sin
gamle Kaserne, var der for saa vidt atter fri Bane for Kastellet, og i 1923 førtes
der da ogsaa en Række Forhandlinger bl. a. om dets stykkevise Afgivelse. Uagtet
Statsminister Neergaard afgjort var venlig stemt overfor Kastelsplanen, og Under
visningsministeren nu ogsaa foretrak denne, der altid havde haft en varm Støtte
i den daværende Departementschef Glahn, var det dog umuligt at naa en Afgø
relse. Krigsministeriet var stadig uvillig stemt, den økonomiske Situation manede
vedblivende til Sparsommelighed, og de Forsøg, der i 1923 gjordes paa at løse
dette og det ligeledes brændende Theaterspørgsmaal („Dobbeltscenen“ ) ved et
Præmieobligationslaan efter svensk Mønster, led Skibbrud. Endelig stod man foran
et Valg, og erfaringsmæssig er den sidste Rigsdagssamling i en Valgperiode nu
engang ikke den bedste for Løsningen af slige Spørgsmaal.
Efter Valget i A pril 1924 afløstes Ministeriet Neergaard af det rent socialde
mokratiske Ministerium Stauning med Fru Nina Bang som Undervisningsminister,
der i Sommeren udtalte, at hun trods de daarlige Tider haabede at kunne fore
lægge et Kastelsforslag i det kommende Efteraar. Senere hen paa Aaret erklærede
Forsvarsministeren sig i og for sig venlig stemt overfor Tanken, men ønskede sam-
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tidig meget bestemt at Stokkene blev bevarede paa begge Sider af Gaden. Som
Følge heraf udarbejdede A rkitekt Clemmensen et nyt Forslag — det tredje — paa
Grundlag af sit Projekt fra 1921, hvorefter de to Karréer blev trukket saa meget
mod Vest, at der mellem dem og de foranliggende Stokke blev en 16 m bred
Gade, ligesom Magasinbygningerne af økonomiske Grunde delvis blev indbygget
i dem. Udgifterne — exclusive Inventar — var nu anslaaet til 4,7 M illioner Kr.
(Fig. 4). Da man var klar over, at Planen af mange Grunde ikke straks lod sig

Fig. 4. Mogens Clemmensens 3. Kastelsprojekt. 1924. Forelagt for Rigsdagen 1926.

gennemføre i sin Helhed, var der regnet med en stykkevis Afgivelse af Kastellet,
saaledes at man begyndte med den nærmest ved Norgesporten liggende Fortunstok,
der skulde danne Grundstammen i Folkemuseets fremtidige Hus og straks om
bygges og brandsikres, saaledes at Museet her kunde opstilles interimistisk, naar
dets Lejemaal i den Privatbygning, hvor det havde tilhuse, udløb til A pril 1926.
Forslaget, som unægtelig tog de videstgaaende Hensyn til Kastellets gamle Be
byggelse, der overhovedet kunde forenes med dets Anvendelse som Museums
central, blev i Begyndelsen af Novbr. indsendt til Ministeriet, og under Finanslovs
debatten et Par Dage senere udtalte Fru Bang, at selvom den finansielle Situation
jo ikke var „løfterig overfor Byggeplaner“ , haabede hun dog at kunne faa Folke
museet bragt under bedre Forhold. Udover interne Forhandlinger skete der
im idlertid intet, men snart skulde Sagen komme ind paa et andet Spor.
En K ronik i „P o litike n “ i Begyndelsen af Januar 1925, hvor nuværende P ro
fessor Wanscher foreslog at ophæve Kunstindustrimuseet og stille dets nye Byg
ning til vor Disposition, gav Anledning til en overmaade livlig Pressekampagne i
snart sagt alle københavnske Blade, der hurtig artede sig som en Duel mellem
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Tilhængere og Modstandere af Kastelsplanen. Baade for at udnytte den Opmærk
somhed, der nu paany var vakt om Spørgsmaalet, og samtidig løfte det ud af
Dagens Strid, foreslog Museumsdirektør Vilhelm Slomann, vistnok inspireret af
Niels Neergaard, at prøve paa at starte en Nationalindsamling, der kunde vise
Regeringen, at det her drejede sig om en virkelig Folkesag, og medens jeg tidligere
havde betragtet lignende Forslag som haabløse, fandt jeg nu, at Forsøget burde
prøves. Det havde været Tanken, at Museet selv skulde tage Initiativet, men tak
ket været interesserede Kredses Mellemkomst, deriblandt særlig Redaktør H enrik
Cavling og Professor Niels Bohr, lykkedes det at skabe en Komité med en gan
ske anderledes Slagkraft, og d. 5. Februar bragte Dagspressen en kort Ritzaumeddelelse gaaende ud paa, at:
„Etatsraad H. N. Andersen, Professor Niels Bohr, Professor Harald Høffding. Dr. phil. Knud Rasmussen og Professor Vilhelm Thomsen har anmodet
en større Kreds af Medborgere om at tiltræde en Henvendelse til det danske
Folk for at fremskaffe Bidrag til en værdig Løsning af det for Nationen betyd
ningsfulde Spørgsmaal om Nationalmuseets Frem tid“ .

En Uges Tid senere udsendtes Opraabet om at yde Bidrag til Indsamlingen,
hvis Hovedkasserer blev Privatbankens Direktør C. C. Clausen, medens nuvæ
rende D irektør for Varelotteriet, Kontorchef i „Sønderjydsk Fond“ A. Ch. Louw
var dens levende interesserede og nidkære Sekretær. Baade Meddelelsen og O p
raabet var strengt neutrale, det første talte kun om „en værdig Løsning“ , det sid
ste om en „forsvarlig O rdning“ , og mellem de 181 Underskrivere, Mænd og K vin
der af alle Samfundslag og alle politiske Partier, fandtes der da ogsaa lige ivrige
Kastelstilhængere og Modstandere. Indsamlingens Historie med dens mange mær
kelige, delvis ogsaa pudsige Enkeltheder burde skrives, mens de fleste af dens
Hovedaktører endnu er i Live. H er skal det kun siges, at ligesom Pressen hele
Tiden viste den enestaaende Velvilje, fik den fra første Færd den bedst mulige
Start, idet de to Carlsbergfond erklærede sig villige til hver at yde et Bidrag paa
100.000 Kr., under den Forudsætning at Indsamlingen bragte et Beløb paa 1 M ill.
Kr. fra mindst 100.000 Bidragydere. Trods de daarlige Tider, hvortil yderligere
kom en stor Arbejdskonflikt i Foraaret 1925 og en Mund- og Klovsygeepidemi
der i høj Grad besværliggjorde Indsamlingen paa Landet, blev dette Krav da og
saa fuldtud opfyldt. Da Indsamlingen i Foraaret 1926 maatte betragtes som reelt
afsluttet, kunde Komitéen meddele Undervisningsministeren, at den raadede over
ca. 1,3 M ill. Kr. indsamlet fra ca. 196.000 Bidragydere. Indsamlingen havde vist,
at det ikke var Mundsvejr, naar Museet hævdede, at Interessen for det var dybt
rodfæstet i Befolkningen; den var virkelig bleven til det, den skulde være: En
Folkeadresse bilagt med Penge, og med fuld Føje kunde Komitéen derfor hen
stille til Regeringen, „at der gøres Skridt til denne Sags snarlige O rdning“ . Det
varslede dog ikke godt, at Regeringsorganet „Socialdemokraten“ samtidig skrev, at
det vistnok f. T. var ugørligt „at samle Rigsdagen om en M illionbevilling som
den foreliggende“ , ligesom Statsministeren var meget forsigtig i sine Udtalelser.
Da indtraf der im idlertid en Begivenhed for ikke at sige et Mirakel, som Rege
ringen ikke kunde sidde overhørig. Den 19. Maj indløb der nemlig til Udenrigs
ministeriet en Meddelelse om, at en herhjemme lidet kendt dansk Mand, D irektør
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Laurits Andersen i Shanghai, havde skænket Fonden 50,(XX) X, efter den daværende
Kurs ca. 1 M ill. Kr.
Det havde været en Forudsætning for Indsamlingen, at al Avispolemik skulde
standse, saalænge den stod paa. Dette blev ogsaa overholdt, men til Gengæld fik
Interessen Afløb i talrige Projekter. Det mest fantastiske gik ud paa at anbringe
Museet paa en kunstig 0 i Svanemøllebugten. Mellem de øvrige skal nævnes Sølv
gadens Kaserne, Garnisonshospitalet i Rigensgade, Botanisk Have langs Østervold,
Garderkasernen og Exercerpladsen, Arealet mellem Lange Tøjhus og Frederiksholms Kanal, en Bygning til hele Museet paa Materialgaardens Grund, en anden

a.
b.
c.
Fig. 5. Mogens Clennnensens forskellige Palæprojekter, a. 1922, b. Minister Byskovs Lovforslag. 1927. c. Det
Vanggaardske Ændringsforslag.

sammesteds men med Inddragelse af Kongens Bryghus og Facade ud mod Hav
nen, en tredje der ved et helt Sæt af Gadebroer var forbundet med Prinsens
Palæ, samt endelig Pladsen nedenfor Frederiksberg Slot. Op over alle disse mere
eller mindre ubrugelige Planer rager to andre. Det ene var et af A rkitekt Terkel
Hjejle udarbejdet meget ejendommeligt Forslag til Bebyggelse af hele Stormgade
karréen, hvor Nybygningen af Hensyn til Grundens skæve V in kler mod Vestervold var halvrundt afsluttet, medens der, bl. a. for at isolere den fra Gadefærdslen,
var gravet en Kanal langs Stormgades Sydside helt hen til Vestervold. Det andet
skyldtes A rkitekt Clemmensen, der med Benyttelse af en Tanke, som havde været
fremme i 18. Aarh., foreslog at opføre en med det udvidede Prinsens Palæ sym
metrisk Bygning paa den anden Side af N y Vestergade og sætte de to Karréer i
Forbindelse med hinanden ved et Par „Sukkenes B ro er“ . I Ministeriet omfattedes
disse to Planer med Interesse, og efter at Statsministeren i Trontalen havde er
klæret, at Regeringen vilde søge Spørgsmaalet løst i denne Samling, foreslog M u
seet, at de toges op til indgaaende Drøftelse. Kunde de ikke realiseres, nødtes
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man til at falde tilbage paa den ovenfor omtalte Tvedeling: Prinsens Palæ —
Materialgaarden. A f historisk-æstetiske Grunde og andre, Sagen uvedkommende
M otiver var nemlig Modstanden mod Kastelsplanen efterhaanden bleven saa stærk,
at den sikkert ikke lod sig gennemføre; snart sagt hele den „borgerlige“ køben
havnske Presse havde saaledes taget Afstand fra den. Det virkede derfor unægte
lig som en fuldstændig Bombe, da Fru Bang den 3. November 1926 fremsatte et
Lovforslag paa Grundlag af A rkite kt Clemmensens tredje Kastelsprojekt (Fig. 4), saa
meget mere som der ikke var fjerneste Udsigt til, at det kunde blive behandlet.
Efterat de Radikale kort forinden havde nægtet at støtte Regeringens Kriseplan,
stod alt nemlig i Opbrudets Tegn, og 3 Dage senere blev Folketinget opløst.
Valget gav det Resultat, at Ministeriet Stauning d. 14. Decbr. afløstes af Venstreministeriet Madsen-Mygdal.
Det vidstes, at den nye Undervisningsminister, Seminarieforstander Byskov var
Modstander af Kastelsplanen, og foruden de to foreliggende „Palæforslag“ fik han
snart et helt nyt præsenteret. Det var fremstaaet ved Samarbejde mellem Direktør
Axel Garde og A rkite kt Aage Rafn og gik ud paa at skabe en „Museümsby“
langs Frederiksholms Kanal. Etnografisk Samling skulde placeres i en Nybygning
mellem Staldmestergaarden og Christian IV ’s Bryghus, 2. Afdeling og Folkemu
seet i Materialgaarden, medens Resten skulde blive i Palæet. Denne „Tredelings
plan“ afvistes dog af Museet, og da saavel Dobbeltkarréen som Hjejles Kanalpro
jekt betragtedes som uigennemførlige, forelagde Ministeren i Marts 1927 et Forslag
om, at 1. og 2. Afdeling, A ntik- og Møntsamlingen skulde forblive i Prinsens Palæ,
der udvidedes efter en af A rkite kt Clemmensen udarbejdet Skitse som vist i Fig.
5 b, medens Folkemuseet og Etnografisk Samling anbragtes i Materialgaarden,
dels i Kasernen, dels i en Nybygning. Da Forslaget i Samlingen 1927— 28 kun
naaede til 1. Behandling, fremsattes det paany i næste Samling.
Det var et U d tryk for den herskende økonomiske Krise og Ministeriets Ned
skæringspolitik, og tilfredsstillede i Virkeligheden ingen. Paa Museet var Begejstrin
gen just ikke synderlig stor, Ministeren indskrænkede sin Anbefaling til, at man i
hvert Fald kunde sige, at det løste Opgaven paa „en nogenlunde tilfredsstillende
Maade“ , og saavel i Salen som i Udvalget var det Genstand for skarp K ritik, Soci
aldemokraterne holdt paa Kastellet, de Radikale støttede dette, men kunde dog
ogsaa gaa med til Rosenborg Have, og hos de Konservative var der adskillig
Stemning for det gamle Jernbaneterrain. At der ogsaa udefra kom Forslag, var
snart sagt en Selvfølge. H er skal blot nævnes Redaktør Anker Kirkebys Idé om
at lægge Museet paa den ganske vist vidunderlig skønne, men unægtelig noget
fjerntliggende Grund ved Lollikhus mellem Holte og Birkerød.
Under Udvalgsforhandlingerne lykkedes det dog at forbedre Planen meget be
tydelig. Ikke blot fik Museet N y Vestergade 11 overdraget til Konserveringsanstalt
og Tjenesteboliger, men takket være Folketingsmand Vanggaards bona officia
erklærede Ministeren sig villig til at stille et Ændringsforslag, om at Staten skulde
købe samtlige Ejendomme i Stormgadekarréen med Undtagelse af de to store nye
Ejendomme Nr. 101—03 i Vester Voldgade. Bygningen, som derved kunde udvi
des til to bag hinanden liggende Karréer (Fig. 5 c), skulde ganske vist foreløbig
kun gaa til og med Stormgade Nr. 23, men vilde dog blive tilstrækkelig stor til
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Fig. 6. Nationalmuseet, det gamle og det nye, set fra Luften.

at kunne rumme hele det gamle Museum. Samtidig gled Folkemuseet ud af For
slaget. Det var efter en Brand i Nabolejligheden i Februar 1926 foreløbig blevet
installeret paa Kunstindustrimuseets Loft, og i Stedet for Hestgardekasernen øn
skede det en Nybygning i Forbindelse med Frilandsmuseet, om hvis Flytning til
Pladsen mellem Frederiksberg Slot og Pilealléen der var adskillig Tale.
De to Regeringspartier tiltraadte Ministeriets Ændringsforslag, medens Opposi
tionen som Ændringsforslag stillede Fru Bangs Kastelsforslag fra 1926. Ved den
yderst dramatiske Afstemning efter Lovforslagets 2. Behandling den 2. Marts 1928,
2
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forkastedes im idlertid Kastellet med 74 Stemmer mod 71, men samtidig faldt M i
nisteriets Ændringsforslag med 71 mod 72 Stemmer, idet 2 Konservative svarede
„stemmer ik k e “ , og 1 stemte nej! Man var altsaa vendt tilbage til Ministeriets
oprindelige Forslag, og Sagen var saaledes unægtelig gaaet i en slem Haardknude.
Paa Grund af den herskende Arbejdsløshed var der im idlertid indenfor Social
demokratiet stærke Ønsker om at naa til et Resultat, og ved Forhandling mellem
nuværende Statsminister Stauning og Undervisningsministeren fandt man da ogsaa
en virkelig tilfredsstillende Løsning. Man enedes om, at Staten skulde købe hele
Stormgadekarréen, og samtidig skulde Stormgadefløjen føres ud til Vestervold,
hvorved, for at bruge Ø jeblikkets Trylleform ular, „Stormgadeplanen“ blev foran
dret til „Voldgadeplanen“ !
Loven af 16. A pril 1928 paabød, at Byggeplanen skulde udarbejdes „ud fra
den Forudsætning, at den skal omfatte hele Karréen“ . Foreløbig kunde der im id
lertid kun disponeres over Ejendommene N y Vestergade 12 og Stormgade 1— 23,
hvilket sidste dog, saa snart de øvrige Ejendomme var købt, udvidedes til at om
fatte hele Gaden, uheldigvis uden at Byggesummen samtidig forhøjedes. Da det
arkitektoniske Grundlag, paa hvilket Loven var vedtaget, unægtelig var grumme
spinkelt, nemlig den i Fig. 5 c gengivne Planskitse, bestemtes det tillige, at „den
nærmere udarbejdede Byggeplan“ skulde forelægges et Bedømmelsesudvalg, i hvis
Haand det laa at indstille den til Godkendelse eller foreslaa Afholdelsen af en
Konkurrence. 7. Februar 1929 indstillede det, at Arbejdet overdroges A rkitekt Clemmensen, og allerede den 26. Juni s. A. nedlagdes Grundstenen.
Tilbage var Folkemuseet. Loven havde paalagt Ministeren i den kommende
Rigsdagssamling at fremsætte Forslag til Ordning af dets og Frilandsmuseets For
hold, og da Frederiksbergplanen ikke lod sig gennemføre, forelagdes der da ogsaa
et af kgl. Bygningsinspektør Varming udarbejdet Forslag om Opførelsen af en
vinkelform et Nybygning bag Hestgardekasernen. Hverken dette eller et af Under
visningsminister Borgbjerg i 1930 fremsat Forslag om at samle saavel det egent
lige Museum som Frilandsmuseet paa Arsenaløen ved Orlogsværftet naaede dog
at komme til Behandling, og først Loven af 26. A pril 1933, der samtidig bevilgede
M idler til det store Museumskompleks’s Fuldførelse og bestemte, at Folkemuseet
skulde anbringes sammen med de øvrige Samlinger, løste endelig Spørgsmaalet.
Men endnu skulde der gaa fem lange Aar, inden det store, nye og gode Hus fik
sin højtidelige Indvielse den 20. Maj 1938.

Fig. 1. Kyndelose Jættestuerne set fra Øst.

DOBBELTJÆTTESTUEN PAA KYNDELOSE MARK
A f K nud T ho r vild sen .

Kyndelose Mark, i den nordvestlige Del af Voldborg Herred, der hvor Ejby
Aa løber ud i Bramsnæs Vig, ligger „M øllehøj“ . Som Oldtidsminde var den
tidligere ikke agtet stort. Et Læskur for Kreaturer havde i mange Aar været ind
bygget i dens østlige Side, og mod Nord var næsten Halvdelen af den bortgravet.
Kun de færreste tænkte sig den Mulighed, at der i Højen fandtes Begravelser.
Men paa Grund af sin høje Beliggenhed skattedes „M øllehøj“ som Udsigtspunkt,
og naar Gyvelen i Forsommeren dækkede dens Sider, var den en Pryd for Egnen.
Nu har Højen ikke længere blot landskabelig Værdi, thi efter at Ejeren, Par
cellist Viggo Hansen, ukendt med Fredningsloven, ved en Gravning i Højsiden
havde afdækket en Række store Sten og derved henledt Opmærksomheden paa
Højen, har Nationalmuseet fundet og undersøgt en smuk Dobbeltjættestue i den.
Udgravningen foregik i Juni Maaned 1938. For værdifuld Hjælp under Arbej
det maa jeg takke Lærer Hans D. Petersen, Kyndelose; paa Grund af den Energi
og Omhu, hvormed han deltog i Arbejdet, har han en stor Del af Æren for
Resultaterne.
Der skal her kort gøres Rede for Undersøgelsen, der har sin Interesse ikke
blot paa Grund af det smukke Mindesmærke, som fremdroges, og det store Fund,
Oldtidsgraven rummede, men ogsaa fordi det viste sig, at Jættestuerne henlaa fuld
stændig, som de var blevet forladt i Slutningen af Stenalderen, da de lukkedes,
efter at man yderst i Gangen havde gravlagt de sidste Lig. Der blev derved givet
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Lejlighed til Iagttagelser, som vanskeligt kan gøres, hvor senere Forstyrrelser har
gjort Fundforholdene usikre.
De to Jættestuers Størrelse og Form fremgaar af Grundplanen Fig. 2. Bygningsmaaden er den for Jættestuer almindelige: paa solide Bæresten hviler, enten
direkte eller ved Hjælp af indskudte Sten, de store Dæksten; alle Mellemrum mel
lem Bærestenene er omhyggeligt udfyldt med opstablede tilhugne flade Fliser, der

Fig. 2. Grundplan af Dobbeltjættestuen ved Kyndeløse.

passer saa nøjagtigt til hinanden og til Bærestenene, at denne „T ø rm u r“ , der gan
ske har savnet Bindemiddel, ved Udgravningen de fleste Steder fandtes paa Plads.
Som det ses af Grundplanen er Kamrene paafaldende ens baade med Hensyn til
Bygningsmaade og Størrelse. Staar man paa Stedet, kan man dog ikke undgaa at
lægge Mærke til, at det sydlige Kammer er smukkest og mest regelmæssigt byg
get med Anvendelse af de største og bedste Sten, ligesom der ved dette Kammer
er anvendt størst Omhu paa at gøre „Tørm uren“ saa regelmæssig og holdbar som
muligt. Sjælden smuk er ogsaa den Stenbro af flade Fliser, der helt dækker G ul
vet i Kammer og Gang i den sydlige Jættestue, hvorimod Brolægning næsten helt
mangler i den nordlige Gangbygning.
Kamrene er bygget sammen, idet de har en fælles Bæresten, hvor de støder
op til hinanden. Der er im idlertid intet af Kamrene, der ved sin Konstruktion har
det andet til Forudsætning. Skal man slutte sig til deres indbyrdes Alder, bliver
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det udelukkende den store Omhu og de bedre Sten, der er anvendt til det syd
lige Kammer, som antyder, at man er begyndt med Bygningen af dette. Om nogen
væsentlig Forskel i Alder mellem Kamrene kan der dog slet ikke være Tale; som
det straks skal ses, viste Fundene af tidlig Keram ik i begge Jættestuer nemlig
klart, at de begge havde
været anvendt til Begra
velser i tidlig Jættestuetid.
Medens to kolossale
Sten havde været for
Haanden, da der skulde
dækkes over det sydlige
Kammer, var Udvalget af
Sten, da der skulde læg
ges Loft paa det nordlige
Kammer, aabenbart for
ringe, kun 3 Sten kunde
spænde over Kamret, men
de var ikke store nok til
at dække dette helt. I alt
Fald fandtes der nu ved
Udgravningen en Aabning
i Loftet paa 1 Meters
Bredde mellem de to
nordligste Dæksten. Igen
nem denne Aabning var
Højfylden med Sten og
Jord styrtet ned i Kam
ret. 1 den nedstyrtede
Fyld fandtes ingen Sten,
der var af saadan en Stør
relse, at de kunde tænkes
Fig. 3. Indgangen til det sydlige Kammer, efter at en Del af den dækkende
anvendt til Dække over
Stenbunke er fjernet.
Kamret. Rimeligst vil det
derfor være at antage, at man i Mangel af en passende Sten paa dette Sted har
anvendt et Trædække, en Antagelse visse Iagttagelser under Udgravningen sand
synliggjorde. Hullet i Kamrets Loft blev ved den efter Udgravningen paafølgende
Restaurering dækket med Cement.
Almindeligt er det, at Indgangen til en Jættestue har et eller to Sæt Karmsten,
det er i Reglen nogle slanke Sten, der springer lid t frem fra Rækken af Bære
sten i Gangen. Som Navnet viser opfattes de som Støtteramme for den Dør,
der oprindelig har lukket Stuen. Som det vil ses paa Planen, har begge de her
beskrevne Jættestuer 2 Par Karmsten i Gangen. Ved det inderste Par i den syd
lige Gang findes endvidere, som det ofte er Tilfældet, en lav smal Sten, der ligger
tværs over Gangen, en saakaldt Tærskelsten. 1 den nordlige Gang findes paa
nævnte Sted 2 Tærskelsten tæt ved hinanden, en Detaille, der er meget sjælden.
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Fig. 4. Skeletlaget paa Bunden af det nordlige Kammer, set fra Syd. Knoglelaget fortsætter ud i Jættestuens
Gang til højre paa Billedet.

Det er tydeligt, at Formaalet med disse to Sten har været at støtte Dørlukket.
Dette er blevet sat ned i det smalle Mellemrum mellem Tærskelstenene og har,
omrammet af de to Karmsten, været en fortrinlig, tæt Dør. Selve Lukket fandtes
ikke paa dette Sted, men har sandsynligvis været en flad Dørsten; i hvert Fald
fandtes en saadan liggende midt i den sydlige Gang lige uden for Tærskelstenen.
Da Ligene var hobet op i Kamret og dette var blevet for trangt, begyndte man
at begrave de Døde i Gangen. Dørstenen havde da ikke længer nogen praktisk
Betydning og blev derfor simpelt hen lagt ned i Gangen. Ved Udgravningen laa
den her, dækket af Skeletdele og Oldsager, oven paa den Stenbunke, der i sin
Tid har været dynget op mod den for at holde den paa Plads. De seneste Benyt
tere af Jættestuerne har im idlertid hverken anvendt Karm, Tærskel- eller Dørsten;
efter at have fyldt Gangen helt med deres Døde har de blot dynget Stenbunker
op over Indgangene for at skjule disse (se Fig. 3).
At Stenbunkerne havde opfyldt deres Formaal viste Udgravningen. De Folk,
der sidste Sommer gravede sig ind i Kamrene, var de første, der trængte derind,
siden Stenalderfolkene for halvfjerde Tusinde Aar siden opgav Gangbygningerne
som Begravelsesplads.
Nederst i den nordlige Jættestue paa et tyndt Lag hvidbrændt Flint, der var
strøet direkte paa Jordgulvet, laa i et tykt Lag Skeletdelene af de Jættestuefolk
for hvem Gravkamret i sin Tid var bygget. Der var i Kammer og Gang Knogler
af mindst 50 Individer i alle Aldre. Skeletdelene laa dynget sammen hulter til
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Fig. 5. Økser og Mejsler af Flint, fra begge Kamre. Ca. ’/•-

bulter (se Fig. 4). Kun i enkelte Tilfælde laa Kranier og Halshvirvler, sammen
hørende Lemmeknogler eller Ribben og Brystben sammen paa en saadan Maade,
at det kunde ses, at de sammenbindende Bløddele havde siddet paa Knoglerne,
da disse i sin Tid brutalt blev skubbet til Side for at give Plads for nye Lig.
Hyggeligt har der ikke været i Jættestuen under en Begravelse!
Medens Skeletlaget langs Kamrets Sider naaede en Tykkelse af indtil 0,40 m,
var der i dets Midte en Plet, hvor Laget var ganske tyndt. Det viste sig, at der
her var en Baalplads. Da man i sin Tid skulde tænde Baalet, skubbede man —
for at skaffe Plads — Skeletdelene fra Kamrets Midte ud til Siderne. Hvad der
laa allernederst paa Gulvet, fik dog Lov til at ligge, man tændte blot Ilden ovenpaa. Da det tynde Baallag under Udgravningen blev fjernet, saas derfor enkelte
Oldsager og Knogler nedenunder; de bar kun i ringe Grad Spor af den aabenbart
ret svage Ud. Da kun faa af de ophobede Skeletdele var faldet ned paa Baalpladsen her midt i Kamret, ligesom der heller ikke fandtes Oldsager over Baalet, maa
det formodes at Baalet først blev tændt, da Benyttelsen af Jættestuen sluttede.
Denne Iagttagelse bekræftes ved den Omstændighed, at der endnu paa Baalpladsen
stod et Lerkar af sent Præg; det bar tydelige Spor af Ilden (Fig. 9 t. v.). At
Baalstedet blev fundet urørt skyldes dog ikke alene det sene Tidspunkt for dets
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Benyttelse, men fuldt saa meget den Omstændighed, at man efter at have opgivet
Jættestuen som Begravelsesplads har lagt et 0,30 m tykt Lag af rent Strandsand
over alle de Døde.
Mellem Skeletdelene i Kammer og Gang laa de Oldsager, der ved Begravel
serne var blevet medgivet de Døde. Oldsagerne laa spredt, og ingen af dem kunde

Fig. 6. Bensager fra Kamrene. I øverste Række Smykkeplader; i mellemste Række t. v. Benperler, t. h. Perler
af Hundetænder; i nederste Række Prene og en enkelt Mejsel. Ca. Va.

henføres til noget bestemt Skelet. Der fandtes 11 tyknakkede Flintøkser og 6 Flint
mejsler (se Fig. 5) samt 20 Pilespidser af Flint (se Fig. 8); de fleste af disse sid
ste var Flækkespaltere, enkelte havde Skafttunge og nogle var blot tilhugget af
Fliser fra slebne Redskaber. A f Flint var endvidere 47 Flækker. Rigest var Stuen
dog paa Bensager (se Fig. 6), der fandtes i den 10 Benprene og en Benmejsel
samt ikke færre end 134 Perler dannet af overskaarne Rørknogler. Over H alv
delen af Perlerne fandtes tæt sammen over Tærskelstenene; der maa have ligget
en stor Perlekæde paa dette Sted. Desuden laa spredt i Kammer og Gang 7
Smykkeplader af Ben prydet med Streg- og Grubeornamenter; de er foroven for
synet med H ul til Ophængning; Hullerne forneden er sikkert beregnet til Fast
gørelse af Perlekæder. Denne A rt Bensmykker er kun kendt fra ganske faa tid
ligere Fund. Deres Tilstedeværelse staar sikkert i Forbindelse med de talrige
Benperler, der forøvrigt ogsaa hidtil har været ret sparsomt repræsenteret i vore
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Samlinger. A f Sm ykker fandtes desuden 5 Hundetænder med Gennemboring ved
Roden beregnet til Ophængning i et Halsbaand. De i Jættestuefund almindelige
Ravperler savnedes heller ikke her. Stuen rummede 95 at dem; det overvejende
Antal var økse- og kølleformede; men forøvrigt var de fleste af de paa den Tid
brugte Former repræsenteret (se Fig. 7).
Endelig maa det nævnes, at der helt nede paa Bunden af Kamret under alle

Hig. 7. Ravperler; nogle af Formerne efterligner Stenokser og -køller; fra begge Kamre. 2/a.

Skeletdelene fandtes nogle smaa ubestemmelige Bronzefragmenter. Fundet af Bronze
her mellem rent Jættestueinventar bekræfter dog blot, hvad vi forud ved, nemlig
at Bronzen fra de mere udviklede K ulturer mod Syd allerede tidligt i yngre Sten
alder med Handelen førtes til vore nordlige Breddegrader.
Foruden de just nævnte Oldsager fandtes mellem Skeletdelene, navnlig nederst
blandt disse, et tæt Lag af Lerkarskaar. Disses Ornamentik og Former viste, at
langt den overvejende Del af Gravgodset tilhørte Jættestuekulturens senere Del.
Enkelte Lerkar var hele, alle de øvrige var knust og Skaarene fra dem laa spredt
i Kammer og Gang langt fra hinanden. Et lille Tragtbæger af meget tidlig Jætte
stuetype (Fig. 9 Midten), der laa uskadt paa Kamrets Bund, viste dog, at Kam
ret ogsaa havde været benyttet til Begravelser, da Jættestuekulturen var ganske
ung her i Landet. Da vi fra talrige Undersøgelser ved, at Jættestuefolket, naar
Pladsen i Jættestuerne blev for knap, ryddede disse for det ældste Gravgods ved
simpelt hen at kaste dette ud gennem Indgangen, kan det ikke undre, at der i
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Kamret kun fandtes dette ene
tidlige Kar. Derimod laa der
paa Bunden af Gangen, yderst
i denne, enkelte Skaar med en
Ornamentik, der henfører dem
til samme tidlige Tid som Kar
ret paa Kamrets Bund. Disse
Skaar er aabenbart i sin Tid
kastet ud fra Stuen. Det samme
gælder sikkert et Par tyknakkede Økser og en Mejsel af Flint,
der fandtes under Stenbunken
foran Indgangen til Kamret.
Ogsaa i det sydlige Kammer
fandtes Skeletdele af de Lig, for
hvilke Jættestuen oprindelig var
bestemt, liggende paa Stuens
Fig. 8. Pilespidser af Flint fra begge Kamre. V'a.
Bund ovenpaa et tyndt Lag
hvidbrændt Flint, der dog her
ikke var strøet paa selve Jordgulvet, men paa den omhyggeligt lagte Brolægning
af flade Fliser. Desværre savnedes over Knoglerne det Sandlag, der saa fortræffe
ligt havde bidraget til at bevare Benene i det nordlige Kammer. Derfor var Skelet
delene paa Kamrets Bund ret faatallige; kun 6 Kranier kunde med Sikkerhed
henføres til Jættestuefolket.
Antallet af medgivne Gravgaver, der fuldt ud staar paa Højde med Fundene
i det nordlige Kammer, viser im idlertid, at det sydlige Kammer i den egentlige
Jættestuetid har rummet lige saa mange Lig som det nordlige. Der fandtes her i
det sydlige Kammer 11 tyknakkede Flintøkser, 2 Flintmejsler og 46 Pilespidser
af Flint af samme Typer som dem, der blev fremdraget i det nordlige Kammer;
endvidere optaltes 90 Flækker. I Gangen ovenpaa Dørstenen laa Nakkepartiet af
en Stridsøkse af Jættestuetype. Bensagerne, der har været Genstand forde n samme
Destruktion som Skeletdelene, var ikke saa talrige. To Benprene, to Benperler
samt et Hængesmykke af Ben og et Fragment af et lignende var alt. T il Gengæld
var Tandperlerne og Ravperlerne talrigere end i det nordligere Kammer; der fand-

Fig. 9. Lerkar. De to Eksemplarer t. v. fra det nordlige Kammer, Karret t. h. fra det sydlige Kammer. Va.
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Fig. 10. 7 Flintdolke og 1 Bendolk fra den sydlige Jættestue og 1 Flintdolk, Nr. 7 fra venstre, fra den nordlige
Stue. Ca. 1 a.

tes 35 af de første og 125 af de sidste. Ravperlerne var ogsaa her fortrinsvis økseog kølleformede.
Ogsaa for det sydlige Kammer gælder det, at kun enkelte Lerkar var helt be
varede (f. Eks. Fig. 9 t. h.); alle de andre var knust og Skaarene spredt. H er som
der bar langt det overvejende Antal Skaar sent Præg. Enkelte Skaar i „skøn S til"
fundet saavel i Kammer som i Gang viste dog, at ogsaa dette Kammer har haft
meget tidlige Begravelser. Der blev ogsaa ved denne Jættestue gravet efter „U dsm id“
uden for Gangen; men som ved Indgangen til det nordlige Kammer var Resulta
tet magert. Et Par tyknakkede Økser var alt, hvad der fandtes.
Det er vanskeligt at sige, hvor lang Tid Jættestuerne har været benyttet til
Begravelser af Jættestuefolket, men i Betragtning af, at der i begge Kamre fand
tes baade meget tidlige og meget sene Lerkar, maa vi regne med, at Gangbygnin
gerne har tjent som Gravkamre i flere Hundrede Aar, inden man lukkede dem i
Slutningen af Jættestuetid.
Lukningen af Kamrene har dog aabenbart dengang ikke været saa effektiv som
senere. Ved Udgravningen viste det sig nemlig, at der øverst i begge Jættestuer
laa et Skeletlag, som tydeligt tilhørte et helt andet Tidsrum, og altsaa maatte
stamme fra Folk, der senere var brudt ind i Kamrene. Der er ikke noget mærke
ligt ved dette; næsten overalt i Landet finder vi, at det ældste Begravelseslag i
Jættestuerne er overlejret af Begravelser fra Slutningen af Stenalderen, d. v. s. fra
den Tid, der efter den mest karakteristiske Fundtype kaldes Dolktid.
I den nordlige af de her behandlede Jættestuer var dette øverste Begravelseslag let at adskille fra det underliggende, idet det paaførte Sand laa som et isole
rende Lag mellem dem. Men ogsaa i det sydlige Kammer kunde de seneste Be-
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graveiser nogenlunde let skelnes fra de oprindelige, selv om de var lagt direkte
oven paa disse. I begge Kamre fandtes Dolktidsbegravelser nemlig i eller paa et
tæt Lag af knust Flint. I den sydlige Jættestue laa Flintlaget og dermed Skelet
delene bredt ud over hele Kamret, i det nordlige Kammer fandtes Flintlaget kun
i Kamrets sydlige Halvdel. Forklaringen maa være den, at Trædækket over Kam
ret er brudt sammen før Dolktidens Folk trængte ind. Ved deres Ankomst fandt
de derfor hele den nordlige Del af Kamret fyldt med nedstyrtet Jord og Sten,
som de ikke har følt Lyst til at fjerne. Nogen Orden i de stærkt opløste Skelet
dele kunde ikke spores. Kun yderst i den sydlige Gang laa to nogenlunde fuld
stændige Skeletter; det var de to sidste gravlagte; de havde faaet Lov til at ligge
urørt. Regnet efter Antallet af bevarede Kranier har i den nordlige Jættestue været
begravet mindst 8 Lig fra Dolktid, i den sydlige mindst 15. Gravgaverne, der var
medgivet de Døde, var alle af de for Dolktiden karakteristiske Typer. I det syd
lige Kammer fandtes 8 Flintdolke og 1 Bendolk (se Fig. 10) samt et lille groft
formet Lerbæger af den for Tiden sædvanlige Slags. I den nordlige Jættestue
fandtes kun en Flintdolk; den laa yderst i Gangen.
Da de sidste Lig var lagt yderst i Indgangen, var der ikke mere Plads til Be
gravelser, og Jættestuerne blev nu paa ny lukkede. Denne Gang skete det forsvar
ligt med de foroven omtalte Stenbunker, der helt skjulte Indgangen til Kamrene.
I halvfjerde Tusinde Aar fik Kamrene derefter Lov til at henligge i Fred; ingen
kendte dem. Men Højen over dem var kendt og blev som de fleste andre Høje
senere brugt til nye Begravelser. Saaledes gravede man engang i Begyndelsen af
Yngre Bronzealder et H ul i Højsiden og gemte heri de brændte Ben af et Men
neske. Ved Benene lagde man, som det var Tidens Skik, et Par Genstande af
Bronze, i dette Tilfælde en lille K niv og en Bøjlenaal (se Fig. 11). Da man gra
vede H ullet i Højen var man saa heldig at ramme lige mellem to af Dækstenene
over Gangen til det sydlige Kammer, im idlertid stødte man et Stykke nede paa
Oversiden af Gangens nordre Hjørnesten og maatte standse her. Da Jættestuen
efter Udgravningen gennemgik en lettere Restaurering, fandtes de brændte Ben og
Bronzesagerne derfor paa dette Sted.
Med dette sidste Fund sluttede Undersøgelsen af „M øllehøj“ . Højen skænkede
Nationalmuseet et af dets største Jættestuefund, og staar nu selv med sine to præg
tige Stenkamre som et Minde om den rige Bebyggelse, der i Stenalderen gruppe
rede sig om Ejby Aa.

Fig. 11. Bøjlenaal og Kniv af Bronze fra Bronzealdergrav
i Højen. Ca. l/i.
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øbenhavns Byvaaben viser — i den Skikkelse det fik ved Enevoldskongens
Privilegiebrev af 24. Juni 1661 — tre fritstaaende Taarne, der uden nogen
omgivende B ym ur rejser sig over Bølgerne. I Midttaarnets store Port staar en
Mand med højt løftet Sværd; over ham ses øverst i Portbuen et Gitter. Det er
det saakaldte Faldgitter, der hørte med til Portforsvaret i mange B yer og Borge
fra ældre Tid. Naar Faldgitteret var sænket, spærrede det for Portaabningen; hej
sedes det op, var Porten fri, og saaledes ses det i Københavns Byvaaben, hvor
kun Gitterets nederste Spidser kommer tilsyne foroven i Porten.
I 1661 var Faldgitteret vistnok forlængst gaaet af Brug herhjemme, og naar
det findes i Byvaabenet, kunde man derfor antage, at det var en Tradition fra det
ældre Byvaaben. V i finder da ogsaa ved Gennemgang af Grandjean’s „Danmarks
Købstæders Segl indtil 1660“ tre ældre Københavns-Segl, i hvilke Byvaabenet
viser Faldgitter i Midttaarnets Port og iøvrigt, som Vaabenet af 1661, tre fritstaa
ende Taarne uden Bymur. Dog de ældste Dokumenter, hvorunder disse Segl findes,
gaar ikke længere tilbage end til 1571, 1574 og 1580. Vel kan de tre Signeter
skønnes at være ældre, men efter Formen af deres Indskrift sikkert ikke meget
ældre end Midten af 16de Aarhundrede, oglængere tilbage er det ikke muligt at
føre Faldgitteret i Københavns Vaaben.
Der er imidlertid to andre danske Byer, i hvis gamle Segl vi finder et Porttaarn med Faldgitter. Begge Steder ser man en rund Bym ur med et stort Porttaarn
og indenfor Bymuren to mindre Taarne — i stiliseret Form Billedet af en befæstet
By. Det ene af dem viser endog foran M ur og Taarne Bygraven, hvorover der
fra Porten fører en Plankebro. Det er Randers Byvaaben kendt fra Seglet under
et Dokument fra 1524. Det andet er Steges Byvaaben i Seglet under et Dokument
i Schwerins A rk iv fra 1519. Begge Signeter, hvoraf disse Segl er Aftryk, er dog
ældre, men gaar næppe længere tilbage end til c. 1500 eller Slutningen af 15de
Aarhundrede.
Omtrent fra samme Tid stammer nogle Kalkmalerier med Fremstillinger af
Borge der har Faldgitter i Porttaarnet. Saaledes i Nordkappen af Fakse Kirkes
Taarnhvælving, paa et Billede som viser Johannes Døberens Fængsling (Fig. 1);
og i den fynske Søndersø Kirke, paa Vestkappen i nordre Kapel, i et Hellig-treKongersbillede. — I Kirken paa den lille lollandske 0 Femø, hvor man i Kor-
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hvælvingens Nordkappe finder en Paulusfigur og paa Siderne en rig B y-A rkite ktu r
med Taarne og Spir, ses et Porttaarn med kreneleret M ur og Faldgitterport, og i
alle disse Billeder er Faldgitteret, som i de nævnte Byvaaben, fremstillet i ophejst
Tilstand. Femøbilledet er det yngste og tilhører Begyndelsen af 16de Aarhundrede.
løvrigt forekommer Motivet ogsaa i
Skaane, saaledes paa et Hvælvingsbillede i
Brunnby K irke (tæt Sydøst for Kulien) fra
Slutningen af 15de Aarhundrede.
Faldgitteret var allerede kendt i O ld
tiden og kan paavises i fem af Roms
Porte, hvor det dog ikke var oprindeligt,
men stammede fra en Restauration af den
vestromerske Kejser Honorius fra de første
Aar efter 400. Selve G itteret er forsvundet,
men den Slidse i Murværket, tæt inden
for Portens Yderside, hvori Faldgitteret har
bevæget sig, naar det hejsedes eller sæn
kedes, er endnu bevaret og træder tyde
ligt frem (Fig. 2). Det latinske Navn paa
Faldgitteret var cratis, cataracta eller hericia, og af dette sidste er det franske
Navn herse dannet.
Fig. 1. Kalkmaleri med Faldgitterport. Fakse Kirke.
Efter det vestromerske Riges Under
gang synes det ikke at være kommet til
Anvendelse i Vesteuropa før paa Korstogstiden, og naar man i Frankrig, foruden
herse (og porte coulisse) ogsaa møder Navnet sarrasin eller sarrasine og i Italien
saracinesca for Faldgitteret, kunde det tyde paa, at Korsfarerne har lært dette at kende
under deres Kampe med Saracenerne. De vesterlandske Folk modtog jo paa Kors
togstiden mange Impulser for deres Borgbygnings
kunst, som forøvrigt for hele deres Bygningskunst,
fra Orienten.
Et Faldgitter kunde være af Jern, men var
oftest af Træ, beslaaet med Jern. Det bestod af
en Række lodrette Gitterstokke forbundet med
vandrette, og Aabningerne i Gitteret var naturlig
vis saa smaa, at ingen kunde slippe igennem. De
lodrette Stokke var tilspidsede forneden, og Spid
serne var af Jern. — Hyppigst fandtes det i det
yderste Parti af Portaabningen tæt indenfor Façaden,
Fig. 2. Plan af Porta Appia.
og det hejsedes op med en Vinde, der var anbragt
a —a Faldgitterslidse.
i et Rum over Porten.
I flere middelalderlige Sagnfortællinger fra 12,e og 13de Aarhundrede omtales
Faldgitteret. Det fremstilles her som en Fælde: E r en Fjende kommet ind i Port
rummet, sænkes Faldgitteret hurtigt, og han er spærret inde, skilt fra sine Stald
brødre og prisgivet Overmagten. — Enkelte Forfattere, der har behandlet de
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middelalderlige By- og Borgbefæstninger, opfatter Faldgitteret som en saadan
Fælde, mens andre hævder, at det vel har kunnet tjene som Fælde, men iøvrigt
som m idlertidig H indring for en fremstormende Fjende og navnlig da som Værn
for Portfløjen, der var af Træ, selv om den kunde være beslaaet med Jern. I sidste
Tilfælde, skulde Gitteret, naar det var sænket,
hindre Fjenden i at opbryde Portfløjen eller
stikke den i Brand — ihvertfald sinke ham
heri, idet han samtidig paa forskellig Maade
overdængedes af Forsvarerne. Denne Opfattelse
stemmer i Virkeligheden godt med, at Faldgitteret
oftest er anbragt i Portbygningens forreste Del
fo ra n Portfløjen, saaledes som paa Forfatterens
Planopmaaling af Porta Appia (Fig. 2), at Por
Fig. 3.
ten i Mont S aint Michel (Fig. 3) og mange
Plan af Port og Poterne, begge med Vindebro
andre Steder. — Undtagelsesvis kan man dog (A og B), Porten med Faldgitterslidse (a —a)
træffe Faldgitteret, ikke i Portrummets forreste
Del, men i dets bageste, saaledes som i Castel vecchio i Verona, hvor Gitterslidsen
findes tæt foran Portfløjen ind til Borggaarden (x -x paa Planen Fig. 4).
Det synes at have været i Brug i hele det vesterlandske Europa. Den tyske
Borgforsker Otto Piper nævner som Eksempler i Tyskland Hornberg ved Neckar
og Phalzgrafenstein; men han siger,
VEZRONA
C A S T E L V E C C H IO Cat det væsentlig var i Byporte og Be
fæstninger fra eftermiddelalderlig Tid,
at Faldgitteret var almindelig forekom
mende. — I England kendes det ihvert
fald fra 13de Aarhundrede og anvendes
ogsaa i Skotland og Irland. V il vi
im idlertid lære Faldgitterportene at
kende fra deres simpleste og enkleste
Form til deres højeste Udvikling, er
det i Frankrig vi skal søge, og her
finder vi talrige Eksempler lige fra
Middelhavskysten i Syd til Kanalen
i Nord.
Skønt de middelalderlige Faldgittere næsten overalt er forsvundet, anFig. 4. Plan af Porttaam i Verona.— Port og Poterne med g*veF Faldgitterslidsen, hvori Gitteret
Vindebroer udad. Faldgitterport ind mod Borggaarden.
glider i Muren, tilstræ kkelig tydeligt
Pladsen i Portbygningen. — Ganske
faa Steder er dog selve Gitteret i Behold: I Mont Saint Michel udenfor Fran
krigs Nordkyst findes — i la Maison du Roi (Fig. 3) fra l s,e Fjerdedel af 15de
Aarhundrede — et endnu delvis bevaret Smedejernsgitter, og i Aigues-Mortes
ved Frankrigs Sydkyst ses, næsten fuldt bevaret, et Faldgitter af Fyrretræ i
Tour de Constance umiddelbart udenfor Bymurene. Taarnet er opført af Ludvig
den Hellige mellem 1250 og 1270, og det har haft Faldgitter baade i Indgangen
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mod Byen og i Udgangen mod Landet. Det er dette sidste, der endnu eksisterer,
og som ifølge Camille Enlart er det ældste bevarede Faldgitter. Kun de to nederste
Tværstokke og de nederste, tilspidsede Ender af de lodrette Gitterstokke er borte
(se Opmaalingen i Fig. 5); iøvrigt har dette Trægitter holdt
sig fortrinligt. Træet skal, ifølge Enlart, være blevet mæt
tet med varm Olie. Tværstokkene og de lodrette G itter
stokke er skrammet over hinanden og sammenholdt af
Jernnagler, der paa Gitterets Yderside ender i skarpe Spidser.
Næ r dette Taam ses den imponerende, nordre Hoved
port i Aigues-Mortes’s eventyrlig velbevarede Bybefæstning:
én sammenhængende B ym ur med 10 Portbygninger og 15
Taarne. Nordporten, Porte de la Gardette, er flankeret af
to mægtige, runde Taarne, der indgaar i Portbygningens
rigt kombinerede Forsvar, idet Taarnvagten kunde bestryge
en Angriber baade fra oven og fra Siden. Porte de la Gar
dette er som hele Bymursanlæget opført kort efter Tour
de Constance endnu i 13de Aarhundrede. Yderst fandtes
Vindebroen (øverst i Fig. 6), der, naar den hejstes op, slut
tede ind i Portfaçadens Vindebro-Blinding. Indenfor den
er der foroven i Portbuen en c. 30 ctm. bred Faldaabning
(angivet ved Punktering), hvorfra de Angribere, der var
naaet ind under Portbuen og ikke længere kunde bestryges fra de to Flanketaarne, kunde rammes af Skud og
Kast. Indenfor Faldaabningen fandtes Faldgitteret (G itter
slidsen a - a paa Planen), og herindenfor — altsaa bag Fald
gitteret — ses i Portrummets Sidevægge Anslaget for Dør
fløjen. Men Portrum met havde tillige indad mod Byen Port
fløj og Faldgitter (Gitterslidsen
paa Planen), og midt
i Portrummets Tøndehvælving en kvadratisk Aabning, hvor
fra den Fjende, der var sluppet ind i Rummet mellem de
to Faldgittere kunde beskydes.
Faldgitterporten kan i Sydfrankrig paavises allerede i
første Halvdel af 12,e Aarhundrede. I det berømte Carcas
sonne har Borgen, paa den Side der vender mod Byen,
Fig. 5. Det ældste Faldgitter i en Portbygning fra c. 1120 med to runde Flanketaarne og
Tour de Constance, set inde- me(j et p ort rum> hvor der endnu findes Gitterslidser og

a-a

fra. — S: Samlingen af Tøm- a
~
~
.
..
merstokkene.
Anslag for to Faldgittere og to Portfløje. Det bageste eller

inderste Faldgitter hejstes op med en Vinde, der befandt
sig i et Rum i Etagen lige over Porten, mens det forreste G itter er blevet
hejst op fra et Rum i den næstfølgende Etage.* — Betydeligt videre i U dvik
ling naaede dog Portforsvaret i det nordfranske Château de Coucy, der var fuld
ført før 1242 og i Carcassonne’s store østre Byport, Porte Narbonnaise, som var
* Ifølge Viollet Le Duc har denne Adskillelse mellem Mandskaberne, der betjente de to Faldgittere, sin For
klaring i, at Borgherren altid var nødt til at være paa sin Post overfor Konspiration blandt sit Mandskab, der i
Feodaltiden bestod af lejede Folk, som altfor let ved Bestikkelse lod sig forlede til Forræderi.
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et halvt Aarhundrede yngre. Navnlig i denne Byport, med dens to runde Flanketaarne og i Portrummet to Faldgittere foran hver sin Portfløj, er Portforsvaret
naaet meget højt. Inden Angriberne var naaet ind under Portbuen, kunde de ram
mes fra Skyttegangen øverst i Flanketaarnene og fra ikke mindre end to Tømmer
svaler over Porten, endelig ogsaa fra lange Skydesprækker (archères) i Flanketaarnenes nedre Etage. Var de naaet ind under Portbuen, foran Faldgitteret, fandtes
der i selve Buen en Faldaabning, hvorfra der kunde skydes eller kastes. Og hvis
de dog skulde være naaet ind i selve Portrummet, inden
Faldgitrene var sænket, blev de beskudt dels fra Skyde
sprækker i Sidemurene, dels fra en stor, kvadratisk Aabning i Rummets Tøndehvælving.
Ogsaa en Flods Gennemløb gennem en B ym ur kunde
sikres mod fjendtlig Indtrængen ved Faldgitter for Murens
Brobue. Var der flere Buer, kunde nogle af dem have
fast G itter; men ihvertfald én af dem havde Faldgitter,
som i Champagnes gamle Hovedstad Troyes, hvor det
endnu fandtes i første Halvdel af 19de Aarhundrede. G it
teret (et Jerngitter) var anbragt udenpaa Muren, og det
hævedes og sænkedes ved en Vinde øverst paa denne.
Fra det samme Tidsrum, vi har set Faldgitterporten
afbildet i danske Byvaaben og Kalkmalerier, eksisterer
der en dansk rim et Oversættelse af et over store Dele af
Europa kendt Digt om Ivan Løveridder. Digtet afspejler
romantisk og eventyrligt Middelalderens ridderlige Idealer
Fig. 6. Plan af Port med to
og Begivenheder men tillige mange Træk af Ridderlivets
Faldgittere.
Baggrund og Milieu, og her hører vi ogsaa om Borgporten
med dens Faldgitter: Herre Ivan forfølger til Hest Ridder Vadian ind gennem den
trange Port
The porte vare smaa og tronge
thoo til lige matte ther ey jndh gonge,
Op var vonden then felle porth,
met mesterskab var the sa gjordh

Faldgitteret eller Faldeporten sænkes saa brat, at Sporen bliver slaaet af Herre
Ivans Fod, mens hans Hest skæres midt over
Then feile porth segh neder skiødh,
herre Ivan tha ien skade liedh,
hans spore aff hans fodh slo
hans gode Ørs reth synder i too.

Selv om den ældste af de bevarede A fskrifter ikke gaar længere tilbage end
til de sidste Tiaar af 15de Aarhundrede, er Oversættelsen vistnok ældre. Kærnen
i Fortællingen er langt ældre. Den gaar tilbage til de keltiske Sagn om Kong A r
tur der i Tidens Løb blev om- og tildigtede og genopstod frit behandlet omkring
3
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1170 i det berømte Digt af Chretien de Troyes om Ivan Løveridder ( I vain le
chevalier au lion). H er forekommer Ivans Ridt og Faldeporten, der skyder ned. —
Digtet blev oversat til mange europæiske Sprog, allerede i 13de Aarhundrede paa
Prosa til Norsk, og af den norske Oversættelse er der endnu den Dag idag
bevaret 8 islandske Afskrifter, den ældste fra c. 1400. M uligt er det, at den
norske Prosaoversættelse ligger til Grund for den svenske, rimede Oversættelse,
der menes at være blevet til efter Tilskyndelse af den norske Kong Haakon V's
Dronning Eufemia kort efter 1400, efter hendes Datters Trolovelse med den
svenske Kongesøn E rik Magnussøn. Den svenske Oversættelse er bevaret i fire
A fskrifter fra 15de Aarhundrede, og det er efter den, at den danske Tekst er
oversat. — Allerede i 13de Aarhundrede har altsaa Ivans romantiske Ridt og
„Faldeportens“ Fælde været kendt i Norge, og de mange endnu bevarede A f
skrifter af de forskellige nordiske Oversættelser viser os, at Beretningen har været
udbredt over hele Norden i Middelalderens sidste Aarhundreder. V i vil nu under
søge, om og i hvilken Grad Faldeporten eller Faldgitteret i samme Tidsrum har
været anvendt i de nordiske Lande.
Oppe ved Trondhjem sfjord ligger Ruinerne af Steinviksholm, en Borgbygning
i Firkant med fremspringende, cirkulære Hjørnetaarne i Nordøst og Sydvest, som
kunde bestryge alle fire Ydersider. Paa Vestsiden laa Porten, og her ser man, lidt
indenfor Yderfaçaden, endnu Faldgitterslidse og bagved den: Anslag for Portfløjen,
desværre bevaret i saa ringe Højde, at man umuligt kan dømme om, hvorvidt der
har været et mere kombineret Portforsvar. Borgen er opført af Norges sidste
katolske Ærkebisp 1524.
Fra betydelig ældre Tid finder vi Faldgitterslidse i et Porttaarn „Jomfrutaarnet“
paa Akershus ved Oslo Fjord, grundlagt af Haakon V (1299— 1319). — A rkitekt
Sinding Larsen, der har forestaaet Restaureringen af den gamle Kongeborg, og
som henfører Taarnet til Borganlægets ældste Tid, viser os i sin Bog om Akers
hus Porttaarnet med Vindebroen, Faldgitterslidsen og bag Slidsen Anslaget for
Port fløjen og dennes Bom huller for Stængebommen. — Ogsaa et andet Sted paa
Akershus, i den saakaldte Mørkegang, er der Faldgitterslidse. Men dens Plads her
er ganske irregulær. Faldgitteret synes at være flyttet hertil fra et nedbrudt Taarn.
Ikke mindst i Sverige har Faldgitteret været anvendt. Saaledes i Bymuren om
kring Visby, Nordens betydeligste Bygningsmindesmærke fra Middelalderen. B y
muren imod Landsiden (opført mellem 1225 og 1288) har i Slutningen af 13de Aar
hundrede faaet en Række Port- og Marktaarne, og ikke mindre end seks Porttaarne
har Faldgitterslidse, alle i Portens forreste Del foran Portfløjen; og ihvertfald ét
af Taarnene synes at have haft en ydre Svale, hvorfra man har kunnet skyde ned
mod en Fjende, der nærmede sig Porten.
I Kalmar Slot har Professor Martin Olsson under sine gennem en Aarrække
foretagne Undersøgelser og Restaureringer paa vist Faldgitterets Forekomst to Ste
der. Det lille Taarn paa Slottets Vestside tæt ved Kuretaarnet — Hovedtaarnet
med Slotsporten og Vindebroen — havde en Ekstraport eller Udfaldsport af m in
dre Format end Hovedporten. Den sad 3 | Meter over Yderterrainet, hvorfor der
krævedes Stige eller Trappe for at naa op til Portaabningen, som i det Ydre beher-
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skedes fra Hovedtaarnet. Bag denne Ports Faldgitter, hvis Slidse er konstateret,
havde Portrummet et bevægeligt Gulv, der kunde trækkes ind mod Slotsgaarden,
saaledes at en indtrængende Fjende styrtede ned i en dyb Grube under Gulvet;

Fig. 7. Professor Martin Olssons Rekonstruktion af Faldgitteret i Rødkullataarnet.

og iøvrigt kunde Portrummet beskydes fra en Aabning øverst i dette. H e r er
altsaa Tale om et virkeligt kombineret Portforsvar. — Det andet Sted er paa Slot
tets Nordside i det saakaldte Rødkullataarn, et Flanketaarn, der vendte ud mod
Havnen. Foran Taarndøren, der var delt i to Dørfløje, hver med sin Spærrebom,
var der et højt Faldgitter, som Professor Olsson har kunnet rekonstruere. Da nem
lig Døraabningen i 16de Aarhundrede tilmuredes, blev Gitteret ikke fjernet, og selv
3*
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om Trædelene for en stor Del er bortraadnede, findes der dog endnu tydelige
Spor og Rester af Træet. Og det Jern, hvormed det har været beslaaet, er forbav
sende godt bevaret. De lodrette og vandrette Stokke har som i Aigues-Mortes
været skrammede over hinanden og sammenholdt af Jernnagler, der udad er endt
i skarpe Spidser. De lodrette Stokke var paa Sidekanterne beslaaede med Jern
skinner og deres nederste En
der med tilspidsede Skoninger.*
Naar der bortses fra de lange
Side-Skinner, er der da en for
bløffende
Overensstemmelse
mellem Faldgitrene i Tour de
Constance ved Middelhavet og
i Rødkullataarnet ved Kalmar
Sund (Fig. 5 og Fig. 7). — —
Det Slot, hvortil Rødkullataar
net og de andre Taarne hørte,
var ikke det, der rejstes her
i 12,e Aarhundrede, men t il
hørte en fuldstændig Ombyg
ning mod Slutningen af 13de
Aarhundrede.

Fig. 8. Manteltaarnet, Hammershus. Yderdøren, set indefra, med
Faldgitterslidse, Anslag for Døren og Bomhul.

I Danmark, hvor Faldgitteret, som vi har set, kendes
fra Fremstillinger i Segl og
Kalkmalerier fra 16de Aar
hundrede, har det i samme
Tidsrum været anvendt i nogle
af vore Borgbygninger. Saaledes har i det sydsjælland
ske Borreby Indgangen (ifølge
R. Mejborg: Gamle danske
Hjem) været sikret med Faldgitter. Fra Borghusets Skytte-

loft, der var udstyret med
Skoldehuller (Machicoulis), har man kunnet bestryge den smalle Dør, der sad paa
Siden af det fremspringende Trappetaarn, og over denne Dør fandt man ved
Restaureringen i 1883 en indmuret Egeklods med et Tridseværk, der maa have
været anvendt til at hæve og sænke Gitteret, mens nogle fremspringende Sten
ved Dørens Tærskel har standset det, naar det sænkedes. Da her ingen G itter
slidse findes, mener Mejborg — sikkert med Rette — , at det har været anbragt
udenpaa Muren, altsaa saaledes som paa Bymurens Bro over Floden i Troyes.
Antageligt har Gitteret været styret af Jernhager, fastgjorte til Murens Yderside.
♦Martin Olsson: Det medeltida Kalmar slott i „Land och Folk“ 1939. — Professor Martin Olsson har tilladt
mig at benytte hans Opmaaling af Faldgitterporten (Fig. 7), skønt han selv endnu ikke har offentliggjort den, for
hvilket jeg bringer ham min hjerteligste Tak.
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Faldgitterslidse finder vi derimod i det sydskaanske Glimmingehus, det bedst
bevarede middelalderlige Borghus indenfor gammeldansk Omraade. — Lodret over
Indgangen til det kraftige og imponerende Stenhus findes der i Husets øverste Etage
en af svære Stenkonsoller baaret Karnap, hvis G ulv bestod af aabnelige Lemme, og
hvorfra det var muligt at beherske Partiet foran Indgangen. Denne sidder c. 1}
Meter overjordsm onnet,
og den svære Dørfløj er
trukket c. 40 ctm. inden
for Façaden; den har kun
net spærres med en svær
Bom, og først c. 1J Meter
bag Dørfløjen havde Fald
gitteret sin Plads. Det har
altsaa ikke kunnet be
skytte Døren men spær
rede for videre Indtræn
gen i Huset. Var im id
lertid Faldgitteret først
blevet sænket, efter at
Angriberen var naaet forbi
det ind i Forstuen, fun
gerede det som en Fælde.
Straks indenfor Gitteret
var der nemlig en Aabning i Hvælvingen, hvor
igennem han kunde be
skydes; og naar Side
dørene var lukkede, havde
han foran sig kun Trap
pen til næste Etage, og
her blev han beskudt fra
Fig. 9. Manteltaarnets Faldgitterdør set indefra samt i Snit og Plan.
et System af Skydeaabninger. — Faldgitteret, der
var af Jern, blev fjernet i 17de Aarhundrede; men Gitterslidsen, der er foret med
Træ, er endnu bevaret. Den hører som hele Forsvarssystemet til det oprindelige
Anlæg af dette stærke Stenhus, der blev grundlagt i 1499 af den danske Adels
mand og Søkriger, Jens Holgersen Ulfstand, Kong Hans’ Lensmand paa Gulland.
Blandt Danmarks Middelalderborge, af hvilke de fleste desværre er forsvundet,
staar Hammershus, ikke blot ved sine Mures og Taarnes Højde, men navnlig ved
sit kombinerede Anlæg, sin Placering og sin Udstrækning, som vort betydeligste
Borganlæg. Kærnen, den indre Borg, gaar tilbage til Midten af 13de Aarhundrede
og har aflang Plan med Længdeakse Ø st-Vest og med Hovedtaarnet, det store
Manteltaarn, i Øst. I Indgangen paa Taarnets Østside fandt Inspektør P. Hauberg,
skjult af senere Tilm uring, den gamle Faldgitterslidse.— Døraabningen er udad rund
buet; indad mod Taarnrummet er den bredere og højere og har Fladbue (Fig. 8).
Faldgitterslidsen sidder én Munkestenslængde, 2 7 | ctm., indenfor Yderfaçaden;
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dens Rille i hver af Døraabningens to Karmsider er 14} ctm. dyb og 12} à 13
ctm. bred, og i denne Bredde fortsætter Slidsen opefter i Muren til næste Etage,
hvor der har været en Vinde til Ophejsning. Som det vil ses paa Opmaalingen
(Fig. 9), deler Slidsen Døraabningens Rundbue i to, en ydre og en indre. Den
ydre har en Tykkelse af 27} ctm., én Munkestenslængde, den indre 43 ctm., halv
anden Sten. Bag den indre Bue er Anslaget for Dørfløjen, der har haft en T y k 
kelse af c. 9 ctm., og hvis Hængsler har gaaet paa 3 Jernstabler — de 2 nederste
endnu uskadte, mens den
3die er brudt af i Murfladen.
Naar Dørfløjen aabnedes, blev
Stængebommen skudt ind i
Muren i den 2,49 Meter dybe
Bomrende i Døraabningens
Sydside, mens den, naar Døren
lukkedes, blev trukket frem
og skudt over i det 18 ctm.
dybe Bom hul i Døraabningens
N ordside.— Bomhul og Bom
rende havde en Vidde paa
l l ’ x l 4 ctm. og gav altsaa
Plads til en ret svær Stænge
bom.
Tværs
igennem Taarnet
førte en Gang fra ydre Dør
til Gaarddøren, der har haft
Dørfløj men intet Faldgitter.
Gangen har oprindelig haft
Bjæ lkeloft; men senere er
Fig. 10. Hammershus’ Havport.
der indbygget Tøndehvælving,
hvori der kan formodes at have
været én eller flere Skydeaabninger. — Paa Opmaalingen ses Yderdøren inde fra
Taarnrummet. Lodret over Døren ses i øvre Etage en Aabning i Muren, hvorigennem
Ophejsningstovet har gaaet, og paa Siderne i samme Etage to Vinduesaabninger,
der ikke er oprindelige, og som iøvrigt kolliderer med Gitterslidsen. Det oprinde
lige Taarnanlæg er overhovedet undergaaet mange Ændringer i Tidens Løb; det
er forhøjet nogle Gange, sidste Gang af Lübeckerne, og det er derfor vanskeligt
at bedømme, om der, mens Faldgitteret var i Funktion, har været ydre Skyttegang
eller lignende Forsvarsforanstaltninger i Taarnets øvre Del, hvorfra et ydre P ort
forsvar kunde føres.
Udenom den ældre Borgkærne er der senere lagt et mægtigt Ringmursanlæg,
der begrænsede et stort Borgareal i uregelmæssig Femkant, hvortil der atter senere
føjedes en Forborg i Syd og i Nordøst, den sidste af betydelig Størrelse og begge
omgivet af Ringmur. — I nordøstre Forborg findes Storanlægets Hovedport med
Vindebro; men det kan desværre ikke nu konstateres, hvorvidt denne Port har
haft Faldgitter. Derimod er der ved den mindre Udfaldsport eller Poterne paa
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det femkantede Ringmursanlægs sydvestre Hjørne ud mod Havet (Fig. 10) nogle
konstruktive Forhold, der, selv ved en flygtig Betragtning, maatte minde om Manteltaarnets Dør og maatte gøre det sandsynligt, at her oprindelig havde været
Faldgitter. De op
rindelige Forhold er
im idlertid i Tidens
Løb blevet ændrede.
Liibeckerne
byg
gede, mens de havde
Bornholm i Pant
1526— 1576,et halv
cirkulæ rt
Flanketaarn umiddelbart
ved Portens N ord
side og ombyggede
Ringmurens øverste
Del. Senere blev
Portaabningen gan
ske raat tilmuret, an
tageligt paa C h ri
stian IV ’s Tid, da
Pladsen bag Porten
blev fyldt med Jord,
og der her indret
tedes et Stade for
Kanoner.
Endelig
har nogle Repara
tioner af Portaabningens Karmsider
i sidste Aarhundrede
tilsløret de oprinde
lige Forhold. Men
den ydre Portbue
var bevaret urørt
(Fig. 11). Den havde
en Munkestenslæng
des Tykkelse som
Dørbuen i MantelFig. 11. Opmaaling af Hammershus’ Havport set forfra og i Snit.
taarnet og stod frit
med H ulrum bagved, somom der her havde været en Faldgitterslidse. Da im id
lertid det gamle M urvæ rk længere inde, hvor den indre Portbue bag G itter
slidsen skulde være, var ødelagt, maatte man forsøge ved Udhugning af det nyere
Murværk i Portens Karmsider at finde Faldgitterslidsens Karmsideriller. Udhug
ningen i nordre Karmside viste kun, at her var afgjort Sandsynlighed for en saadan Rille, mens Rillen, trods nogen Forhugning, tydeligt kunde konstateres i søndre
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Karmside (se Fig. 12). Den var 15 ctm. dyb og c. 11 ctm. bred, altsaa omtrent af
samme Dybde men IJ à 2 ctm. smallere end i Manteltaarnet. Undersøgelsen viste
endvidere, at Afstanden fra Faldgitterrillen ind til Portfløjen har været 75 ctm.
Men længere ind end til denne Dybde kunde Udhugningen og Undersøgelsen
ikke under de forhaandenværende Forhold foretages. Størrelsen af Portfløjens An
slag, den oprindelige Tykkelse af Ringmuren og Tilstedeværelsen af en Spærre
bom har derfor ikke kunnet konstateres.
Denne Faldgitterport har ogsaa haft et ydre Portforsvar, der endnu kan paa
vises. Den rundbuede Portaabning indfattes af en rektangulær Blinding, en regulær
Vindebroblinding. H er har altsaa været Vindebro; men da Portens Tærskel ligger
3 4' Meter over Jordsmonnet, har Broklappen, naar den var hejst ned, staaet stejlt
skraanende og har haft Stigetrin. I ophejst
Tilstand fungerede den som en yderste Portfløj. — Højden over Terrainet var jo et be
tydningsfuldt Moment i Forsvaret, men det
forstærkedes ved, at der 1j Meter over Portaabningen fandtes en fremspringende Svale
eller Bretèche af Tømmer, der naturligvis
har haft aabent eller aabneligt Gulv, og hvor
fra man har kunnet beskyde og overdænge
Fig. 12. Plan af Hammershus’ Havport (A Vinde
en
Fjende, der var naaet ind til Porten. Hvad
bro, a —a Faldgitterslidse).
Forsvarerne paa denne Maade kunde modtage
en Angriber med, faar man et levende Billede af gennem den svenske Biskop Peder
Månssons S krift S tridhz - konst och S tridhz - logh fra første Halvdel af 16de Aarhundrede: „N æ rm er Fjenderne sig tæt ind til Muren, da haves sydende Kalkvæl
ling, ophedet i mange Bryggerkedler, og gydes over dem, Ildebrande og Aske
kastes med, koghedt Vand eller koghed Olie og anden Fedme, og kastes alskens
ildelugtende Urenlighed ned paa dem“ .
Paa Fotografiet og Opmaalingen (Fig. 10 og 11) ser man i Muren over Porten
en én Meter bred, nu raat tilmuret, Aabning. Dens oprindelige Højde kan des
værre ikke fastslaas, da M urpartiet foroven ned til c. 70 ctm. over Aabningens
Bund, er ommuret. Det er den gamle Dør ud til Bretèchen, hvis nederste Del
vi her ser. To vandrette Bjælker, hvis Overkant har ligget i Højde med Dørens
Tærskel, og hvis Tykkelse har svaret til to Murskifter, bar Bretèchens Gulv. De
støttedes af to | Meter lange Smaastolper, der var forsænkede i Muren og forneden
har staaet paa en ligeledes i Muren forsænket, vandret Bjælke, hvis Tykkelse har
svaret til ét Murskifte. Tømmeret er borte nu; men dets Plads i Muren er blevet
udmuret med Munkestensbrokker og fremtræder derfor tydeligt. Foruden af de to
lodrette Smaastolper, har Bretèchens Gulvbjælker antageligt ogsaa været støttet af
to Skraastivere. — Om der over Bretèchen tillige har været en fremspringende
Skyttegang (H ourd) øverst paa selve Ringmuren, som utvivlsomt har været kreneleret, er ikke muligt nu at afgøre. Men selv uden en saadan, har Hammershus’
Havport haft et gennemført, kombineret Portforsvar, der har kunnet maale sig med
mange tilsvarende i Udlandets Middelalderborge. — Det var ikke urimeligt at an
tage, at der bag Portaabningen, til Ringmurens Inderside, havde sluttet sig en
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Portbygning; men efter Ombygningen og den senere foretagne Jordpaafyldning er
der ihvertfald intet synligt Spor heraf.
Manteltaarnet, der utvivlsomt stammer fra Midten af 13de Aarhundrede, er op
ført af G ranit og Cementsten, hvad der ogsaa gælder Taarndørens indre, bredere
Del. Dens ydre smallere Parti er derimod muret af Munkesten; men efter hele
Karakteren af Murværket synes det meget gammelt og gaar vistnok tilbage til
13de Aarhundrede.
For Havportens Vedkommende er Vurderingen af dens Alder ret kompliceret.
— Det store Ringmursanlæg, hvortil den hører, er som nævnt ældre end For
borgen i Syd og i Nordøst. I denne sidstes Ringmur er der nederst i dens M ur
værk fundet en lille Billon-Mønt, som er slaaet i Lund af Magnus Smek om
kring 1350. Forborgens Ringmur kunde da antages at have staaet under Opførelse
i den nærmeste Tid efter Midten af 14de Aarhundrede, og det femkantede Ring
mursanlæg er utvivlsomt opført inden Midten af Aarhundredet. Hvis Havporten
paa denne Ringmurs Sydvesthjørne er samtidig med selve Muren, er dens om
trentlige Alder jo dermed givet; men det er i høj Grad tvivlsomt, og der vilde
kræves meget dybtgaaende Undersøgelser, hvortil jeg ikke har haft Lejlighed, for at
tidsfæste dette Portanlæg.
Derimod er der neppe T vivl om, hvornaar Faldgitrene er forsvundet. Da Lübeckerne i 1522 indtog Hammershus, er Portene sandsynligvis blevet sprængt, og
Hansestadens Byggearbejder paa den gamle Borg er sikkert for en væsentlig Del
foregaaet i de første Aar efter, at den i 1526 overtog Bornholm som Pantelen.
T il disse Arbejder hørte ogsaa Reparering og Forhøjelse af Manteltaarnet og T il
føjelsen af de halvrunde Flanketaarne. Opførelsen af Taarnet umiddelbart op til
nordre Kant af Havporten betød en Forstærkelse af Portforsvaret; og en For
nyelse eller Reparation af det gamle Faidgitter har man vel derfor betragtet som
overflødig.
Mens altsaa Flanketaarnet som Moment i Portforsvaret ved Havporten paa
Hammershus stammer fra den allerseneste Middelalder, gaar dens Forekomst i
Udlandet jo, som vi har set, betydeligt længere tilbage.
Selv om vi ikke her skal komme ind paa Flanketaarnenes Anvendelse i den
klassiske Oldtid, maa det dog nævnes, at den tidligere omtalte Porta Appia (se
Fig. 2) og de andre af Roms Byporte, der under Kejser Honorius fik Faldgitter,
tillige var forsvaret af to Taarne umiddelbart paa hver sin Side af Porten. Og de
nævnte Porte havde allerede i 3die Aarhundrede, under Aurelian, faaet to saadanne
Flanketaarne. — Denne Formation, en Port der ved hver Side havde et fra Ring
murens Ydre fremspringende Taarn (oftest rundt eller halvrundt), blev i Gallien
optaget af Vestgoterne. Og paa Frankrigs Grund undergik Portbygningen endelig
i Løbet af 12,e og 13de Aarhundrede Udviklingen til det vidunderligt gennemførte,
kombinerede Portforsvar i Aigues-Mortes, i Coucy og Carcassonne.
Portbygninger af denne A rt — Port og to Flanketaarne sammenbyggede til en
Helhed — træffer vi, mere eller mindre gennemført, i alle Egne af Frankrig og
iøvrigt mange andre Steder; men de er ikke konstaterede i Danmark; og selvom
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de fleste af vore Borge er ødelagt, tør man vist antage, at denne Portform ikke
har fundet Anvendelse hos os.
Æ rkebiskop Eskils Borg, Søborg, fra Midten af 12,e Aarhundrede havde et
fremspringende Porttaarn, der vel har fungeret som Flanketaarn i Ringmursfor
svaret, mens derimod Porten selv intet Flankeforsvar har haft. Senere har man
im idlertid, vistnok først efter 1300, opført et fremspringende Murparti, hvorfra
et Flankeforsvar af Portindgangen kunde føres. — Mens der i Absalons Borg fra
1160-erne ikke fandtes Flanketaarne, havde Dronningholm fra c. 1200 et kraftigt
fremspringende Porttaarn, hvor dog selve Porten, ligesom i Eskils Søborg, savnede
Flankeforsvar.
Flankeforsvarede Porte forekommer derimod fra en senere Tid. Paa begge
Sider af en lille Port eller Poterne i Vordingborgs østre Ringmur findes der
(c. 21 Meter nord for og c. 6 syd for) et fra Ringmuren fremspringende halvrundt
Taarn, hvorfra Indgangen kunde beskydes, og i Valdemar Atterdags G urre ligger
Portpartiet mellem to af Borgens flankerende Hjørnetaarne. Og uden iøvrigt at
komme ind paa de svenske Borganlæg er det rim eligt at nævne, at i det tidligere
omtalte Kalmar Slot ligger baade Hovedporttaarnet og Rødkullataarnet hvert,
ligesom Porten i Gurre, mellem to af Slotsanlægets fremspringende Hjørnetaarne.
Kan det saaledes paavises, at Flankeforsvarei af Porten i den middelalderlige
Borg har været kendt herhjemme, er det tillige godtgjort, at ogsaa Forsvaret f r a
oven har fundet Anvendelse. Ikke blot er der, saaledes som ved Hammershus’
Havport, fundet Spor i M urvæ rket af en fremspringende Svale, men i Vordingborg
er der endog fremdraget Tømmer, der viser, hvorledes en saadan Svale — en
Bretèche eller en Hourd — har været konstrueret.
Med de faa og gennemgaaende beskedne Rester af vore store Borge fra M id
delalderen er det vanskeligt at trænge tilbunds i, hvorledes de var udformede
og udstyrede, og i hvilken Grad man herhjemme har fulgt med i Udviklingen.
Et enkelt, men vigtigt, Moment i Borgbygningen, Portforsvaret, er her taget op til
Undersøgelse. Ved at følge Udviklingen af dette i Udlandet, ved at undersøge det
hjemlige Materiale og ved Sammenligning med de andre skandinaviske Lande,
kommer vi til det Resultat, at de danske, som de andre nordiske Borganlæg, har
fulgt den samme U dvikling som Udlandets, selvom vore hjemlige Anlæg var mindre,
selvom Udviklingen naturligvis naaede senere herop til Norden, og selvom den
danske Borgbygningskunst aldrig naaede den Rigdom i Udvikling og Nuancering
som i de store europæiske Lande.

Fig. 1. Interior fra Norup Kirke.
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mange gamle K irke r tilhører Nationalmuseets videst udstrakte A r
bejdsmark, og det store Materiale er saa langt fra udtømt med de værdifulde
middelalderlige Bygninger alene; ogsaa ved at studere Inventaret kan man lære
meget baade om de æstetiske Idealers Ændringer og de vekslende Samfundsfor
hold. Saaledes gælder det for den Periodes Vedkommende, som her skal gøres
til Genstand for Behandling, at Kirkeinventaret i høj Grad fortæller os om K ir
kens Forbindelser med hele Samfundslivet. Landsbykirkerne tilhørte i det attende
Aarhundrede i de allerfleste Tilfælde Herremændene, og deres K ultu r kom følgelig
til at præge Kirkerne, som de restaurerede, og hvortil de skænkede Inventar.
Det vil af det følgende fremgaa, hvorledes en bestemt jysk Herregaardskultur
har præget en hel Række K irker, og det skal være Opgaven under Gennemgan
gen af nogle senbarokke og rokoko Billedskærerarbejder i Østjylland at paavise
den intime Forbindelse mellem Kirken og den Herregaard, som den har været
anmarks
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knyttet til. Gennem Herregaarden kom K irken i Forbindelse med den blomstrende
Købstadkultur, der atter havde sit Udspring i Hovedstadens forfinede H ofkultur.
Ved Nørup K irke sydvest for Vejle fornemmer man maaske tydeligere end
noget andet Sted i Jylland Dobbeltklangen.- Herregaard-Kirke. Mange Tiders K ul
turhistorie har sat sine Spor paa Slottet Engelsholm og K irken; ja, selvom det
første forsvandt, saa vilde man næsten af Kirken alene kunne rekonstruere H erre
gaarden og dennes Tilblivelsesepoker, saa intim t har de fulgtes ad, og gensidigt
belyser de hinandens Kunsthistorie. H er vil vi blot indskrænke os til at berøre
en enkelt Side af Sagen, nemlig Herregaardens Billedhugger, som i det attende
Aarhundrede arbejdede for den daværende Ejer Gerhard de Lichtenberg. Det bliver
en Omtale af de Billedhuggere, som han anvendte paa sine Herregaarde — hvor
Arbejderne med en enkelt Undtagelse ikke længere kan paavises — og i sine
K irk e r; disse vidner den Dag i Dag baade om Jorddrottens store Indsats paa
dette Omraade og om Dueligheden hos den Billedhuggerslægt, han anvendte. I
„T ilskueren“ (November 1934) gjorde Dr. Christian Elling Rede for Malerslægten
Thrane, hvis Medlem Mogens kunde kaldes Lichtenbergs „H o fm a le r“ . Det føl
gende skal være en Undersøgelse af Etatsraadens „H ofbilledhuggere“ ; saa staar
endnu kun tilbage at finde Lichtenbergs A rkite kt og klarlægge dennes Arbejder,
som udgør en væsentlig Del af den jydske Herregaards- og K irkearkitektur fra
det attende Aarhundrede; man behøver blot at nævne et saa karakteristisk Træk
som de løgformede Kirkespir, med hvilke enhver er fortrolig, der færdes i M id t
og Østjylland.
For at forfølge vort Formaal vil vi vende tilbage til den By, hvor Lichtenbergs
Formue blev grundlagt, hvorfra Slægten stammede, og hvor den til sene Tider
følte sig hjemme og med Gert Lichtenberg i Spidsen støttede Handel og K ultur;
Horsens kunde betegnende kaldes Lichtenbergs Residensby.
Byens ældgamle Snedkerlaug havde uddannet Billedskærer efter Billedskærer
i det syttende Aarhundrede; deres Arbejder pryder nu Kirkerne i Byen og O m 
egnen; men i Begyndelsen af det attende Aarhundrede var det gaaet noget tilbage
for den kunstneriske Side af Snedkerlaugets Virksomhed. Ingen Mestre havde
længere noget Billedskærerarbejde af Betydning, og følgelig uddannede de ingen
nye Svende i Faget; en hæderlig Undtagelse var dog Jørgen Slache; denne B illedsnider bevarede nogle af de gode, gamle Traditioner fra Peder Jensens Dage
og formaaede at puste nyt L iv i dem; han danner Mellemleddet mellem de B illedsnidere, der i det syttende Aarhundrede arbejdede med Bruskbarokkens Former
og de Billedskærere eller Billedhuggere — som de foretrak at kalde sig — der
i det attende arbejdede med Cartouche- og Rocaillemotiver. Disse sidste skyede
dog som oftest, trods den mere krævende Benævnelse, Figurfremstillingen i den
større Maalestok, og de formaaede, naar de forsøgte sig, sjældent at hæve den
over det middelmaadige; men de mestrede tilfulde de rent dekorative Udskærin
ger, som gør mange østjyske K irkeinteriører saa charmerende.
Meget faa havde Lyst til at indgaa paa de forlængede Kontrakter med Jørgen
Slache for at blive uddannet som Billedskærere, og der foreligger Eksempler paa
at nogle faldt fra, naar de fire Aar var overstaaede, som krævedes for at blive
Snedkersvend; een Læredreng holdt dog ud, det var Jens Jensen fra Samsø, der
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blev Grundlæggeren af Billedhuggerslægten, der — med et enkelt Interval und
taget _ fortsatte med at have Billedhuggerværksted i Horsens til ca. 1800.
Den 25. Oktober 1721 afslutter Jørgen Arentzsøn Slache en Kontrakt med sin
Læredreng Jens Jensen fra Samsø (Horsens Snedkerlaugs Kontraktbog og Proto
kol, Privateje i Horsens). Kontrakten er
et interessant kulturhistorisk Dokument;
det fremgaar af den, at Jens Jensen har
indgaaet paa „at lære hos velagtbare og
kunst erfahrne Jørgen Arentzsøn Slache,
Borger, Bilthuger og Snedicher udi H o r
sens dend lovværdige Bilthuger kunst og
Snedicher Handverck tilhaabe i 7 A ar“ ,
Mesteren lover til Gengæld at betale hans
Skatter og Afgifter endvidere, „at give
mig (Jens Jensen) i same mine siuf Aars
Lære, en Skiorte, et Par Strømper hvert
Aar, og et par Skoe, og et par Boxer af
Skind hvert andet A ar“ . Mod at Lære
drengen lover „at betee og forholde sig
hørig tro og flittig, hverken Dag eller
Nat at udgaa af hans (Mesterens) Hus
uden at det er med hans Vilie eller Befahling“ , erklæ rer Mesteren, at han vil
lære ham Billedhuggerkunst og Snedkerhaandværk i syv Aar „med Undervisnings
begegnelse“ ; endvidere forpligter han sig
til „at forskaffe hannem nødtørftig og for
svarlig Mad og 011, saa hand ei skal
have billig Aarsag at klage“ . Blandt V id 
neunderskrifterne er den bekendte Sølv
smed Mogens Løwenhertzs.
Ved et Laugsmøde den 13. Septem
Fig. 2. Epitafium i Onsbjerg Kirke over Zacharias
ber 1727 i Oldermanden Jørgen ArentzDanielsen Hoph.
søns Hus løsgav denne Jens Jensen af
sin Lære; de to, Mester og Læredreng erklærede sig gensidig tilfredse og havde
ikke noget at anmelde paa hinanden, „mens hinanden med sammenlagte Hænder
takkede og var vel tilfreds“ .
Medens i tidligere Tid en dygtig Svend let blev Mester i Snedkerlauget i Køb
staden, var dette imidlertid efterhaanden blevet svært. Mestrene klagede netop paa
denne Tid Gang paa Gang over Konkurrence udefra og tog sine Forholdsregler
overfor Svende, der stammede fra andre Steder end fra Byen selv; man krævede,
at Drenge, som hørte hjemme paa Godserne, skulde medbringe Tilladelse fra
Godsejerne til at blive Læredrenge i Købstaden, og naar de var udlærte, skulde
de atter forføje sig tilbage til Godset og blive der indtil videre. Jens Jensen har
maattet rette sig efter disse Forskrifter, og to Aar efter møder vi ham da ogsaa
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i Koldby, hvor han den første A p ril viedes til Kirsten Andersdatter; han kaldtes
da Stenhugger.
Den Tilladelse, som Lauget krævede af Drengene fra Godserne, var for Jens
Jensens Vedkommende udstedt af Frederik Greve af Danneskiold-Samsøe, han
styrede sin Nevøs Gods Brattingsborg som dennes Formynder, og har vel anvendt
Jens Jensen ved forefaldende Arbejde paa Godset og i dettes K irk e r paa Samsø;
der er im idlertid ikke bevaret noget Billedskærerarbejde af ham paa Herregaarden,
som er en moderne Bygning; men Jens Jensen, der efter sin fuldendte Uddannelse
har nedsat sig i sin Fødeby Koldby — en Billedhugger, uden T vivl vor Mester,
nævnes dér i 1730 — har naturligvis ikke alene kunnet ernære sig og sin Kone
ved det Arbejde, som hans Patron kunde give ham, men har forsynet hvem paa
Øen, der har maattet ønske det med Billedskærerarbejde. Kundekredsen har selv
følgelig ikke været stor, og det har i første Række været Øens Standspersoner,
der har kunnet tillade sig den Flothed, at gøre Bestillinger hos Kunstneren i
Koldby. 1 Onsbjerg Kirke, som er saa velforsynet med Inventar, findes der blandt
Epitafierne to, som skylder Jens Jensen deres Tilblivelse. Enken efter Kgl: May:'5
Tolder og Birchedommer Seign. Christian Hansen Merchel (d. 1725) belønnede
„et fornøjeligt Ægteskab i 38 A ar“ med at sætte sin Mand et Epitafium, hvis
muntre Engle og blafrende Rankeværk rim er saa udmærket med Indskriftens O rd
lyd ; bogstavelig talt samtidigt med dette Epitafium maa det være, som er sat over
„agtbare og konsterfarne Zacharias Danielsen Hoph privilegered Chirurgus her paa
Samsøe“ (d. 1729) (Fig. 2). Begge Epitafier tilhører samme Type og er Variationer
over Lærerens store og smukke Arbejde i H virrin g K irke ; de er mindre dygtigt
gjorte og mere løsslupne, men vidner tilfulde om, at Eleven havde forstaaet at
tilegne sig Mesterens festlige Udtryksm idler, først og fremmest det viltre Ranke
værk, som vi er saa fortrolige med overalt, hvor vi møder Jens Jensens Arbejder.
Netop paa denne Tid i Aarene før 1730 havde den højtbegavede Greve F.
Danneskiold-Samsøe god Tid til at tage sig af sin Brodersøns Ejendom, der paa
den Tid omfattede det meste af Samsø; thi han var 1728 blevet afskediget fra en
ikke særlig betydelig Stilling i Landetaten af sin Onkel Frederik IV , først tre Aar
senere i 1731 begyndte han sin straalende Løbebane som Flaadens Organisator.
Efter sin Afsked flyttede han til sit eget Gods i Jylland, Engelsholm, og begyndte
straks paa at forskønne Ejendommen; selve Huset forbedrede han i Overens
stemmelse med Tidens øgede Krav til Luksus. Som Billedskærer har det faldet
Greven ganske naturligt at anvende Jens Jensen, hvis Uddannelse og Beskæftigelse
han jo selv personlig havde sørget for indtil da; det kan derfor ikke forundre os,
at Jens Jensen er flyttet til Engelsholm for at gaa Greven til Haande med Slot
tets Modernisering. Store Byggearbejder koster som bekendt mange Penge, og
Greven, der var en daarlig Økonom, maatte — sikkert til sin store Sorg — alle
rede i 1731 skille sig af med sin Hovedresidens, hvis Istandsættelse langt fra
var afsluttet.
Den nye H erre til Engelsholm var en „homo novus“ , nemlig den føromtalte
Storkøbmand, Commerceraaden Gerhard Hansen adlet 1739 de Lichtenberg, og
dette Køb var den foreløbige Kulmination af en ualmindelig straalende Løbebane.
Gerhard de Lichtenberg var ubetinget den mest fremragende af de selvbevidste
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Godsejere, der lig en ny Adel sad rundt om kring paa de jydske Godser og var
som alle disse Opkomlinge pragtsyg og byggelysten for at kunne omgive sig med
den ydre Glans, der var nødvendig for at stive det lid t vel unge Adelsskab af. Da
Frederik IV solgte løs af Ryttergodserne og Kirkerne saa disse dygtige Forvaltere,
Købmænd o. s. v. deres Chancer til at blive Godsejere; men ingen havde det
Storsyn som Lichtenberg; han anbragte i Aarenes Løb en stor Del af sin Kapital
i Godser og K irke r; han beholdt dem ikke alle for sig selv, men overlod dem
til sine Børn og Svigerbørn, saaledes at op imod en halv Snes Godser i Aarhundredets sidste Del var i hans og hans Slægts Besiddelse; denne fulgte hans gode
Eksempel ved Gaardenes og Kirkernes Istandsættelse, og næsten overalt, hvor en
Kirkerestaurering fandt Sted, møder vi den samme Billedhuggerslægt: Jensen’erne.
Mange Indskrifter i Lichtenbergs talrige K irke r melder den Dag i Dag — efter
vor Smag noget pralende — om Etatsraadens Fortjenester som Kirkernes Velgø
rer; hans Indsats var virkelig rosværdig, saa meget mere som han dannede en
hæderlig Undtagelse fra de mange Godsejere, som lod Kirkerne forfalde. Naar
Rektoren for Horsens lærde Skole Jacob Tetens ved hans Begravelse blandt andet
udtalte: „Ingen K irke haver han ejet, at den jo kan fremvises som en S ir for
Landet og en Ærestøtte over ham“ , behøver det altsaa ikke alene at have til
Grund, at Lichtenberg støttede Skolen paa mange Maader.
Lichtenberg havde Pengene til at gennemføre den af Danneskiold-Samsøe paa
begyndte Modernisering af Engelsholm paa en storslaaet Maade; det Indre af
Slottet var næsten færdigt; men tilbage stod Ordningen af Husets Omgivelser og
endelig Kirkens Udsmykning. En kæmpemæssig Ladegaard blev anbragt med en
meget rummelig Lade vis à vis Hovedhuset, og der anlagdes en ren Kriegersk
Park med Orangeri, Statuer, Springvand, Parterrehaver foran Huset o. s. v.
Grev Danneskjold havde ved sin Forbedring af Godset ogsaa tænkt saa smaat
paa Kirken, som han 1730 havde forsynet med et Orgel, hvad der var en sjæl
den Ting i hine Tider; længere var han im idlertid ikke kommet, da han maatte
afstaa Kirken sammen med Godset. Lichtenberg viste sig nu her for første Gang
som den store Kirkerestaurator og gik radikalt til Værks; han udstyrede Skibet
med Hvælv, før havde kun Koret haft et fra Knud Brahe’s T id ; han forbedrede
dennes Gravkapel, byggede Vaabenhus og forsynede Taarnet med et af de be
kendte løgformede Spir; men hvad der bidrager mest til, at denne K irke giver
den besøgende en enestaaende Oplevelse, er Inventaret: Altertavle, Prædikestol,
Herskabsstol, Døbefont og Lukkelse, Korskranke og O rgelpulpitur og Stoleværk,
som var færdigt i 1733 (Fig. 1); Mesteren for alt dette kan kun være Jens Jensen;
den nye Ejer har altsaa sammen med Herregaarden overtaget dens Billedhugger,
der næppe har været ked af saaledes at komme i en rig Herres Tjeneste. H er i
Nørup er stærke Reminiscenser fra Læretiden hos Jørgen Slache, og Enkeltfor
mernes Lighed med Samsøarbejderne fra 1730 er overbevisende. Him len over
den smukke Døbefont er en simplificeret Gentagelse af Jørgen Arentzsøns fra
Klosterkirken i Horsens og hele Cartoucheværket en noget forgrovet Gengivelse
af Læremesterens; men det er med sin stærke Forgyldning af den festligste
Virkning.
Kirkens Indre virke r særdeles rigt, thi Lichtenberg har ikke villet nøjes med
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det nødvendige Inventar, men har dertil føjet en lille Fontelukkelse, Degne-,
Præste- eller Skriftestol (paa den nordre Side af Alteret), Korskranken med vog
tende Cheruber, og frem for alt en rummelig Herskabsstol, som i sin Tykmavethed optager en stor Plads i Rummet. Som allerede vist er Enkeltformerne Arve
gods fra Horsensværkstedet; men Helhedskompositionen maa stamme andetsteds
fra, da der ikke kendes noget
K irkeinteriør fra Jørgen Slaches
Haand, som maatte have kunnet
danne Forbillede. Det viser sig
nu, at Jens Jensen har hentet
Ideen til sin Komposition ude
fra, og, ligesom det var T ilfæ l
det, da hans Læremester skabte
Fontelukkelsen i Horsens K lo
sterkirke, har han tillempet den
efter Forholdene og tilsat, hvad
han har ment kunde bruges af
det gamle overleverede.
1730 blev Viborg D om kirke
færdig efter en grundig Istand
sættelse, og ved den Lejlighed
blev Inventaret fornyet. Billeder
af Domkirkens Indre fra før
den store Rekonstruktion i for
rige Aarhundrede og Dele af
det gamle Snitværk nu i Viborg
Stifts Museum viser, at Arbej
det sikkert skyldes en Køben
havnermester, der har været
fortrolig med Gerckens og
Ehbisch’s Stil. Man forstaar, at
Fig. 3. Altertavle i Stovbv Kirke. (Før Genindsættelsen af de oprindet nye Værk, der dukkede Op
deiige Midterfelter,.
midt i Jylland med Bud fra den
videre fremskredne Hovedstad, har virket som en Aabenbaring paa Billedhuggeren
fra Samsø, og foretager man en nøjere Sammenligning mellem Kirkeinteriøret fra
Viborg og det fra Nørup, bliver man ikke alene overbevist om, at det første har
dannet Forbillede for det sidste et Aar yngre Arbejde; men man kan nøje fastslaa,
hvilke Enkeltheder, der skyldes Impulsen, og hvilke den hjemlige Tradition.
Det er interessant at se, at Viborg Altertavles Snitværk har haft en tilsvarende
Betydning for Lichtenbergs Billedhugger Jens Jensen, som dens Maleri havde det
for dennes Maler Thrane; begge disse Kunstnere har her staaet overfor noget
nyt, og begge har de benyttet sig af det og efterlignet det; den ene Billedets
Komposition, den anden Rammens. Denne Altertavles Opbygning og Komposition
fik en lang Levetid; den blev varieret i rige Rokokointeriører i 60’erne, ja, den
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Fig. 4. Altertavle i Børglum Kirke.

dannede endog Grundlaget for den rensede, stivnede Horsens-Louis-Seize A lter
tavletype fra Aarhundredets sidste Aartier.
I Stovby K irke syd for Horsens findes en nylig istandsat Altertavle (Fig. 3)
skænket 1731 af Præsten Jørgen Knudsen Beesche; ogsaa i den gentages Viborgtavlens Opbygning, medens det yderst elegante Akantusværk er Horsensskolens;
netop denne Finhed i Formerne af Dekorationen gør det usikkert, om man tør
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tillægge Jens Jensen dette Arbejde. Den Mulighed ligger maaske nærmere, at det
er et Arbejde af Læreren, der endnu paa dette Tidspunkt virkede i Horsens.
En Tilskrivelse af visse Dele af Inventaret i Børglum Klosterkirke til Meste
ren for Fontelukkelsen i Horsens K losterkirke Jørgen Slache kan næppe fasthol
des; der er en afgørende Kvalitetsforskel; dette og flere andre Forhold kunde
tyde paa, at vi i Inventaret i
Børglum snarere maa se et
Arbejde af Eleven Jens Jensen,
thi vi genfinder Gang paa Gang
M otiver og Enkeltformer, som
svarer ganske til Dele af Nørup Kirkes. At Altertavlens Op
bygning (fra 1740) her er o ri
ginal er let forklarligt, da det
mægtige Korrum ikke har til
ladt nogen Gentagelse afViborgskemaet (Fig. 4).
V il man karakterisere H o 
vedindtrykket af Jens Jensens
Arbejder, maa man i sin Be
dømmelse tage Hensyn til, at
det er et Stykke Provinskunst,
der ikke bør maales med samme
Alen som Hofkunsten, men som
alligevel har Krav paa Behand
ling grundet paa sin uomtviste
lige kunstneriske Værdi, og
fordi det paa en interessant
Maade gengiver de store H o
vedstrømninger i Kunsten; disse
viste sig naturligvis først om
Fig. 5. Altertavle i Engom Kirke.
kring Hoffet, men afspejles her
i den jyske Mesters Arbejder. Jens Jensens Kirkeinventar er saaledes U dtryk
for et andet Behov og en anden, lidt gammeldags Opfattelse. Endelig er det
en nødvendig Betingelse at være fortrolig med Jens Jensens Arbejder for at kunne
følge Formernes U dvikling; de danner nemlig Forudsætningen for Sønnen Jens
Jensen I l ’s Billedhuggerarbejder i den rene Rokoko; Sønnen er langt dygtigere
end Faderen og udfolder i sit Kirkeinventar en Elegance, som i flere Tilfælde
ikke giver Hovedstadens raffinerede Rokoko meget efter i Finhed.
I en skovbevokset Slugt, som munder ud paa Vejle Fjords Nordside, ligger
Herregaarden Tirsbæk lunt gemt bort fra Vind og Vejr. Ligesom Engelsholm er
det oprindelige Anlæg fra Renæssancetiden, men moderniseret i det attende Aarhundrede af de daværende Ejere, som hørte til de rige, selvbevidste Godsejere
af borgerlig Herkomst.
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T il Tirsbæk Gods hørte Kirken i Engom; den blev istandsat samtidig med
Herregaarden, og dens Indre er vel overhovedet det festligste Rokokointeriør i
hele Landet; hvad der mangler i Finhed erstattes fuldt ud af den overvældende
Rigdom, der gør et saa muntert og lyst Indtryk, at man føler sig hensat til en
Balsal og ikke til et Kirkerum . Fra det høje Stade paa Prædikestolen (Fig. 6)
koketterer „D yderne“ med Be
skueren, og Cheruberne, der
staar paa Vagt i Korbuen, er
mere indtagende end frygtind
gydende i deres kælne Bevæ
gelser; Altertavlens rige, for
gyldte Rocailleværk slynger sig
i burleske Former omkring den
spinkelt opbyggede Ramme (Fig.
5). Falder Solen ind gennem
Korets Sydvindue og spiller
hen over det gamle Guld og
de varme Farver, kan man
ikke undgaa at begejstres over
det smittende Humør, som dette
Inventar viser én i hele dets
aabenlyse Verdslighed. 1 det
nittende Aarhundrede blev K ir
kens Herskabsstol nedtaget;
Dele af Snitværket befinder sig
nu i Nationalmuseet, hvor det
er ophængt i dettes Rum for
nyere Kirkesager. Giverne af
det pragtfulde Inventar i Engom
K irke fra Aaret 1759 var den
daværende Ejer af Tirsbæk
Jens Hvas de Lindenpalm og
hans Frue Maren Loss, Datter
Fig. 6. Prædikestol i Engom Kirke.
af en fattig Skomager og forhen
Hønsepige paa Godset. Dette Ægtepar bortødslede Lindernes enorme Formue i
Løbet af faa Aar; men fik dog sat sig et storartet Minde ved Engom Kirkes In 
ventar. Adskillige Indskrifter i Kirken sørger da ogsaa for, at deres Navne ikke
glemmes af Betragteren, og Versenes Indhold er saa rosende, at man har Sogne
præsten H r. Frederik mistænkt som Forfatter; thi denne Gejstlige var ret en
Mand efter Herskabets Smag, der uden Skrupler kunde deltage i de Gilder, som
Jens Hvas og Kone foranstaltede paa Gaarden. Karakteristisk er Verset paa O r
gelpulpituret: „ Iblant smukke Landsbykirker, som har Navn af Ziirlighed, Engom
Kirke vist udvirker sig en værdig Rang og Sted. T h i enhver den vil anskue skal
med billighed tilstaae Cancellieraad Hvas og Frue har den noksom pyntet paa.
Herom kring i vore Tiider er det rart og neppe seet sligt et Par der saasom stri4*
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der Begge to at giøre et, i at fordre og at være Hospital og K ierker huld, H vilke
staaer til Ævig Ære, naar De hviler under M u ld “ .
Altertavlen og hermed hele Inventaret er signeret; paa Bagsiden er malet:
„Jens Jensøn, Bilthugger, Henrich Jørgensøn M øller Mahler. Anno 1759“ . Billed
huggeren maa være Søn af den i dette Arbejdes første Del omtalte Jens Jensen.
Jens Jensen II fødtes den 6. A pril 1732 i Koldby paa Samsø, hvor Faderen
havde sit Værksted; sin første Uddannelse som Billedhugger har han sikkert faaet
hos ham; men den fulde Beherskelse af Rocailleværket kan han ikke have lært
der, da Faderen synes at have holdt fast ved de senbarokke Kartoucher; man
maa derfor formode, at Sønnen har faaet en Del af sin Uddannelse i København,
hvor han kunde blive fortrolig med Rokokoformerne. Engom Kirkes Inventar er
det tidligst forekommende Arbejde af Jens Jensen II, og Altertavlens Komposition
viser ved Sammenligning med Nørups den store Afhængighed af Faderen paa
dette Punkt. Sønnen slog sig im idlertid ikke ned paa Samsø, men søgte i frit
Erhverv til Horsens, hvor man nu saa med blidere Øjne paa en Billedhugger,
der kom udefra. Jørgen Arentzsøn, der nok ivrigst havde kæmpet imod nye Kon
kurrenter, var forlængst død og havde ingen Efterfølgere indenfor Lauget; det
var Opgangstider for Byens Borgere, og der har været god Grund for Jens
Jensen II til at skaffe sig Borgerskab, hvilket skete den 30. September 1760.
Jens Jensen II levede i Horsens indtil sin Død i Aaret 1769, og af en Folketæl
ling fra samme Aar fremgaar det, at han med Familie boede i Søndergade Nr. 127.
Horsens havde nu atter sin fuldt kvalificerede Billedskærer, der kunde levere
til Byen og Omegnen. Da næsten alt Inventaret i Byens daværende Sognekirke
er gaaet tabt, er her intet bevaret fra Jens Jensens Haand; men fra hans Væ rk
sted maa Inventaret i Tyrsting K irke være udgaaet. Lighederne med Engom K ir
kes er afgørende (Fig. 7).
Tyrsting K irke tilhørte Herregaarden Mattrup, der ligger omgivet af en herlig
Natur et Par M il vest for Horsens; den ejedes sidst i det attende Aarhundrede
af Thyge Jesper Thygesen, en Broder til Bygholms Ejer Lars adlet de Thygeson,
gift med en Datter af Lichtenberg. Thyge Jesper Thygesen ønskede ligesom Jens
Hvas paa Tirsbæk at pryde sin Kirke, men udtrykker sine Hensigter mere fromt
og mindre pralende end denne:
„Guds Hus at bygge var min Agt
Gud selv gav Lykke, Raad og Magt
Ham ofrer jeg det gerne
Han give mig at sidde her
At smage hvad der
er. 1 Ordets søde Kjerne

Hans Godhed altid bliver ved
At legge Grund til Kjærlighed
For sig og sine Lemmer
Han selv skal altid Æren faa
Naar jeg i Ydmyghed kan naa
Det hand ved mig fremmer“.

Sammesteds, paa Orgelpulpituret findes Indskriften: „Thyge Jesper Thygesen
d. 14. Juni 1767“ ; paa dette Tidspunkt har Kirkens Fuldførelse rimeligvis været
afsluttet.
Altertavlen er en efter de ændrede Forhold tillempet Gentagelse af Typen fra
Engom; der er strøget noget af den ranglede Opbygning, Figurernes Antal er re
duceret; men til Gengæld er de to tiloversblevne, Christus og Moses, temmelig
anselige — Sønnen formaar bedre end Faderen at mestre fri Skulptur — men
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Fig. 7. Interiør fra Tyrsting Kirke.

Vingerne er dog bibeholdt næsten som i Engom, Hovedfeltet udgøres af et gan
ske fortræffeligt Marmorrelief, en Dommedagsscene; det stærkt manierte Arbejde
er belgisk og betegnet V. L. 1551. Prædikestolen er blevet elegantere i Formen;
men berøvet Engoms siddende Kvindefigurer er den mindre morsom. Skriftestol,
Degnestol og Himlen over den meget smukke Marmordøbefont er gamle Kendinge
fra Horsensbilledskærernes K irker.
Trods de store Lighedspunkter med Interiøret i Engom virke r dette ganske
anderledes; hvad dels skyldes de mere beherskede Former, den fastere Opbyg
ning, men ikke mindst, at Inventaret i Tyrsting er berøvet den oprindelige Staffe
ring. Bortset fra Prædikestolens og Orgelpulpiturets dekorerede Felter er alt over
målet med en hvid Oliefarve; dette er formodentlig første Gang sket kort efter
1800, da Smagen vendte sig bort fra det brogede.
Foruden disse to store Arbejder mener jeg at kunne henføre nogle mindre til
Jens Jensen I I ’s Horsensværksted; de er alle fra Begyndelsen af 1760erne og
fortsætter den stedlige Traditions vedtagne Former.
Efter Midten af det attende Aarhundrede var de træskaarne Epitafier blevet
sjældne, og de Standspersoner, der ikke kunde tillade sig pompøse Gravmæler
saaledes som Lichtenberg for Eks. lod sig nøje med mindre Ligsten ofte af got
landsk Kalksten. Paa Horsensegnen findes tre saadanne, som maa tilskrives Jens
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Jensen II, en i Falling Kirkes Vaabenhus over Forvalter Jacob Rind fra Aakjær,
og en i næsten alle Enkeltheder tilsvarende paa Hatting Kirkegaard (Fig. 8); en
tredje af lidt afvigende Udseende findes i G ylling Kirkes Kor. Disse Ligsten er
overordentlig rige og virke r meget dekorative. Kompositionen — to Kvindefigurer
indsat i en forkrøppet A rkite ktu r
ramme omspundet af Rocailler —
er afledt af en gammel Formel ofte
anvendt i Horsensværkstederne;
den spores allerede før Jørgen
Slaches smukke Sten over Borg
mester Hofgaard, og en Ligsten fra
1743 i Hedensted Kirkes Vaaben
hus, rimeligvis af Jens Jensen I
danner Overgangen til disse fine
Billedhuggerarbejder.
Man maa i det hele taget regne
med, at den økonomiske Betingelse
for Billedhuggerværkstedets Eksi
stens i Horsens har været afhængig
af talrige saadanne mindre Arbejder
for Præster, Proprietærer og B or
gere. T il Væ rker af denne A rt maa
ogsaa henregnes et Par rigt udskaarne Portbjælker, som endnu
findes i Horsens, nogle bevarede
paa deres oprindelige Plads i de
store Købmandsgaarde, som bygge
Fig. 8. Ligsten paa Hatting Kirkegaard.
des i 60erne og 70erne, andre i
Byens Museum. H er skal kun nævnes eet Eksempel paa denne i Horsens rod
fæstede Skik at pryde Indgangen til Huset eller Gaarden med en udskaaret Port
hammer, nemlig den rige fra den smukke Gaard, Hospitalsgade Nr. 6 fra 1768.
Jens Jensen II døde 1769 som en ung Mand, af hvem man maaske kunde
have ventet meget; men paa mange Maader har den tidlige Død sikkert sparet
Kunstneren for Skuffelser; thi det var en kritisk Tid i dansk Kunst, hvor nye
Idealer var i Færd med at bryde frem. For Skulpturens Vedkommende udspred
tes Nyklassicismen gennem Wiedevelts Arbejder og Elever, og Jens Jensen, der
var saa fortrolig med Rokokoens Manér, har næppe let kunnet tilegne sig de
nye Former; han maa dog have været klar over, fra hvilken Kant Vinden blæste,
thi han sendte Stedsønnen Jens Rasmussen Hiernøe til Wiedevelts travle Værk
sted efter først selv at have undervist ham. Den unge Billedhugger maatte vende
tilbage til Horsens i 1769 grundet paa Stedfaderens Død.

Fig. 1. Søndre Palisaderække under Udgravning.
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Nibe Bredning strækker sig en dejlig Aadal mod Syd, ned mod Aars. I
en fjern Fortid har det været en snæver Fjordarm ; nu ligger der en frodig,
aldeles flad Eng mellem Breddernes Lyngbakker. Halkæ r Aa har skaaret sit bug
tede Leje dybt i Undergrundens Tørvemasser, og moderne Grøftegravning har
sænket Grundvandstanden, saaledes at Engen nu afgiver fortrinlige Græsnings
arealer og god Høhøst. Fra gammel Tid er Engen delt op mellem alle Omegnens
Bønder, der paa den Maade kan have deres Gaard liggende flere km fra den til
hørende Eng ved Halkæ r Aa.
Sogneraadsformand Kr. Møller i Holmager havde nogle graabrogede K vier
gaaende i sit Engstykke, men han var noget ærgerlig over ikke at kunne køre
Arealet over med Slaamaskine, fordi der overalt om kring en lille Højning, stak
sortbrune, frønnede Pæle op over Græsset til største Skade for Slaamaskinens
Knive. Et godt Middel herimod var et Spand Heste og en Jernkæde, men da han
havde trukket et Par Stykker op, og det viste sig at være firkanthuggede, tilspidsede
Egepæle af svære Dimensioner og 5 m’s Længde, holdt han op og indberettede
Sagen for Museumsbestyreren i Aars, Cand. theol. S. Vestergaard Nielsen, der
omgaaende underrettede Nationalmuseet.
Resultatet af et Par Prøvegravninger blev, at Nationalmuseet i Løbet af tre
Sommeruger i 1938 lod udføre første Del af en samlet Undersøgelse. Sogneraads
formand Møller stillede med største Velvilje Arealet til Disposition, og vi har kun
ra
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Fig. 2. Et Hushjørne med Fletværk. Bagved ses gammelt Bygningstømmer nedlagt for at forstærke Grunden.

Grund til at være taknemmelige for den Imødekommenhed og Interesse, vi mødte
hos alle paa Egnen. Gravestaben bestod af Museumsinspektør Riismøller fra Aal
borg og Studenterne Ramskou, Christiansen og Nielsen med to Arbejdsmænd til
Hjælp. Paa Stedet blev etableret en Teltlejr, og Fru Riismøller havde paataget sig
den haabløse Opgave at mætte de mange Munde i en lille Jagtpavillon, som Lyst
fiskerforeningen i Nibe med stor Elskværdighed havde laant os.
Det viste sig hurtigt, at det Sted, hvor Kulturlagene ligger, er indhegnet af en
Palisaderække, der i Øst— Vest er 30 m lang, Fig. 1. Palisaderne er runde Stam
mer af op til 30 cm Tværmaal; de er spidsede og nedrammet uden yderligere T il
dannelse, endog Barken sidder endnu paa, saa det er nemt at se, at det er Løv
træer, særlig B irk, Bøg og Bævreasp. Det har været let at ramme de tætstillede
Pæle ned i den overordentlig bløde Bund, hvor Vegetationen paa det Tidspunkt
hovedsagelig har bestaaet af Siv. Stedet har altsaa været en ret utilgængelig Mose
og allerede derved er hele Anlæggets Karakter af en Forsvarsordning fastlagt.
Im idlertid har Bunden inden for Palisaderne været lige saa blød og man har der
for maattet træffe særlige Foranstaltninger, saa der kunde bygges Huse og fær
des paa Stedet. Dette er gjort paa to Maader. Langs Palisaderne og vistnok i det
hele særlig uden for Husene er nedlagt tykke Lag af Grene og Kviste, der har
hævet Ganglinien over Sumpen. Det er en gammelkendt Metode; Absalon har
lagt en Risbro ved Gammel Strand, da han byggede Borgen ved Havn. Den an
den Metode bestaar i Nedlægning af store Mængder gammelt Bygningstømmer,
det ene Stykke ved Siden af det andet, saaledes som det var gjort ved det mid-
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delalderlige Boringholm ved Horsens, der ogsaa var bygget i en Sump. Det er en
velkendt Sag, at intet er saa godt til Bevaring af Træ som stillestaaende Mosevand, og disse gamle Tømmerstykker ligger derfor som Materiale for Studiet af
Danmarks middelalderlige, verdslige Bygningskultur, et fængslende, men lidet
kendt Emne. De fleste Stykker er af Egetræ, men der har været anvendt meget
Fyrretømmer, særlig til Tagspær, og da der næppe er Grund til at tænke, at
Danmark i den ældre Middelalder har importeret skandinavisk Bygningstømmer,
ser vi saaledes, at der endnu paa det Tidspunkt har været Fyrreskove i H im 
merland.
Ogsaa af Pladsens Bygninger er der bevaret interessante Rester. H id til er to
Huse udgravet og flere andre er konstateret. De to udgravede Huse er Kreatur

Fig. 3. Tømrerværktøj, Borsving og Bredøkse. ’/s.

stalde, karakteriseret ved tykke Lag af Gødning. De maaler ca. 9 ■ 5 m og er
særlig mærkelige ved deres lette Konstruktion. Væggene bestaar af nedrammede
Pæle, der kun i Hjørnerne er saa svære, at de kan betegnes som Stolper. Pæ
lene staar med 30—50 cm Afstand og danner Skelettet i et Fletværk af Grene
og Kviste, Fig. 2. Mellem Grenene kan have været stukket Lyng og andet Tætte
materiale, men det kan med Sikkerhed siges, at Lerklining ikke har været an
vendt her. Fletværksvæggen er en ældgammel, nordisk Konstruktion, men den er
ikke stærk nok til bære en Tagkonstruktion, og derfor staar tæt inden for Væg
gen en Række Egestolper med ca. 2 m’s Afstand, der sikkert har baaret en
Planke, hvorpaa Taget hvilede.
Staldbygningerne hører antagelig til Stedets ældste Sæt Huse. De ses atter at
have været opgivet, og man er gaaet i Gang med solidere Konstruktioner, sær
lig et lille „Taarn“ , hvis Fundament bestaar af tætstillet Pilotering, hvorover der
er kørt store Mængder af Grus og Ler, som maa være hentet i Bakkerne uden
for Engen. Dette Taarn, der endnu ikke er færdigundersøgt, har været lerklinet,
og er afbrændt ligesom et endnu ikke udgravet Hus ved Siden af. Trods den
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omhyggelige Fundering paa dette Sted tyder de fundne Spor af Opbygningen af
gjort paa, at der ikke er Tale om et virkeligt Taarn; det er blot et Sted, hvor man
har ønsket at hæve Gulvet fast og tørt over Mosebunden, f. Eks. et Kornmagasin.
Forskellige Ting antyder, at Byggearbejdet er standset pludseligt. Saaledes
blev der fundet en hel Del Værktøj, Fig. 3, hvoriblandt en stor Tømmerøkse til
Tømmerets Afretning, et Borsving til at lave Naglehullerne med og en stor Ram
buk til at ramme Pælene ned med, Fig. 4. Særlig Rambukken er et morsomt
Stykke, bestaaende af en 65 cm høj, svær Egeblok med — oprindelig 4 — lange
H orn som Haandtag og forneden udstikkende Nagler, der ogsaa har været til at
løfte den med. Desuden fandt vi en Mængde Træspader, Husgeraad og Fodtøj, der
viser, at Borgen har bestaaet fra 1200-aarene til Dronning Margrethes Tid.
Gennem historiske K ilder vides intet om Stedet, end ikke Navnet er sikkert.
Det er maaske dog værd at bemærke, at den nærmeste Bebyggelse, der ligger paa
Aadalens østre Bred lige udfor Tomten, kaldes Hedegaarde, og at 1394 omtales
Væbeneren Peder Andersen Munk, der førte Slægten Tornekrands’ Vaaben, som
„capitaneus castri Hædegord“. Han havde Egnens nuværende Hovedgaard Halkæ r
i Forlening for Viborg Bispestol. 1406 blev hans egen Gaard tildømt Kronen, der
100 Aar efter solgte den til Bispen. Hvis den er identisk med Genstanden for
vor Udgravning viser de fundne Sager, at den blev rømmet samtidig med Ind
dragningen, hvilket passer godt med, at Godset i 1600-Aarenes Slutning vides at
være opdelt i 3 mindre Gaarde.

Fig. 4. Rambuk eller Stamper til Lergulv.

EN NYERHVERVET ETRUSKISK BRONZETREFOD
DENS FO RG Æ NG ERE OG E FTE R K O M M E R E
A f P. J. Rus

de Kostbarheder, hvormed Salomon udstyrede Jerusalem’s Tempel, og
som for en stor Del var Væ rker af den fønikiske Kobbersmed Hiram fra
Ty rus, var der 10 store Kedelstativer, hvis Sjældenhed og Pragt tydeligt fremgaar
af det Gamle Testamentes omstændelige Beskrivelse (1. Kongernes Bog 7, 27— 37);
men trods Opremsningen af alle Detailler
bibringer Biblen ikke Læseren nogen klar
Forestilling om disse Redskabers Udse
ende. Det er den klassiske Arkæolog Furtwängler’s Fortjeneste at have paavist, at
vi i to paa Cypern fundne Bronzestativer,
hvoraf det ene gengives her (Fig. 1), har
Modstykker til de salomoniske i baade
teknisk og stilistisk Henseende, men i min
dre Maal. For nylig har de amerikanske
Udgravninger i Megiddo i Nord-Palestina,
altsaa i Fønikiens umiddelbare Nærhed,
bragt endnu et saadant Kedelunderstel for
Dagen. Disse tre Bronzearbejder er alle
konstruerede paa samme Maade, idet de
Fig. I. Cypro-fønikisk Karstativ af Bronze i Berlin.
hovedsagelig er sammensat af Stænger, lige
H. 39 cm.
eller bøjede, glatte eller snoede som Tove,
med Anvendelse af Spiralornamenter, og de enkelte Dele er ikke nittet, men svej
set sammen. Medens Karstativerne i Jerusalem’s Tempel maa antages at være ud
ført i 10. Aarhundrede f. Kr. F., idet Salomon’s Regering rimeligvis falder mellem ca.
955 og 930, tilhører de andre Tiden 1200— 1000 f. Kr. F.; men teknisk beslægtede
Redskaber, omend af en afvigende og mindre Type, forekommer allerede i nordpalestinensiske Fund fra 14.— 13. Aarhundrede. Aabenbart harm an omkring 1400 f.
Kr. F. i den cypro-fønikiske Metalindustri begyndt at beskæftige sig med den Tanke,
at frembringe en virkelig praktisk Stativform til de saa almindelige store rundlan dt
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bundede Kar; men Problemet løstes ikke effektivt med Konstruktionen af de to
nævnte Redskabstyper, da den ene, naar alt kom til alt, var for uhandelig, den
anden for svag og ustabil. Idealet var et let transportabelt Understel, dog i Stand
til at bære selv en stor fyldt Kumme, og det virkeliggjordes — først maaske i
Værksteder paa C ypern’s Sydøstkyst — ved Udformningen af en tredie Type, en
faktisk genial Opfindelse, der for os i Teknikens Tidsalder kan synes ubetyde
lig, men som maa have forekommet Sam
tiden at være et vældigt Fremskridt. I
Princippet en Trefod, et Redskab, som
jo var velkendt i Orienten, men den fik
foruden de tre lodrette Ben tre Buer,
som forbandt Benene og sammen med
dem bar den vandrette Ring foroven; det
hele udførtes i samme Svejseteknik som
de hidtil omtalte Arbejder (Fig. 2). Ved
at indføre den buede Stang i Konstruk
tionen opnaaede man at kunne nøjes med
en forholdsvis spinkel Opbygning, idet
T rykke t af det paasatte Kar vilde blive
fordelt paa seks i Stedet for tre Støtte
punkter foroven og derfra blive ledet ned
til de tre Fødder.
Denne saa praktiske Trefodstype, som
Arkæologerne kalder Stang- eller Stavtre
foden, fik Orienten ikke Lov til at be
holde for sig selv. Eksemplarer af utvivl
somt cypro-fønikisk Fabrikat stammer fra
Fig. 2. Cypro-fønikisk Bronzetrefod i Athen.
Grækenland, og sammesteds er disse eller
H .34 cm.
lignende endydermere blevet imiteret i
Bronze og — i mindre Format — i Ler.- I Løbet af 8 Aarhundrede f. Kr. F. ople
ver den „geometriske Stils“ Grækenland under stærk orientalsk Paavirkning det
store Gennembrud i Kunst og Industri, som indleder den over 200 Aar lange
Periode af stadig tiltagende Kunstproduktion, vi kalder Arkaismen, og som med
fører den græske Kunsts Kulmination i 5. Aarhundrede f. Kr. F. I en saadan B ryd
ningstid var det naturligt, at de dygtige græske Haandværkere søgte at forbedre
den Redskabstype, de havde lært at kende hos Orientalerne og allerede havde
prøvet at efterligne. Det gjorde de ved en Forenkling, saa at den størst mulige
Lethed opnaaedes, uden at Treføddernes Bæreevne forringedes, idet Ring, Buer
og Ben hver blot kom til at bestaa af en enkelt Metalstang, og kun Fødderne og
undertiden de lodrette Stængers øvre Ende blev Genstand for plastisk Udsmyk
ning. Denne „asketiske“ Type holdt sig helt ned i 6. Aarhundredes anden H alv
del; men, som man jo nok kan tænke sig, vilde Grækerne med deres Trang til
og Sans for Ornamenter og Figurer i Længden ikke kunne afholde sig fra at give
Trefødderne et mere raffineret Udseende. Noget før Midten af 6. Aarhundrede
f. Kr. F. fandt man da i et eller andet Kunstcentrum paa Peloponnes — flere Ting
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antyder, at det var Sparta — paa at benytte Dekorationen konstruktivt (Fig. 3):
A f de tre lodrette Stænger skød Voluter og Palmetter op, som bar Ringen, og
paa den ragede Hestehoveder frem, der med deres Nakker var parate til at støtte
det Kar, man vilde sætte paa Trefoden; fint udregnet var det, at de kom til at
sidde lige over Buerne, der bedre end de lodrette Stænger taalte Presset fra oven.
Rent ornamentalt anbragtes Dyre- og Menneskefigurer i Mellemrummene mellem
Hestene, ind under Buerne og paa den
lille Ring forneden mellem Benene. Fød
derne formedes, som det allerede før var
sket, i Lighed med Rovdyrpoter. Fragmen
ter og hele Trefødder af denne Slags er
fundet baade i det egentlige Grækenland
og som Exportstykker i det græske SydItalien, hvor de synes at have fremkaldt
mere enkle Efterligninger, i Thessalien og
Jugoslavien.
Stangtreføddernes Historie er imidlertid
ikke endt med de græske Varianters. I det
etruskiske Mellem-Italien dukker Typen op
i første Halvdel af 7. Aarhundrede f. Kr. F. i
en Udformning, der har mere tilfælles med
den græske end med den cypro-fønikiske;
thi ligesom de græske samtidige giver disse
ældste etruskiske Trefødder næsten ganske
Afkald paa plastiske Enkeltheder, og saavel Buerne som Benene bestaar af enkle
Stænger. Karakteristisk for Serien er det,
at man hverken har benyttet Svejsning
eller Nitning ved Fremstillingen, men at
Fig. 3. Græsk Bronzetrefod i Berlin. H. 73,5 cm.
Stængerne er samlede med en A rt Fittings,
og at hver Bue i Stedet for at være dannet af een bøjet Stang er sammensat af
to foroven krummede Skraastænger. Fittings-Systemet synes at være en Nødhjælp;
man har aabenbart, uvist hvorfor, villet undgaa de to andre Metoder eller den
stærke Bøjning af Stængerne.
Det smukkeste Eksemplar, der kendes af denne, iøvrigt sjældne, Fittings-Type,
har Nationalmuseets Antiksamling sidste Efteraar kunnet erhverve takket være
N y Carlsbergfondets storslaaede Hjælp (Fig. 5). Stykket er helt igennem af Bronze
og usædvanlig velbevaret. De seks Fittings, der forener de øvre Ringe med Be
nene, har foroven enten et Løve- eller et Hestehovede, fint modelleret og fo r
synet med omhyggeligt indgraverede Detailler. Hestehovederne, der sidder over
Buerne, bærer den sammen med Trefoden fundne Bronzekumme, og man tør
maaske deri se et Vidnesbyrd om Indflydelse fra det ovenfor omtalte græske
Værksted, der indførte at drage Nytte af Buernes Bæreevne, og hvor netop
Hestehovedet var et yndet dekorativt Element; disse Træ k forøger Værdien af
Nationalmuseets Nyerhvervelse. De konstruktive Finesser, den plastiske Udsmyk-
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nings Elegance og den raffinerede Kontrast mellem den spinkle, dog stærke T re 
fod og den voluminøse, alligevel fjerlette Bronzeblikskedel kan ikke undlade at
gøre Indtryk, saa at vi faar et Begreb om, hvad antik Kunstindustri har kunnet
præstere; dertil kommer for os Nutidsmennesker det æstetiske Plus, som den
smukke blaaliggrønne Patina er. Begge Stykkerne lader sig med ret stor Sik
kerhed datere til første Halvdel af 6. Aarhundrede f. Kr. F.; rimeligvis er de ud
ført paa et Tidspunkt, der ligger 550 nærmere end 600. Paa Grund af Dyrehovedernes Lighed med Bronzer, som vel er Produkter af den i 6— 5 Aarhundrede f. Kr. F. blomstrende Metalindu
stri i den etruskiske By Vulci (Fig. 6), er
det fristende at betragte Trefoden som
hørende hjemme i samme Kreds.
Fittings-Trefødderne er paa to nær
fundne i Etrurien; Undtagelserne er et
helt Eksemplar fra Frankrig (B our
gogne) og nogle Fragmenter fra Cypern,
som man antagelig maa betragte som
etruskiske Arbejder, da lignende hverken
kendes fra de paagældende Egne eller
fra Grækenland. Pudsigt nok vender saaledes den fra den cypro-fønikiske Kunst
kreds udgaaede Trefodstype tilbage efter
mere end 300 Aars Forløb; thi ingen
Stangtrefod af muligt cyprisk Fabrikat
kan sættes senere end i 9. Aarhundrede
f. Kr. F. Der er for den klassiske Arkæ 
olog intet overraskende i denne Eksport
til fjerne Egne, da flere antike Forfattere
beretter om den Yndest, de etruskiske
Fig. 4. Etruskisk Bronzetrefod i Vatikanet. H. 69 cm.
Bronzearbejder nød i Oldtiden.
Fra Tiden 550— 450 f. Kr. F. har vi de sidste Stangtrefødder; Typen oplever i
denne Periode en pragtfuld Efterblomstring og forsvinder derpaa lige saa brat
som den opstod. Det er V ulci’s Bronzemestre, der har Æren for denne effekt
fulde sortie. Inspirerede af de yngste græske Trefødder lader de den plastiske
Dekoration brede sig, men omdanner samtidig Trefoden til et Ildbækken og ska
ber derved en ny Redskabsvariation (Fig. 4). Følgelig er der ikke længere Brug
for bærende Opsatser i Form af Hestehoveder o. 1.; de øvre Ringe forsvinder,
Ben og Buer fastgøres til et Fyrfad, og Attacherne, hvormed Støttedelene fast
holder dette, udformes som Relieffer, der ofte er smaa Mesterværker. De lodrette
Stænger og Buerne forsynes desuden foroven med en overdaadig Planteornamentik, Fødderne bliver ogsaa elegantere udformet end det tidligere var Tilfældet, og
paa Ringen mellem dem ligger der Smaafigurer. Disse Vulci-Trefødder var efter
deres Udbredelsesomraade at dømme lige saa efterspurgte som deres umiddelbare
Forgængere og andre etruskiske Bronzer; uden for Italien er de fundet paa to
saa forskellige Steder som Athen’s Akropolis og en Fyrstegrav i Rhinlandet.
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Fig. 5. Etruskisk Bronzelrefod og -kedel i Nationalmuseets Antiksamling. H. af Trefoden 63,5 cm, af Kedlen
28,5 cm. Gave fra Ny Carlsbergfondet.
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Set paa Baggrund af det vældige Trefodsmateriale fra de klassiske Lande er
Stangtrefoden sjælden. Naar den aldrig — trods sin Fortræffelighed — trængte
igennem, skyldes det sikkert, at baade i Grækenland og Italien forelaa der andre
almindelig anvendte Typer, da den viste sig paa Markedet; den græske Trefods
kedel, hvis fornemste Repræsentant var Orakeltrefoden i Delphi, konkurrerede
den ganske ud i Grækenland, og den Chance den havde for at blive den dom i
nerende Type i Etrurien forspildtes helt ved Omdannelsen til Ildbækken. Saa
mistede den enhver Eksistensberettigelse, eftersom den ikke længere kunde bruges
som simpelt Karstativ og mere praktiske Fyrfade allerede var for Haanden.
Antiksamlingens Nyerhvervelse formaar at bevirke, at et stort Perspektiv op
ru lle r sig for Beskueren; thi et nøje Kendskab til Stangtreføddernes Skæbne med
fører ikke blot, at man kommer et S kridt frem i Retning af en mere fuldstændig
Forstaaelse af et begrænset Felt inden for Oldtidens Kulturhistorie, men ogsaa at
man ser det 800-aarige Tidsrums kunstneriske og merkantile Hovedstrømninger
genspejlet i denne Oldsagstypes Vandring.

Fig. 6. Etruskisk Bronzefigur i Nationalmuseets
Antiksamling. L. 1 1 cm.

NYORDNINGEN AF FOLKEMUSEETS AFDELING
FOR BONDEKULTUR
A f J ørgen O l r ik og A xel Steensberg

I

Maj 1938 fuldendtes Opstillingen af Folkemuseets Afdeling for den danske

Bondestands K ultur — det sidste Afsnit af Museet, der endnu ventede paa
sin Nyordning. Afdelingen indtager hele Tagetagen i den bageste af National
museets Karréer, ud imod Vestervoldgade, i hvis øvrige Etager de etnografiske
Samlinger er installerede. T il disse udgør den paa en Maade et nationalt Supple
ment, idet den repræsenterer den specielt danske Etnografi (folkelige Kultur). I
Forhold til de højere Stænders mere evropæisk prægede K ultur indtager Bonde
standens en Særstilling. Den præges af, at Bondegaarden og Landsbyen i fordums
Tid udgjorde afgrænsede økonomiske Enheder, i hvilke de højere Stænders
Kulturpaavirkning kun langsomt sivede ind, fordi Bondekulturen i sit Væsen var
konservativ og holdt fast ved det fra Fædrene nedarvede, indtil dens økonomiske
og sociale Grundlag sprængtes af den alt omvæltende og nivellerende Industri
alisering, der satte ind i det 19. Aarhundrede. Inden den Tid udgjorde Bonde
kulturen en overleveret Enhed, hvis Hovedtræk var fælles for hele Landet, men
hvis Enkeltheder var stærkt nuancerede fra Landsdel til Landsdel. Afdelingen for
den danske Bondestands K ultur er derfor ikke som den borgerlige Kulturs
opstillet efter Tidsfølge, men eher Landsdele, idet man dog hist og her har ind
skudt Specialsamlinger omfattende hele Landet; disse Specialsamlinger rummer
Grupper af Genstande, der har særlig Betydning for den folkelige K ultur (Folketro
og Folkeskik, Redskaber til Fremstilling af vævede og broderede Sager, Bageredskaber, Tilvirkning af Jydepotter og halmflettede „L ø b “ m. m.).
Opstillingen omfatter iøvrigt to Serier af Rum: en Række almindelige U dstil
lingsrum (med Ovenlys) for de enkelte Landsdele, og i Tilknytning hertil en
Række Interiører (Bondestuer) fra de forskellige Egne af Landet. Disse sidste er
anbragt saaledes, at deres Vinduer vender ud imod Karréens Gaard og er indsatte
i en omløbende kobberdækket Kvist, hvorved Arkitekten har muliggjort den
rigtige Anbringelse af Vinduerne, der naturligvis viser store indbyrdes Afvigelser
for de forskellige Stuers Vedkommende baade med Hensyn til Vinduernes Stør
relse og Fordeling. Ved denne Tilpasning af Stuerne til Museumsbygningen er
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Fig. 1. Samsøstuen med Maltkølle.

opnaaet, at disse faar deres rigtige Belysning (i Modsætning til hvad der f. Eks.
var Tilfældet i Museets tidligere Lokaler i et Privathus). —
løvrigt maa det understreges, at Frilandsmuseets gamle Bygninger udgør et
nødvendigt Supplement til Museets Afdeling for dansk Bondekultur, ikke mindst
til dennes Interiører; Frilandsmuseet har netop udviklet sig som en natur
nødvendig Konsekvens af det „In te riø rp rin cip “ , som gennemførtes allerede ved
Museets første Opstilling i 1885.
Inden vi gennemgaar de enkelte Stuer, skal forudskikkes den Bemærkning, at
Stuerne ikke viser tilbage til særlig prim itiv Byggeskik; ingen af dem stammer
saaledes fra skorstensløse Huse — en Bygningstype, som allerede i 18.— 19. Aarhundrede var en Sjældenhed her i Landet, og som derfor ogsaa kun er sparsomt
repræsenteret i Frilandsmuseet. H eller ikke viser nogen af Stuerne det middel
alderlige Træk, at Langbordet staar langs Stuens ene Gavlvæg, saaledes som det
ses i Frilandsmuseets skaanske Gaard og Hallandsstue; denne Anordning har
her i Landet været kendt paa Røsnæs og paa Falster. Med Hensyn til Stuernes
hele Udstyr maa det understreges, at de fortrinsvis stammer fra de mere velstaaende Bønder; Stuer med et jævnere Udstyr findes der adskillige af i Frilands
museets Bygninger.
Den ældste Type udgøres af Museets Samsøstue (Fig. 1). Den repræsenterer
det T rin i Udviklingen, da Køkkenet endnu ikke er udskilt fra Opholdsstuen.
Stuen opvarmedes af en aaben Skorsten, paa hvilken ogsaa Maden lavedes. Et
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Fig. 2. Sjællandsk Stue. Paneler fra Grimstrup.

for Samsø ejendommeligt Træk er, at der lige overfor Skorstenen findes et andet
Ildsted, Maltkøllen; dennes Plads var ellers som Regel i Bryggerset (hvis den
ikke var anbragt i et særligt Køllehus). Endvidere findes som et svagt Minde om
den aabne Arne et flytteligt Ildsted, hvorpaa Tørvegløderne fra Skorstenen kunde
rages ud. Rummet er stærkt præget af den borgerlige Renaissancestues Indretning;
fra denne stammer saaledes Langbordets Anbringelse under Vinduerne, ligesom
Bordendestykket (Panelet for Bordenden, bag Husbondens Plads) viser udpræget
Renaissancestil; det samme er Tilfældet med Vinduerne med deres mønstrede
blyindfattede Ruder og malede Glastavler samt med det ejendommelige Møbel paa
Stuens Bagvæg, Kandeskabet med Tallerkenræ k over. Gamle Træ k i Stuens U d
styr er ogsaa den vægfaste Bænk (af Stole findes kun yderst faa) og de i Væg
gene indbyggede Alkover med Skydedøre.
Et ligeledes renaissancepræget Interiør findes fra Sjæ lland; dets Grundstamme
udgøres af Paneler og Møbler fra en Stue i Borrevangsgaarden i Høve (Ods
Herred). Efter Oldtids Skik, der paa mange Steder holdt sig langt ned i Tiden,
er Gulvet her af stampet Ler. Stuen har to udskaarne Himmelsenge og har været
opvarmet af en Bilæggerovn af Jern af tysk T ilvirkning fra c. 1600. H er har
saaledes Køkkenet (med Skorstenen) været udskilt fra Stuen som et særskilt Rum.
Museets egentlige typiske sjællandske Stue (Fig. 2) er dog langt yngre. Dens
Vægge er helt klædte med malede Paneler fra Slutningen af 18. Aarhundrede,
nærmest paa Overgang fra Rococo til Nyklassicisme, men dog prægede af Bonde
standens ejendommelige Smag (bibelske Billeder og brogede Blomster paa blaa
Grund); de stammer fra G rim strup i Nordsjælland. Stolpeskabet i Hjørnet ved
5*
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Fig. 3. Amagerstue fra St. Magleby.

Bordendestykket er en fra Renaissancetiden arvet Møbeltype (der ogsaa findes i
de ovenfor nævnte Stuer); her gemte Bonden sine Værdipapirer, sit Sølvtøj o. 1.
Den vægfaste Bænk fra de renaissanceprægede Stuer genfindes ogsaa her. Et
særligt midtsjællandsk Træ k er de to Langborde under Vinduerne, det nederste til
dagligt Brug, det øverste til Stads; mellem dem staar en Foldebænk, hvis Ryg kan
omlægges, saa at den kan benyttes baade ved det nederste og ved det øverste
Bord. Stuen har to Himmelsenge med dels vævede, dels trykte Omhæng, behængt
med broderede Pyntehaandklæder. Stuen har været opvarmet ved en norsk
Bilæggerovn, hvis Indfyring findes i Skorstenen i Køkkenet; i Skorstensfaget har
tillige Forstuen haft sin Plads.
A f en beslægtet Type, men langt mere forfinet og købstadsagtig i Enkeltheder,
er Museets Amagerstue (Fig. 3) fra St. Magleby. Dens Vægge er helt klædt med
Egetræspaneler med Springlister og figurlig Indlægning i en borgerlig præget
Smag fra c. 1700, men dog af betydelig yngre Tilvirkning. Stuens hele Indretning
med vægfast Bænk under Vinduerne, Langbord og Stolpeskab i Hjørnet, vidner
dog tydeligt om, at det er en Bondestue. Den har været opvarmet af en statelig
Jernbilæggerovn fra 17. Aarhundrede af sydsvensk T ilvirkn in g ; Ovnvæggen er
klædt med Fajancefliser. I Hjørnet staar en Himmelseng med typiske vævede
Amageromhæng og med Puder i Amagersyning. Stuens Udstyr og øvrige Indbo
(hollandsk Skab paa Fod, Rococostole) vidner om Amagerbøndernes velhavende
Kaar og om Øens gamle Kulturforbindelse med Holland-Frisland, parret med en
ret stærk Paavirkning fra den nærliggende Hovedstad.
A f Opholds- eller Dagligstuer maa endnu nævnes et „D ø rns“ fra A ls med to
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Fig. 4. Øversteslue fra Læsø.

vægfaste Alkover lukkede med Fløjdøre; ogsaa dette Rum viser i sit Udstyr
nogen Paavirkning fra Købstadsmag.
De øvrige Interiører er ikke Opholdsrum, men „Øverstestuer“ eller „S tor
stuer“ . Efter ældre Byggeskik laa der ofte et eller to Kamre bagved Opholds
stuen; men i Løbet af det 18. Aarhundrede blev det mere og mere almindeligt
at udvide disse til et større Rum, en „Øverstestue“ i Gavlenden af Huset. Mellem
denne og Stuen kunde ofte i større Gaarde være indskudt en Mellemstue. Øverstestuen havde som Regel ingen Ovn og tjente nærmest som Opbevaringsrum for H u 
sets Klædekister og Klædeskabe; ved festlige Lejligheder dansedes der ogsaa i
dette Rum.
Bedst bevaret blandt Museets Øverstestuer er den fra Avedøre ved Køben
havn, antagelig fra Tiden kort efter 1800. Den er helt klædt med blaamalede
Paneler dekorerede med bibelske Billeder (Jesus og Apostlene), med Allegorier
(Lykken, Retfærdigheden og „N aturloven“ ) og med brogede Planteslyng. Den har
i sin ydre Tværvæg en Dør, som har ført ud i Haven. En Himmelseng og en
Bilæggerovn viser, at den har tilegnet sig enkelte af Opholdsstuens Attributer.
Beslægtet med Avedørestuen og ligesom denne forsynet med Havedør i Gavlen
er en anden sjællandsk Øverstestue fra G rim strup i Nordsjælland med marmorerede
Paneler med delvis genreagtige Figurbilleder fra 18. Aarhundredes Slutning.
Et noget andet Billede frembyder en Øverstestue fra Taarnby paa Amager.
Den viser ligesom Museets egentlige Amagerstue fra St. Magleby en kendelig
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Fig. 5. Træ- og Hornskeer. Fynsk Skemandsværksted.

Paavirkning af borgerlig Smag: Panelværket er malet lyserødt og til Dels inddelt
med Pilastre i nyklassisk Smag, og blandt de brogede Dekorationer findes ikke
alene allegoriske Figurer, men ogsaa Komediescener og Afbildning af et Søslag
mellem Englændere og Amerikanere under den nordamerikanske Frihedskrig.
Stuen bærer Aarstallet 1783 og Forbogstaverne N O S t der vides at betegne en
Gaardejer i Taarnby, Niels Olsen Klokker.
En Øverstestue fra Læsø (Fig. 4) kan heller ikke sige sig fri for en vis borgerlig
Smagspaavirkning, der var naturlig paa Ø er som Samsø og Læsø, hvis Befolkning
baade var agerdyrkende og søfarende. Dens enkle Paneler er malede med lyseblaa Farve, og i Panelet er indbygget et Vægskab og et Chatol, hvori nærmest
barokke Traditioner gør sig gældende, medens dog Stuen som Helhed næppe er
ældre end c. 1800. Ogsaa den har Bilæggerovn (med Fajancefliser paa Væggen
bag Ovnen) og har herved i højere Grad faaet Præg af Opholdsstue end Øverstestuerne sædvanlig plejer at have.
Nær i Slægt med Øverstestuerne er ogsaa Museets rigt udstyrede „Pesel“
(Stadsstue) fra W ilster Marsk i Holsten, der viser, hvor pragtfuldt de rige Marskbønder kunde indrette sig inden Døre. Den er helt klædt med Egetræspaneler
med Fyldinger med „forkrøppede“ Lister; men til Trods for Panelets barokke
Præg viser Enkeltheder i Snitværket, at Stuen først er indrettet i 1770’erne.
T il samme Gruppe som Øverstestuerne hører endelig Museets bornholmske
„M elsal“ (Mellemstue) fra Skovsholmgaard i Ibsker Sogn. Ogsaa her har Pane
lernes (malede) Dekoration et nærmest barokt Præg; den bestaar bl. a. i store
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Fig. 6. Redskaber til Hørrens Behandling.

snirklede Planteslyng med fligede Blade samt i Frugtklaser m. m. Stuen har ikke
mindre end fire Døre, som er dekorerede med Allegorier paa de fire Aarstider
med tilhørende religiøst prægede Vers, der minder om, at Pietismens Tid ikke er
fjærn. Stuen synes indrettet midt i 18. Aarhundrede og tjente nærmest til midler
tidigt Opholdsrum, naar der var Gilde eller Dans i Storstuen („Salen“ ).
Som det vil ses, er Museets Bondestuer indbyrdes saare afvigende og frembyder et broget Billede af de forskellige Landsdeles Særpræg, ligesom de stammer
fra højst forskellige Tider og derfor i nogen Grad er prægede af de forskellige
historiske Stilarter. Og dog har de én Ting tilfælles: den stærke Magt, som
Traditionen har haft ved Stuernes Indretning. Dette ses i særlig Grad ved
Opholdsstuernes ensartede Boligskik, der i Hovedtrækkene gaar tilbage til den
borgerlige Renaissancestue med dens vægfaste Bænk under Vinduerne, med Lang
bord foran og med Stolpeskab i Hjørnet ved Bordendepanelet. Denne Ordning
forbliver uforandret igennem 17.— 18. Aarhundrede og bevares mange Steder
endnu langt ned i 19. Aarhundrede, upaavirket af de skiftende Stilarter, ja, den
sætter vel endnu sine Spor i mange af de ældre Stuers Indretning her i Landet.
Med Øverstestuerne er Forholdet lidt anderledes; de betegner en i Løbet af 18.
Aarhundrede stedfindende Nydannelse og kan derfor ikke som Opholdsstuerne
se tilbage paa en lang og virkningsfuld Tradition. Og dog bærer ogsaa disse et
bestemt Præg af at tilhøre Bondekulturen; de broget malede, hele Væggen
dækkende Paneler, som holder sig langt ned i 19. Aarhundrede, er en A rv fra
ældre Tiders Smag og genfindes ikke i de samtidige borgerlige Stuer. Saaledes
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Fig. 7. Udstillingsrum med Sager fra Østjylland.

bevarede Traditionen sin Magt over de gamle danske Bondehjem, indtil Indu
strialismens Gennembrud i det 19. Aarhundrede bragte en Omvæltning i alle
overleverede Forhold.
Udstillingsrummene i Folkemuseets Bondekultursamling giver lige saa lidt som
Nationalmuseets øvrige Samlinger et jævnt belyst Billede af Kulturen fra dens
simpleste til dens mest forfinede Udtryksformer. For en ældre Tids mere æstetisk
prægede Museumsopfattelse laa det nær først og fremmest at indsamle det, man
kunde kalde „Blomsten af Bondekulturen“ . At det æstetiske Synspunkt ogsaa
til Dels har været bestemmende for Valget af de ved Nyopstillingen udstillede
Genstande, skyldes dog ikke alene Samlingernes Karakter — thi ogsaa de simplere
Ting er nu repræsenteret her i udstrakt Grad — ej heller en almindelig Stræben
efter at give Publikum et velbehageligt Indtryk. Det finder derimod sin Beret
tigelse i det Haab, som Museet nærer, at Møbeltegnere, Træskærere, Kurveflettere,
Keramikere og andre Kunsthaandværkere maa finde Inspiration i vor nationale
Bondekultur.
Kulturhistorikeren af den moderne Skole vil dog ikke forgæves søge sit Stof
i Museet. I et af Specialudstillingsrummene vil han finde en Mængde interessante
Vidnesbyrd om Livet i de gamle Landsbylav fra Bysens Kæp med Bøderegnskabet
til Gildets store Ølfad og Bymændenes Drikkebægre. H er findes ogsaa alt, hvad
der vidner om folkelig Festskik fra Fastelavnsris til Brudekroner, og i en Montre
kan man studere en talrig Repræsentation for gammel Folketro (Amuletter o. lign.).
I et andet Specialrum findes hvad der knytter sig til Brødbagning i den store
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Fig. 8. Udstillingsrum med Sager fra Sjælland.

Ovn. I et tredie findes en righoldig Udstilling af Træ- og Hornskeer samt et
fynsk Skemagerværksted (Fig. 5); der er her tillige Udstilling af sortbrændt Lertøj
med tilhørende Redskaber og med Billeder af Jydepottetilvirkning, der foregaar
uden Anvendelse af Pottemagerhjul, et prim itivt Træk, der særlig har Betydning
for Forstaaelsen af Oldtidens Lerkartilvirkning. Desuden ses Kurve og Halmløb
med tilhørende Redskaber, ligeledes et urgammelt Haandarbejde. Blandt Special
samlinger kan endvidere nævnes Rummet med Redskaber til Spinding, Vævning
m. m. (Fig. 6). H er ses Hørrens og Uldens Tilberedning med Fotografier af Red
skabernes Anvendelse ophængt over selve Tingene. Man ser en opretstaaende og
en vandret Væv, en Montre med Redskaber til Vask og Strygning, en anden med
Sysager og desuden forskellige Instrumenter til Fremstilling af Baand og Snore.
I et fjerde Rum skal aabnes en Udstilling af Træsko med tilhørende Værksted,
og endelig vil der i et femte Rum blive udstillet Gravmindesmærker fra ældre Tid.
Denne moderne Tendens til at spalte Kulturhistorien ud efter saglige Linier
giver sig ogsaa Udslag i Arrangementet i de almindelige Udstillingsrum — navnlig
i Montrerne. Montrerne rummer væsentlig mindre Genstande, som i særlig Grad
trænger til Beskyttelse mod Publikums Overlast eller Samlesyge. Man finder her
smaa Grupper af sammenhørende Ting vedrørende kvindelig Husflid og Paaklædning (stedfæstede Tekstilredskaber, Æsker, Hovedvandsæg), Tobaksrøgning,
Belysning, Bespisning o. lign., som det ses paa Billedet fra det østjyske Rum
(Fig. 7). Genstandene er saavidt muligt opstillede i naturlig Stilling, i det efter
deres A rt gunstigst mulige Lys (lyse, kraftigt fremtrædende Tallerkner i Montrens
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øverste mørke Vinkel), i passende Højde for Beskueren, og endelig er det tilstræbt
at lade hver enkelt Genstand fremtræde, saa den ses uafhængigt af sine Naboer,
men dog smelter sammen med de øvrige til en Helhed.
Vekslende med Montrerne og i samme Side af Rummene som disse findes
Nicher, hvori er anbragt mindre Bohave, som kan taale at anbringes frit fremme.
Paa Væggene: Større Fade af Ler, Messing og Tin, Tavletter, Spejle, Hængeskabe,
Hylder, Mangletræer, „Kagebunde“ (se Vignet paa Titelbladet) etc. Paa Udstillings
hylder: Bl. a. Lysestager, Mortere og Strygejern af Messing. Paa Gulvet: Stole,
Kister, Skrin, Skættefødder, Valkebrætter o. lign. Undertiden omfatter Nicherne —
som i Lolland-Falster-Møn Rummet, i det fynske Rum og i Vestslesvig — sær
prægede mindre Omraader af den paagældende Landsdel. For at lette fremtidige
Omforandringer af Udstillingen er Nichernes Vægge og tillige Partier af de øvrige
Vægge beklædt med tynd Finerplade malet i Væggenes Farve. Desuden er saavel
i Nicherne som langs Væggene de udstillede Møbler hævet nogle faa cm op over
Gulvfladen for at beskytte dem mod Skrammer fra Støvlenæser og Bonemaskiner.
For disse og lignende museumstekniske Fremskridt paa Grundlag af svenske og
norske Erfaringer har navnlig Museumsinspektør Kai Uldall Æren.
Trods de fælles Principper der er fulgt under Opstillingen, har de enkelte Rum
dog faaet deres eget Præg. Det beror først og fremmest paa Forskelligheder i Hen
seende til Form og Farve hos de større Møbler, der er opstillet langs Rummenes
Vægge (Fig. 8). K lart træder Forskellen en i Møde mellem Amagers hollandske
Barok, Sjællands kraftige Bondemaling, Lollands frodige Renaissanceefterklang, Fyns
Rester af middelalderligt Foldeværk og ret borgerligt prægede Maling, Østjyllands
og navnlig Vestjyllands mere dæmpede Farver, Slesvigs pragtfuldt udskaarne Skabe
og Kister, Islands i sin A rt ikke mindre pragtfuldt udskaarne Stole, Sengefjæle og
Manglebrætter og endelig Færøernes Hvidskurethed. Et særligt Forsvar fortjener
Manglebrætterne og Banketærsklerne — disse ethvert Museums Kæledægge. Publikum
maa forstaa, at netop disse Genstande er det bedste U d tryk for Bondens Kunst
sans, idet de gerne er forfærdigede som Kærestegaver fra Karl til Pige.
De her omtalte 18 Udstillingsrum vil for særligt interesserede inden længe være
suppleret med godt en halv Snes paralleltløbende, men efter saglige Principper
ordnede Studierum, hvor mindre Genstande findes anbragt i lukkede Skabe med
Etiketter paa, medens en Del større Ting opstilles paa Gulvet. De allerfleste Møbler
og mere pladskrævende Genstande vil dog være at finde i lignende Studierum i F ri
landsmuseets Magasinbygning i Lyngby. H er anbringes ogsaa alle udendørs Redskaber.
Det er med Bondekultursamlingen som med Landkundskaben i Geografien. Under
den første Vandring fra Landsdel til Landsdel drukner man i Enkeltheder. Skal man
derfor lære Kulturhistorie af Samlingen — og det er naturligvis for det store Publi
kums og især for Skolebørnenes Vedkommende Meningen — saa maa Omviseren
lave en „Spiseseddel“ efter saglige og udviklingsbestemte Synspunkter, en Slags „G eo
grafiens almindelige D e l“ ! Og man kan da udmærket lade sin Linie begynde i O ld
tidssamlingen eller foretage Sidespring til de fremmede K ulturer i Etnografisk Samling.
I de fleste Tilfælde vil Frilandsmuseet og Landbrugsmuseet i Lyngby give værdi
fulde Supplementer. Men man maa fremfor alt begrænse sin Appetit, saa Eleverne
oplever hver enkelt af de Ting, man foreviser, og det Liv, de afspejler.

Fig. 1. Montrer med Dragter fra Nordsjælland og Refsnæs.

FOLKEDRAGTEN I DANMARK OG DENS
TRADITIONER FRA OLDTID OG SENERE TIDER
A f E llen A ndersen

de 135 Folkedragter, Museet ejer, er de 93 udstillede i Samlingen efter de
samme topografiske Principper som de øvrige Genstande. Ved denne Udstillingsmaade opnaar man at kunne vise de landskabelige Forskelligheder, der er
særligt udprægede for Folkedragternes Vedkommende.
Dette gælder dog først og fremmest Kvindedragten. Mandsdragten er mindre
egnspræget; ganske vist har Jylland sine Manskettes (Manchester) Fløjlsbenklæder,
der ikke kendes paa Øerne, og Randers Amt har sin specielle Maade for A nbrin
gelse af Trøjens Knapper, men ellers kan det være vanskeligt at skelne de for
skellige Egnes Mandsdragter fra hinanden.
Anderledes med Kvindedragterne. De udviser store Forskelligheder for de for
skellige Egne og har i tidligere Tid endogsaa ofte varieret fra Sogn til Sogn. Disse
smaa Variationer, der hyppigt blot bestod i en forskellig Anbringelse af Huens Lin
eller Baand, har man for en stor Del ikke længer Kendskab til, fordi Dragterne
saa længe har været ude af Brug. Men de større Forskelligheder i Farve, Stof
o. s. v. kan endnu ses paa de bevarede Dragter, Fig. 1. Mest varieret er Hoved
tøjets Form og Udstyrelse. 1 Jyllands nordlige Del findes de store, stivede Vingekapper „jysk Kappe“ . I Aarhus Amt og den nordlige Del af Vejle Amt „S nip
tøjet“ med den trekantede Spids staaende ud fra Hovedet. Fanø og Vesterbof
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dragtens Hovedtørklæder er stærkt paavirkede af frisisk Dragtskik. Ringkøbing
Amts Dragten har den karakteristiske sorte Filthat, der ligner Mændenes høje
Hatte, og som bares ovenpaa en hvid pibet Hue. Læsødragtens „H vivklæ de“ er
et stort hvidt Hovedklæde, der minder meget om de skaanske „ K lu ta r“ . Fra N ord
falster kendes det store kræmmerhusformede Lin med den lillebitte trekantede
Hue ovenpaa, Fig. 2. Hedeboegnen har sine bekendte guld- og sølvbroderede
Huenakker og Refsnæs den gammeldags, om Renaissancens Hueform er mindende
Hue, med de stærkt udkrigede Øreflige, en Form, der f. Eks. ogsaa kendes fra
Assensegnen og Homeland paa Fyn. Endelig har Bornholm Korsklædet med
de stivede Bændelsløjfer og Festhovedtøjet „N ø lle n “ med pibede Kniplingsflæser
og Besætning af kunstige Blomster.
Selve Snittet i Dragten er ikke synderlig egnspræget, idet Forskel i Snit er
mere tids- end stedsbestemt. Men Stofferne, hvoraf Dragterne forfærdigedes, kan
ofte frembyde ret stor Egnsforskel. Saaledes findes paa Hedeboegnen og i N ord
sjælland et mønstervævet Stof med stive, stiliserede Blomster eller Pletter, „P le t
tø j“ , og et andet særpræget Hvergarnsstof til Tørklæ der og Forklæder. Stevns har
et noget lignende, men mere smaamønstret Stof. Fra Falster kender man mønster
stribet Hvergarn til Skørter og „B u lle r“ (ærmeløse Trøjer), der er vævet i en A rt
Rosengangsvævning. I Jylland endelig har man de smukke „U rtepottetøjer“ , H ver
garnsstof med en lille indvævet stiliseret Plantevækst. Men naturligvis findes der
ved Siden af disse egnsprægede Stoffer adskillige andre, der er fælles for hele
Landet. Først og fremmest Vadmel, der i ufarvet Tilstand brugtes til Bondens
daglige Dragt. T il Stads benyttedes ofte mørkeblaat farvet Vadmel, desuden H ver
garn, ensfarvet eller stribet, samt rudret og stribet Drejl. Lærred, enten ensfarvet,
stribet eller ternet, brugtes hovedsagelig til Tørklæder og Forklæder.
Dette Egnspræg er karakteristisk for Folkedragterne, noget tilsvarende kendes
ikke i Højerestandsmode, i hvert Fald kun i meget ringe Grad. Men foruden
Egnsforskelligheder er der i Folkedragten ogsaa en Forskel i Tid. Det samme
Forhold findes i Højerestandens Dragtskik, men medens Overklassemode skifter
forholdsvis hurtigt, har Almuen været meget konservativ, hvad Dragtskik angaar.
Denne Konservatisme har bevirket, at man i Folkedragten undertiden kan finde
Spor af Oldtids- og Middelalderdragtskik bevaret helt op til Nutiden.
Det skyldes for en væsentlig Del den svenske Forskers, Dr. Sigfred Svens
sons Undersøgelser af skaanske Folkedragter, at mange af disse Spørgsmaal er
blevet klarlagt. Og hans Resultater kan i adskillige Tilfælde overføres paa det dan
ske Materiale. H vilke t jo ikke kan undre, naar man tager politiske og geografiske
Forhold i Betragtning.
Som Eksempel paa Oldtidsmode i Folkedragten kan nævnes Kvindesærkens
Oplod, der efter adskillige Forskeres Mening maa afledes af Broncealderdragternes
Kvindetrøje. Baade Stykkets Poncho-Form og Navnet (oldn. Upphlutr) berettiger
til denne Antagelse. Oplod er en løs Overdel, som man tog ovenpaa Særken, enten
for at skjule, at denne maaske ikke var helt ren, eller for at forsyne sig med
Særkeærmer i det Tilfælde, at man bar ærmeløs Særk.
Denne ærmeløse Særk med Bæreseler, som findes paa Falster, Lyø, Refsnæs
og Læsø, der alle er Egne med gammel Dragtskik, gaar sandsynligvis i sin Form
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tilbage til forhistorisk Tid. Skørt med Bæreseler kendes fra det gamle Ægypten,
ligesom ogsaa Broncealderens Mandsdragter har Skulderremme (Muldbjerg, T rin d 
høj). En Kvindesærk med Seler fra det 13. Aarhundrede findes i tysk Privateje.
A f middelalderlige — eller endnu tidligere — Lævn i Dragten kan eksempel
vis nævnes de vide Lærredsbenklæder, der har været baaret af Fiskere og Søfolk

Fig. 2. Kvindedragt med stort Lin
fra Falster.

Fig. 3. Mandsdragt med Hætteslag
fra Randers Amt.

over hele Danmark, og som kendes fra Holland, Frisland, Sverige samt Østersøomraadet. Den samme Form paa Benklæder kendes f. Eks. fra de norske Osebergtekstilier fra ca. 850, i norsk romansk Billedskæring (Blakerstolen, Hyllestadportalen) samt paa Tapetet fra Skogs K irke i Sverige (12. eller 13. Aarhundrede)
og fra Hølandets Kirke i Norge.
Strygebaandet, som Bønderkvinderne bandt om Hovedet for at holde Haaret
paa Plads maa ogsaa henregnes til middelalderlig Skik. Et saadant Baand (Lad)
nævnes i Sagaerne. T il samme Type hører ogsaa den falsterske Borde, Brude
hovedtøjet, der bestaar af et Fløjlsbaand, kantet med Guldknipling, bundet om
Hovedet. Ring, Baand eller Krans om Hovedet er almindelig middelalderlig Dragt
skik, der endog af nogle Forskere formodes at gaa tilbage til forhistorisk Tid.
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Den middelalderlige Skik, at ugifte K vinder gik med ubedækket Hoved, me
dens gifte havde Haaret skjult, har ligeledes holdt sig hos Almuen. O m kring Be
gyndelsen af 1700 Tallet gik ugifte Bønderpiger med bart Haar, i det mindste ved
festlige Lejligheder. En Passus i Testrups, Rinds Herreds Krønike viser dette.
Han skriver: „F ø r min Tid gik alle Bønderpiger med deres bare Haar om hel
lige Dage . . . . Denne Mode er forlængst her aflagt, saa at man neppelig nu kan
kende en Pige fra en Kone.“ De ugifte Piger har altsaa efterhaanden annekteret
de giftes Hue, saaledes at Forskellen mellem gift og ugift Kvindes Dragt tilsidst
kun markeredes ved Huens U dstyr og Baandenes Farve. Længst "har den gamle
S kik holdt sig i Brudens Haaropsætning. Brudens „aabne H oved“ er kendt over
det meste af Landet.
Hætteslaget, Fig. 3, der har været brugt af Bønderne overalt i Landet omtrent
til Folkedragten aflagdes, var en meget almindelig Hovedbeklædning i Middelalde
ren. Det findes f. Eks. i adskillige Eksemplarer blandt Dragtfundene fra Herjolfsnes paa Grønland og er ofte afbildet paa Kalkmalerier. Et enkelt Eksemplar, der
stammer fra Vikingetiden, kendes fra Orkneyøerne.
Paa middelalderlige Kalkmalerier genfinder man ogsaa den røde Toplue, der
var almindelig daglig Mands-Hovedbeklædning i hele Danmark.
Ogsaa Læsø- og Amagersmykker viser tilbage til katolsk Tid. Snøremaljerne
paa Læsø har ofte et A indskrevet i en Ring (A betyder Ave Maria), endvidere
findes M otiver som Bebudelsen, Kristoforus med Jesus paa Skuldren o. s. v. Ama
ger-Brystspænder har afbildet Jom fru Maria med Kristusbarnet paa Armen og
Solgisel om Hovedet.
Den sorte Konedragt fra Refsnæs maa, som Dr. I. S. M øller i sin Bog: Folke
dragter i Nordvestsjælland har paavist, henregnes til Middelaldermode, med Drag
ten ud i eet.
Renaissancens Dragtskik kendetegnes især ved Adskillelsen mellem L iv og
Skørt. Denne Adskillelse brugtes ikke i middelalderlig Dragt. Det snørede eller
hægtede Livstykke med de flaskede (kløvede) Skøder er et typisk Klædningsstykke
i dansk Folkedragt.
Den tætsluttende 3- eller 2-stykkede Hue med det hvide L in under, hidrører
ogsaa fra Renaissancemode. Linet, der efterhaanden indskrænkede sig til et aflangt
firkantet Stykke, der fæstedes i Nakken med en Naal, var oprindelig en hel hvid
Underhue.
Endelig kan ogsaa nævnes Almuens broderede Særke og Skjorter, der ogsaa
i Broderiets Mønstre viser Tradition fra Renaissancens udsyede hvide Lintøj. —
I Amagerdragterne findes mange Renaissancelævn bevaret. Disse Dragter er ud
førligt beskrevet i forhv. Museumsinspektør Frk. Elna Mygdals Bog: Amagerdrag
ter, Vævninger og Syninger. Men Amagernes Dragt er saa stærkt paavirket af
hollandsk Mode, at de ikke umiddelbart kan henregnes under danske Folkedragter.
Den nu kendte Mandsdragt gaar i sin Hovedform tilbage til omkring Midten
af det 17. Aarhundrede fra hvilken Tid Inddelingen i Kofte, Vest og Benklæder
stammer. Det 16. Aarhundredes Kittel og vide lange Benklæder, som kendes
fra Afbildninger, f. Eks. Ulfeldts Jordebog 1583 og fra et Kort over Ribe fra
Slutningen af 1500-Tallet, eksisterer ikke mere. (De lange Benklæder, der findes
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i Folkedragten, maa efter al Sandsynlighed i Danmark betragtes som stammende
fra den franske Revolutions Dragtmode).
De senere Tiders Modevekslinger har nok til en vis Grad paavirket Folke
dragterne, men de har dog ikke ændret deres Karakter. Det er mest Detaljerne
der forandres. Fiskebensskørtet og Korsettet i det 18. Aarhundredes Modedragt
paavirkede Folkedragten, saaledes at Bullerne udstyredes med Fiskebensstivere —
Pindliv, som de kaldtes paa Fyn — , ja selv det stærkt snørte Korset var ikke
ukendt i en Bondepiges Paaklædning. Nederdelens Ballonform opnaaedes ved
Hjælp af en Mængde Underskørter. I Mandsdragten holdt Rococotidens kraveløse
Kofte med de store Ærmeopslag, den lange Vest og Knæbenklæderne sig et
Stykke ind i det 19. Aarhundrede. Overklassens hvide Silkestrømper erstattedes
hos Bønderne af hvide, hjemmestrikkede Uldstrømper. Ogsaa Empiretidens Mode
paavirkede Folkedragten. Kvindedragtens Bul blev ganske kort, saa Bæltestedet
kom til at sidde helt oppe under Armene, og Nederdelen blev lang og snæver.
Mandsdragtens Trøje og Vest blev ligeledes ganske korte og naaede ikke sammen
med Benklæderne, saa at Skjorten saas. Endelig har saa det 19. Aarhundredes
Tilbagevenden til Korset og Krinoline sat sit Spor i Folkedragten.
Det som gav Folkedragten Dødsstødet var Landbrugets Industrialisering om
kring Midten af det 19. Aarhundrede, der ogsaa udslettede saa megen anden
gammel Bondekultur. Man ophørte med at forfærdige Dragterne i Hjemmet, og i
Stedet for købte man færdigsyet Tøj i Byerne. Bymoderne trængte sejrrigt igen
nem og fortrængte Folkedragterne, saaledes at de nu kun findes som hendøende
Rester paa Amager, Fanø og i Skovshoved.
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den kgl. Mønt- og Medaillesamling i Foraaret 1938 efter Ombygningen atter
aabnede sine Døre, var blandt det nye, hvortil der nu var skaffet Plads,
fremlagt et lille Udvalg af antike Mønter, der med en fælles Betegnelse kan kal
des bibelske, idet de illustrerer de i Bibelen omtalte Penge eller belyser Jøde
folkets Historie i Bibelens Aarhundreder. Det har i Løbet af det Aar, der siden
er gaaet, vist sig, at disse Mønter ogsaa i vor Tid er i Stand til i særlig Grad at
fange den besøgendes Opmærksomhed, og gaar man tilbage i Museumshistorien,
vil man se, at Interessen herfor er saa gammel som Museerne selv.
Paa Renæssancetiden i det 15. Aarh., da Begejstringen for den klassiske O ld
tids Mindesmærker vaktes til Live, begyndte man ogsaa at samle paa de gamle
Mønter. Det var især de romerske Kejseres Mønter, der paa Grund af deres Por
trætter var efterspurgt og fandtes i Datidens Museer, Kunstkamrene. Disse var
efter deres Indhold et U d tryk for Tidens Sværmeri for det sjældne og vidunder
lige, og mærkeligt var det ikke, at man i Møntkabinetterne lagde særlig Vægt
paa at have Rariteter som „Judaspenge“ . Datidens virkelige Viden om saadanne
gamle Mønter var endnu yderst mangelfuld, hvad naturligvis bidrog til at forøge
det mysteriøse ved dem; de betragtedes stadig som i Middelalderen nærmest som
Relikvier i Lighed med Splinter af K risti Kors. Først i vor Tid er Kendskabet
til Oldtidens Mønter blevet saa solidt underbygget, at man med tilnærmelsesvis
Sikkerhed kan fastslaa, hvad der virkelig kan være Tale om som Bibelens Møn
ter, og derfra udskille, hvad senere Tider i mere eller mindre god T ro gav ud
for at være det.
Israelitterne anvendte som Forasiens andre K ulturfolk i ældre Tid i Handelen
ædelt Metal, især Sølv. Man ved, at der tidligt cirkulerede Metalbarrer af bestemt
Vægt, og Vægtenheden kaldtes en Shekel. De ældste Mønter i egentlig Forstand, der
var i Omløb blandt Jøderne, var efter Hjemkomsten fra Babylon Perserkongens Gulddareiker og Sølvsigler i 6. Aarh. f. Kr. F. I 5. Aarhundredes sidste Halvdel prægede
de rige fønikiske Byer, Tyrus, Sidon og Aradus Sølvmønter, som med Handelsmændenes Varer førtes til Jerusalem og cirkulerede blandt Jøderne. Omtrent fra denne Tid
kan nævnes en mærkelig Sølvmønt, en Drachme, der er henført til Filisterbyen
Gaza; den viser en skægget Guddom, der sidder paa et vinget H ju l; han angives
ved fønikisk S krift at være Jahve. Det behøver dog ikke at tyde paa en særlig
a
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Jahvedyrkelse i Møntens Hjemstavn; snarere er den præget med denne Type og
Indskrift i en Slags Propagandaøjemed for lettere at vinde Indpas blandt Jøderne.
— Senere søgte Alexander den Store (336—323) som en praktisk Foranstaltning
i sit Verdensherredømme at indføre ensartet Mønt, og hans Mønter, der var
umaadelig populære og prægedes længe elter hans Død, var ogsaa i Omløb i

Fig. 1—S. Jødiske, græske og romerske Mønter, 1—3 og 7 —8 af Bronze, 4 — 6 af Sølv. 1. Simon Maceabæeren
(136—35 f. Kr. F.). 2. Herodes d. Store (37—4 f. Kr. F.). 3. Herodes Agrippa (37—44 e. Kr. F.). 4. Tyrus
(40 -3 9 f. Kr. F.). 5. Antiochia (5 e. Kr. F.). 6. Tiberius (14—37 e. Kr. F.). 7. Pontius Pilatus (30— 31 e.
Kr. F.). 8. Antiochia u. Tiberius (14 —37 e. Kr. F.). Alle i den kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalm. \ i .

Palæstina. Alexanders Efterfølger i Ægypten, Ptolemaios I lagde i Aaret 301 Palæ
stina til sine ægyptiske Besiddelser, og Ptolemæernes Mønter var gængse mellem
Jøderne, indtil Seleukiden Antiochus I I I i Aaret 198 erobrede Palæstina og gjorde
det til en syrisk Provins. Og nu træffer vi i 2. Aarh. for første Gang Mønter,
prægede af Jøderne selv. A f 1. Maccabæerbog Kap. XV fremgaar det, at Syrer
kongen Antiochus V II i 139— 38 f. Kr. F. gav Simon Maceabæeren af det hasmonæiske Dynasti Ret til at præge Mønter. De første prægedes af Simon selv og
var Bronzemønter; den afbildede (Fig. 1) viser paa Forsiden en Buket af Grene
og Kviste mellem to Citroner og med hebraisk S krift Tidsangivelsen: det fjerde
Aar, paa Bagsiden en Kalk og Om skriften: Zions Genløsning, ligeledes paa he
braisk. Aar 4 er snarest at regne fra Frigørelsen 139—38 og er altsaa Aar 136—35.
Mønttypen med Grene og Citroner hentyder til Tabernakelfesten, hvor den tro
ende bar disse Ting. De følgende Hasmonæere prægede Bronzemønter med for
skellige Typer og Indskrifter. Saaledes ogsaa Herodes den Store (37— 4 f. Kr. F.),
den første af det herodianske Dynasti. Han var stærkt interesseret i det græske
Kulturliv, hvad nogle af hans Mønttyper kan minde om. En lille Bronzemønt
(Fig. 2) viser et Anker og hans Navn med græske Bogstaver paa den ene Side,
fi
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paa den anden et dobbelt Overflødighedshorn med en Hermesstav. Blandt de
sidste Konger af dette Dynasti var Herodes den Stores Barnebarn, Herodes
Agrippa I (37— 44 e. Kr. F.). En Bronzemønt fra ham (Fig. 3) viser paa For
siden en Parasol — et orientalsk Træ k — og Kongens Navn med græsk Skrift,
paa Bagsiden tre Kornaks. Alle disse Fyrsters Mønter var af Bronze; de ædle
Møntsorter, der var i Omløb paa denne Tid i Palæstina, var enten romerske
Guldmønter, Aurei, og Sølvmønter, Denarer, eller Sølvmønter fra de syriske og
fønikiske Byer Antiochia og Tyrus. V i er hermed naaet ned til K risti Aarhundrede
og maa udfra vor almindelige Viden om Tidens Mønter slutte, hvilke der skjuler
sig bag de Navne og Betegnelser for Penge, der anføres i det ny Testamente.
Guldmønter spiller ingen Rolle i Evangelierne; men Sølvmønter anføres meget
ofte. De mest betydningsfulde er Judaspengene eller, som de i direkte Oversæt
telse fra den græske Tekst kaldes, de tredive Sølvpenge. De omtales hos Matthæus,
X X V I, 15 og X X V II, 3, 5, 6 og 9 og kaldes alle Steder slet og ret Argyria, Sølv
penge. Det har næppe været romerske Denarer; langt sandsynligere er det, at de
maa søges blandt Mønter, hvis Værdi svarede til en Shekel. I 2. Mosebog X X I
32 nævnes netop som Blodpris tredive Shekel Sølv; men her er naturligvis Tale
om Vægt, ikke om Mønter. Sølv-Shekler var ikke i Omløb i Palæstina paa
K ris ti T id ; de jødiske Shekler maa henføres til Aarene 66— 70. Derimod var
Tetradrachmer fra Tyrus og Antiochia som nævnt i Cirkulation, og det er utvivl
somt saadanne Mønter, der er Tale om. En Tetradrachme fra Tyrus (Fig. 4) viser
paa Forsiden et laurbærkranset Hoved af den fønikiske Gud Melkarth, der frem
træder i helleniseret Skikkelse som Herakles. Bagsiden viser en Ø rn med en
Palmegren over Skulderen; om kring den læses Byens Navn med græsk S krift:
Tyrus, det hellige og ukrænkelige. Paa Bagsiden er ogsaa en Datering, der hen
fører det afbildede Exemplar til Aar 40— 39 f. Kr. F. Statérer fra Antiochia er
bedre i Udførelsen. Paa det afbildede Exemplar (Fig. 5) ses paa Forsiden Kejser
Augustus’ laurbærkransede Hoved og hans Navn, paa Bagsiden Bygudinden An
tiochia siddende med en Palmegren i Haanden. Ved hendes Fødder ses Flodguden
Orontes. Indskriften angiver Mønten som Antiochiernes og Bogstaver dens Date
ring til Aaret 5 e. Kr. F. — Saadanne Mønter er det ogsaa, der er Tale om hos
Matthæus X V II, 24 ff., hvor Skatteopkræverne i Kapernaum kommer til Peter og
kræver Tempelskatten. Jesus opfordrer ham til at fiske i Søen og tage den første
Fisk, der kommer op; naar han aabner dens Mund, skal han finde en Stater og
betale for dem begge.
Ordet Drachme forekommer kun eet Sted, Lukas XV, 8 —9, i Lignelsen om
Kvinden, som har ti Drachmer, men taber den ene, hvorfor hun tænder Lys og
søger med Flid, til hun finder den. Muligt er her Tale om en romersk Denar,
idet en græsk Drachme og en romersk Denar i 1. Aarh. e. Kr. F. regnedes
omtrent for det samme. Hvis det var en gammel Skat, Kvinden havde, kan
det have været en syrisk Mønt fra Seleukiderne eller en athensk Drachme; men
var det en gangbar Mønt, er der praktisk talt ikke andre Muligheder end en De
nar. Muligvis har Lukas, hvis Sprog er mere klassisk end de andre Evangelisters,
græciseret det latinske Ord.
Denaren er den mest omtalte Mønt i det ny Testamente. Først og fremmest
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i sin Egenskab af Skattens Mønt, Matth. X X II, 19 ff., Markus X II, 15 ff. og Lukas
XX, 24 ff, hvor Jesus siger: „V is mig Skattens Mønt“ . Og de bragte ham en
Denar. Og han siger til dem: „H v is Billede og O m skrift er dette“ ? Og de siger
til ham: „Kejserens“ . Dernæst bl. a. i Lignelsen om den gældbundne Tjener
Matth. X V III, 28, om Arbejderne i Vingaarden Matth. XX, 2, 9, 10 og 13 og
Bespisningen i Ørkenen Markus V I, 37. Endvidere Markus X IV , 5 om Jesu Sal
ving, hvor det siges om den kostelige Salve, at den kunde være solgt for mere
end 300 Denarer, og Lukas X, 35 om den barmhjertige Samaritan. Det ses af
Fortællingen om Arbejderne i Vingaarden, at en Denar har været en Arbejders
Dagløn. Den løbende Denar paa Evangeliernes Tid var præget under Kejser Tibe
rius. Den afbildede (Fig. 6) viser paa Forsiden Kejserens Billede og i forkortet
O m skrift: Tiberius Caesar, den guddommelige Augustus’ Søn, Augustus. Bagsiden
viser Kejserinden Livia siddende og O m skrift: Pont(ifex) Maxim(us), Ypperste
præst, en af Kejserens Titler.
Ogsaa Bronzemønter nævnes i Evangelierne. Det hedder Markus X II, 41 ff.
om Enkens Skærv: Og han satte sig lige over for Tempelblokken og saa, hvor
ledes Mængden lagde Kobberpenge (græsk Chalkos) i Blokken, og mange rige
lagde meget deri. Og der kom en fattig Enke og lagde to Skærve i (græsk Lepton),
hvilket er en Hvid (græsk Kodrantes). Luk. X II, 59 siges om den fængslede: Du
skal ikke komme ud derfra, førend du faar betalt endog den sidste Skærv (Lep
ton). Der er her Tale om den mindste Bronzemønt, og sikkert, naar det var til
Tempelblokken, en jødisk Mønt. Sandsynligvis var det en lille Mønt fra en af de
ovennævnte hasmonæiske eller herodianske Herskere (se Fig. 1— 3). Kodrantes,
der oversættes ved Ordet Hvid, forekommer ogsaa hos Matth. V, 26 om den
fængslede, om hvem det her hedder, at han ikke skal komme ud, før han faar
betalt den sidste Hvid. Matthæus bruger altsaa Kodrantes om den fængsledes sid
ste Skilling, hvor Lukas bruger Lepton. Kodrantes er uden T vivl det latinske Kva
drans, paa denne Tid en lille Bronzemønt, men det er usikkert, om det er en
romersk Mønt, der er Tale om. Man har ogsaa anført en Bronzemønt fra de saakaldte Prokuratorer i Judæa i Tiden 6—66 e. Kr. F. Den afbildede (Fig. 7) er
præget af Pontius Pilatus (26—36); den viser paa Forsiden en romersk Augurstav
og Kejserens Navn med græsk Skrift, paa Bagsiden en Krans med en Dato, i
dette Tilfælde 30—31 e. Kr. F.
Endelig forekommer en Bronzemønt, der bærer det græske Navn Assarion,
som oversættes ved Penning. Det forekommer to Gange: Matth. X, 29: Sælges
ikke to Spurve for en Penning? og Luk. X II, 6: Sælges ikke fem Spurve for to
Penninge? Det synes her indlysende, at der er Tale om en ganske bestemt, paa
denne Tid gangbar Mønt; men den romerske As kan det ikke være. Snarest er
der tænkt paa en Bronzemønt fra Antiochia, der som romersk Møntsted for Østen
var aabnet under Augustus. En Bronzemønt fra Antiochia af bildes Fig. 8; den
viser Kejser Tiberius’ Billede og paa Bagsiden Bogstaverne S C (Senatus Consulto - - efter Senatets Beslutning) i en Laurbærkrans.
Berømtest af alle jødiske Mønter er Sølv-Sheklerne. De henførtes tidligere til
Simon Maccabæeren; men nyere Undersøgelser, støttet af nye Fund, synes med
Sikkerhed at godtgøre, at Simons Møntret kun gjaldt Bronzemønter, og at Shek6*
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lerne er at henføre til Jødernes første O prør mod Rom, der begyndte under Kej
ser Nero i Aaret 66 og blev bragt til Afslutning Aar 70 af Titus med Ødelæggel
sen af Jerusalem og Templet. Alle Sheklerne har samme Typer. Forsiden viser
en Kalk, Bagsiden en blomstrende Lilje. Forsiden har paa hebraisk Indskriften:
Shekel Israel. O ver Kalken er der en Dato, der angiver et af de fem Aar, hvor
Mønterne prægedes. Bagsidens hebraiske O m skrift er: det hellige Jerusalem. En
Shekel afbildes Fig. 9.
Ogsaa paa de romerske Udmøntninger satte Jødernes Undertvingelse sig Spor.
To Mønter fra Vespasian afbildes her, en Aureus og en Sestertius (Fig. 10— 11).

Fig. 9— 12. Jødiske og romerske Mønter, 9 og 12 af Sølv, 10 af Guld, 11 af Bronze. 9. Shekel (67—68 e. Kr.
F.). 10— 11. Vespasian (71—72 e. Kr. F.). 12. Shekel (132 — 135 e. Kr. F.). Alle i den kgl. Mønt- og Medaillesamling. '/i.

Guldmønten viser Kejserens Billede og paa Bagsiden en Sejrstrofæ med O m skrif
ten: Dejudaeis, fra Sejren over Jøderne. Bronzemønten viser paa Bagsiden en sør
gende Kvinde, der er et Symbol paa de undertvungne Jøder, siddende under et
Palmetræ, og Kejserprinsen Titus staaende med Sværd og Lanse. Omskriften er:
Judaea capta, det undertvungne Judaea.
Det andet Jødeoprør under Kejser Hadrian i Aarene 132—35 blev ogsaa Aarsag til Udmøntninger, baade jødiske og romerske. Jøderne tog nu de i Landet
cirkulerende Mønter og overprægede dem med deres egne Typer. A f Tetradrachmer gjorde de Shekler med Fremstilling af en Søjlebygning, maaske ment som
Templet, som man paatænkte at genrejse. Bagsiden viser Bundtet af Kviste og
Grene og en Citron, som det kendes fra Maccabæermønterne. Forsidens hebraiske
O m skrift er Simeon, paa Bagsiden staar: Jerusalems Befrielse (Fig. 12). Simeon
er sandsynligvis Oprørets Leder, den falske Messias Simeon Bar Kochba (Søn
af Stjernen).
Den sidste Mønttype fra Oldtiden, der har Tilknytning til Jøderne og Bibelens
Beretning, staar de egentlig jødiske Mønter fjernt, men er i sin A rt ret enestaaende. Det er en takket være Indskriften let gennemskuelig Fremstilling af Noahs
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Ark, der forekommer paa Bronzemønter fra Byen Apamea i Frygien, prægede i
3. Aarhundredes første Halvdel under Kejserne Septimius Severus, Macrinus og
Philip I. Disse Mønter viser paa Forsiden den regerende Kejsers Portræt med
hans Navn i Omskriften. Bagsiden viser en kompliceret Scene: en Mand og en
Kvinde sidder i en Kiste, der maa tænkes flydende paa Vandet, og en Fugl sid
der paa Kanten af Kistens halvt aabnede Laag. T il venstre fortsætter en anden Epi
sode den første i Tid, idet de to Mennesker nu staar ved Siden af hinanden med
højre Haand oprakt i Tilbedelse; en anden Fugl kommer flyvende over dem.
Kisten bærer med græske Bogstaver Indskriften: Noe. Det afbildede Exemplar
(Fig. 13) viser Septimius Severus’ Portræt og paa Bagsiden Navnet paa den græ
ske Embedsmand i Aüamea. der stod for dens Udmøntning. Mærkelig er denne
Fremstilling paa en Mønt, slaaet
blandt Grækere paa en Tid, da
Jøderne blev undertrykt og de
kristne forfulgt. Nu ved man gen
nem den antike Overlevering, at
man i Apamea havde en lokal
Tradition om en Syndflod, der
altsaa kunde bane Vej for en
saadan Fremstilling paa en Mønt
fra denne Tid, hvor man i særlig Fig. 13. Bronzemønt fra Apamea i Frygien. Sept. Severus (19321 1 e. Kr. F.). I Paris. ' i.
Grad interesserede sig for anti
kvarisk Stof; men hvorledes kom
da Navnet Noah til at staa paa Mønten? H er maa man se en Indflydelse af den
jødiske Koloni, vi ved der var i Apamea, indført af Seleukiden Antiochos I I I
(223— 187), og som senere var en af de betydeligste i Lilleasien; vi ved saaledes
fra Cicero, at Romerne her konfiskerede en vældig Guldskat, bestemt for Temp
let i Jerusalem. Jøderne havde naturligvis bragt deres hellige Bøger med til Frygien, og de har altsaa som en Slags Propaganda i denne Periode af Kejsertiden
formaaet at give den frygiske Tradition et Ekko af deres nationale. En topografisk
Ejendommelighed favoriserede denne Sammensmeltning. Apamea i Frygien havde
til Adskillelse fra andre Byer af samme Navn Tilnavnet Kibotos, der betyder
Kiste, en Hentydning til Landskabets Form. Men Kibotos var ogsaa den græske
Betegnelse for Noahs Ark, og Springet til at antage, at Bjerget Ararat laa ved Apa
mea, var ikke langt, hvad ogsaa en Beretning af jødisk Oprindelse i de sibyllinske
Orakelbøger fra 2 .- 3 . Aarh. e. Kr. F. gaar ud paa. I hvert Fald er Mønten et
pikant Exempel paa Kejsertidens mærkelige Religionsblandinger paa disse Kanter.
I Middelalderen var det Legender, der beskæftigede sig med Bibelens Mønter,
det vil nu sige Judaspengene. Beretningerne blev spundet ud i det mest fantastiske;
i en af dem fulgte man Mønternes Historie helt tilbage til Abraham. Men ved den
nyere Tids Begyndelse antog Interessen en mere haandgribelig Karakter. Forskel
lige Mønter ansaas nu for at være Judaspenge. Saaledes Sheklerne, der i deres
originale Skikkelse har været kendt i Europa i hvert Fald tidligt i det 16. Aarh.
Man begyndte nemlig paa denne Tid at efterligne dem og give Efterligningerne
ud for originale. Disse var mer eller mindre groft udført og misforstaaet; Kalken
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blev opfattet som et Røgelsekar, og L il
jen blev til Arons Mandelstav. Saaledes
beskriver f. Eks. Philip Melanchton i et
Brev fra 1552 et saadant Stykke. H e r til
Lands optræder Efterligninger af Sheklerne allerede i Lægen Ole Worms M u
seum, der efter hans Død 1654 indgik i
Frederik I l l ’s Kunstkammer. W orm tager
Fig. 14. Efterligning af jødisk Shekel. Sølv. I den kgl.
dem i Beskrivelsen af sit Museum uden
Mønt- og Medaillesamling. ’/i.
T vivl for Originaler. En saadan Efterligning af bildes Fig. 14. — Endvidere er der blandt de mange Mønter, der rundt
om i K irk e r og Klostre gaves ud for at være originale Judaspenge, altsaa de
selv samme Mønter, for hvilke Judas forraadte Jesus, nogle, der, fordi de endnu
existerer eller er beskrevet og afbildet, kan identificeres som rhodiske Mønter,
væsentligst fra 4. Aarh. f. Kr. F. med Solgudens Billede og paa Bagsiden en Rose.
En rhodisk Drachme af bildes Fig. 15. De forefandtes paa Rhodos og i Orienten,

Fig. 15 -16. Sølvmønt fra Rhodos 4. Aarh. f. Kr. F., og forgyldt Efterligning af rhodisk Mønt. Begge i den kgl.
Mønt- og Medaillesamling. 1 i.

blev der set af Pilgrimme og andre Rejsende og efterlignedes i Europa. Ogsaa en
saadan Efterligning var i Ole Worms Museum; han siger om den, at den gives
ud for at være en af de tredive Sølvpenge; men nogle mærkelige Inskriptioner,
der er føjet til den rhodiske Type, har faaet ham til at gennemskue Bedraget.
Paa Forsiden var tilføjet paa Latin: Imago Cæsaris, Kejserens Billede, paa Bag
siden med germanske Bogstaver: Akelej Blom. Den, der har tilføjet dette, har
altsaa troet, at Solgudens Hoved var den romerske Kejser, og at de tredive Sølv
penge var som Skattens Mønt, hvorom Jesus spurgte: „H v is er Billedet og Ind
skriften?“ , og han har syntes, det trængte til en Forklaring. Worms Exemplar er
ikke bevaret, men andre lignende. De er utvivlsomt at regne for Nürnbergerkram.
Et forgyldt Exemplar findes, uden at det vides, hvorfra det skriver sig, i den kgl.
Mønt- og Medaillesamling (Fig. 16).

LEONORA CHRISTINAS „JAMMERSMINDE“ SOM
ETNOLOGISK KILDESKRIFT
A f M argrethe H ald

Literaturen kan man lejlighedsvis finde spredte Træ k og Yttringer, der giver
Oplysninger vedrørende Tekstilarbejdet i svundne Tider; saaledes beskæftiger
Folkevisen sig nu og da med Kvindernes Haandarbejde.
Det vilde im idlertid have været endnu mere interessant og nyttigt, om der fra
Middelalderen eller Renaissancetiden havde været bevaret Lærebøger, der gav An
visning paa, hvorledes de i Tiden almindelige Tekniker skulde udføres, men dette
er, saa vidt jeg ved, ikke Tilfældet. Man har aabenbart lært disse Sysler af kyn
dige paarørende eller bekendte — altsaa ved direkte Overlevering; Datidens S kri
benter synes ikke at have fundet Grund til i større Omfang at tale om disse
dagligdags Ting, hvorfor vi nu maa nøjes med at søge Oplysninger hist og her i
S krifter af forskellig Art.
Fra det 17. Aarh. har vi i Leonora Christinas Jam m ersm inde“ en værdifuld
Kilde. De særegne Omstændigheder ved denne begavede Kongedatters langvarige
Fangenskab (1663—85) førte med sig, at hun kom til at beskæftige sig med en
Række beskedne Haandarbejder, som hun næppe vilde have faaet Tid til at tage
op end sige skrive om, hvis hun havde levet sit L iv i Frihed. Gennem mange
Aar fik Leonora Christina intet som helst overladt, som kunde tjene hende til
Tidkort og Adspredelse, men takket være sin ukuelige Energi, sin store manuelle
Dygtighed og sin aldeles geniale Evne til at øjne en Arbejdsmulighed, hvor andre
intet ænsede, blev hun i Stand til at overvinde Ørkesløshed og Ensomhed.
Trods alle Forbud lykkedes det hende at komme i Besiddelse af en Synaal.
Lidt Traad skaffede hun sig ved at optrævle et Taftbaand fra sin Nattrøje, og
hermed broderede hun en Tid lang paa en lille Klud, hun tilfældigt ejede. En
Dag spurgte Opsynskvinden, hvad det nu skulde blive til, naar Garnet slap op.
Leonora svarede: „O , ieg faar nok noget att giøre; skulle end Raffnene føre mig
ded til, saa faar jeg ded“ . Saa spurgte Kvinden Leonora, om hun kunde gøre no
get „med en brøt Træskee“ . „Maaskee weed I en?“ sagde Leonora. Da Kvinden
havde leet et Tag, tog hun en Ske frem, som Bladet var knækket halvt af (Fig. 1).
Da Leonora ikke maatte laane en Kniv, sagde hun: „Ac, kunde ieg faa et Stycke
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Glas, saa wille ieg see, hwad ieg kunde giøre wed ded Stycke Skee-Skafft, mig til
N ytte “ . Kvinden ledte og fandt et Stykke Glasskaar, der var henkastet i en Dynge
Fejeskarn. „Med Glasset giorde ieg aff Skeestumpen en Pind med toe Tacker, som
ieg giorde Baand paa, oc endnu er i Brug“ ,
slutter Beretningen.
Det Redskab, Leonora har dannet sig,
har utvivlsomt været en Snoregaffel ogsaa
kaldet en N ullestok; her vises to forskel
lige Eksemplarer, det ene stammende fra
Skaane, det andet fra Als (Fig. 2—3). Det
er et meget fordringsløst lille Apparat, der
sikkert har haft større Udbredelse i Folke
kunsten, i alt Fald kendes et Eksempel fra
Estland. Arbejdet foregaar ved, at man fra
et Garnnøgle slaar et Par Masker op om
kring de to Tapper, Traaden føres hen over
disse, Løkkerne trækkes over med en Naal
el. lign., og der sidder to nye Masker paa
Tapperne. Resultatet bliver en firsidet Snor.
Det er et fra Etnologien ikke ukendt
Fig. 1—2. „Nullestok“ fra Skaane, tilhører Baronesse
S. de Piessen, Afen brækket Træske lavede Leonora Træk, at simple Redskaber anvendes til
Christina et lignende Redskab til Snorearbejde.
flere Formaal. Nullestokken har i Støvle
knægten sin nære Slægtning, idet denne i Tekstilkunsten har fundet sig et lille B i
erhverv. Tager man svære Snore eller Reb og arbejder efter samme Princip som
med Nullestokken, faar man et stærkt og elastisk Tov (Fig. 4). Familieskabet rækker
im idlertid videre ud, idet Arbejdsmetoden gaar igen ved den bekendte Traadrulle,
der var almindeligt i Brug mellem Drenge for faa Aar siden, da det endnu var
S kik at lege Hyphest og selv at lave sig
en farvestraalende Hestetømme ; men endnu
før den moderne Industri skænkede os
den fortræffelige Sytraad, opvundet paa
de Trisser, som egner sig for Fremstilling
af Legetømmer, var Ideen til denne Ud
formning af Apparatet tilstede i Folke
kunsten. Dansk Folkemuseum ejer to lig
nende Redskaber, det ene er en K o rk
prop med et H ul igennem den lodrette
Midte, det andet Stykke er af H orn (Fig.
5). Paa Korkproppen er i Stedet for Søm
anvendt Knappenaale; dog — ogsaa dette
Redskab har lidt fremmedartet ved sig — ;
H ornstykket har afgjort et mere „hjemmegroet“ Præg, Huldannelsen er her natur
ligt tilstede, og Tildannelsen er udført
saaledes, at Overkanten danner fem Tak Fig. 3—4. „Nullestok“ fra Als, tilhører Fru Anna Hald
Terkelsen. Støvleknægt anvendt til Snorefletning.
ker, hvorover Maskerne skal sidde.
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I et moderne Stormagasins Afdelinger for Børnearbejder træffer man uundgaaeligt det samme lille Redskab, og nu hedder det „S trikkekonen“ . Det er Hornredska
bet og Traadrullen om igen i ny og forbedret Udgave, idet de nu har faaet Form
som en Dukke, og altsaa er egnet baade for Leg
og Arbejde. En virkelig Udvidelse af Tekniken fore
kommer dog først ved Redskaber, der forhandles
under Navnene: „S trikke rive “ , „S trik k e fix “ o. 1.;
principielt er de ens, idet de bestaar af to parallelt
liggende Trælister, og heri sidder Tapper med
regelmæssig Afstand, parvis over for hinanden. H er
kan Arbejdet lægges til Rette i noget større Om
fang, og det bestemmes af Listernes Længde og
Tappernes Antal, hvor brede Stykker, der kan
fremstilles. I England har man til Børnehavearbejde
et Redskab, som bestaar af en meget stor Træring,
hvori er indsat en Mængde Tapper i Krans. Det
Stof, man fremstiller derpaa, faar en stærk Lighed
med aim. Rundstrikning, og den Maade, hvorpaa
Arbejdet lægges an, minder om Metoden for en be
stemt Type af Maskiner fra den moderne TrikotageFig. 5. Korkprop og Hornrør til Snoreindustri, hvor Maskerne ligeledes sidder i Krans
arbejde.
over Tapper, og Traaden trækkes igennem med en
en lille Krog med en Klap over. Arbejdet har da ogsaa nær Knytning til S trik
ning, fordi der arbejdes med een fortløbende Traad og med Masker, der holdes
i Stilling af Redskabet, og Produkterne er i visse Tilfælde vanskelige at adskille fra
hinanden. Det kunde nok have sin Inter
esse at undersøge dette nære Slægtskab
nøjere, men hertil er det foreliggende
Materiale endnu for sparsomt. Det er
jo hyppigt saaledes, at de Tekniker,
som aflejres i Almuen er meget gamle,
men „N ullestokken“ er dog, saa vidt
vides, ikke truffet i de arkæologiske
Fund. Det egentlige Strikkearbejde, ud
ført med Pinde, skal være relativt sent
indført her i Norden, vistnok engang
sidst i Middelalderen, og om der er
nogen Forbindelse mellem de to Tek
niker, bliver et Spørgsmaal, der fore
løbig faar staa hen.

Fig. 6. Baandvæv med „Søller" fra Ais.
Nationaimuseets 3. Afd. ’/«.

Om Fremstillingen af sin første Væv
fortæller Leonora Christina følgende:
„Ded Aar Pintz Afften (1664) loed
Slosfoged sætte Maj Træer i mit inderste Fengsel saa wel som vde i ded anded
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Rom. A ff de Greene brød ieg smaa Quiister, skaffwede Barcken aff med Glas,
bløtte dem i Wand, lagde dem i Pærse vnder et Bræt, som Gulff-Skarnet bleff
baarren vd paa, saa de bleffwe flade, satte dennem siden tilsammen oc giorde en
Wæffwe Kam der aff (En Vævekam, ogsaa kaldet et Rør, bestaar af en Række
fine Spiler eller Tænder, som er lodret indsat mellem et Par Lister. I Mellem
rummet mellem Tænderne indføres Tøjets Længdetraade, saa de faar regelmæssig
Beliggenhed). Pær Kusk loed sig da offwertale att fly mig noget grofft Traa, som
ieg brugte til Søller (Søller er nogle Stropper, som bindes saaledes, at de paa
Midten faar et Øje, hvori Vævets Længdetraade indføres; man bliver derved i Stand
til at hæve og sænke Traadene partivis, se Fig. 6). Silcket tog ieg aff miine ny
Silcke Strymper, ieg war giffwen, oc giorde deraff breede Baand. Den eene Bom
war fastgiort wed Kackeloffnen, oc den anden giorde ieg fast wed mit L iiff“ .
Med den sidste Bemærkning røber Leonora sit Kendskab til en prim itiv Arbejdsmaade, som før har været i Brug her i Norden. Den svenske Forfatterinde
Marie Collin fortæller i en af sine Bøger, at „K reaturvakterne“ i Heisingland,
Halland og Smaaland i gamle Dage fordrev de ledige Tim er paa Markerne med
Baandvævning; de bandt Vævets ene Ende fast til en Træstamme, den anden
om kring Livet paa sig selv. Metoden er praktisk, fordi man da kan regulere Traadenes Spænding alene ved en Bevægelse af Kroppen, men den egner sig kun for
Fremstilling af Baand og smalle S tykker Stof. Mange prim itive Folkeslag Jorden
over arbejder endnu paa denne Maade, og her er sikkert Tale om et etnologisk
Træk af stor Ælde.
Senere danner Leonora Christina sig et Vævespjæld; det er ligeledes en lille
Baandvæv, men af noget anden Type end den foregaaende. Som Billedet (Fig. 8)
viser, bestaar Vævespjældet af en tynd Træplade, der er udskaaret saaledes, at
der fremkommer en Række lodrette Spiler, hver forsynet med et H ul i Midten;
hveranden Længdetraad trækkes i et H ul og hveranden i en Spalte mellem Tæn
derne. Vævespjældets Princip har været kendt i ægyptiske Væve — hos os er
Redskabet, saa vidt det hidtil har kunnet oplyses, ikke truffet i de arkæologiske
Fund. Dets Tilstedeværelse omtales fra Tyskland i 13.— 14. Aarh. At det har
været meget almindeligt i Danmark tæt op til vor Tid, fremgaar af de talrige Ek
semplarer, der findes rundt om paa vore Museer; ofte er de meget omhyggeligt
og fint forarbejdede og forsynede med Aarstal og Navnetræk o. 1. Hyppigt har
de været anvendt som Kærlighedsgaver.
V il man nu i Dag søge Vævespjældets Efterkommere mellem vore moderne
Haandarbejdsredskaber, gaar man heller ikke der forgæves. 1 Handelen findes en
Ile meget anvendt Barnevæv, hvori Kammen er dannet med Spiler og Huller,
ganske som ved Vævespjældet, og nogle Væverammer, som i de senere Aar er
kommet i Brug, er bygget over samme Ide.
Ogsaa Leonoras Tjenestepiger led under Uvirksomheden i Fængslet; en af
dem, Karen Nels Daatter, „som er en Jyde oc en Bunde-Daatter“ , er en Efter
middag meget bedrøvet. Leonora fortæller herom: „. . . Ieg spurte, hwad hender
skade. Hun sagde: „O , ieg haffwer intet att giøre, oc ieg maatte ingen Gierning
tage med mig! Ieg lengis mig døe“ . Ieg spurte, hwad Gierning hun kunde giøre.
„Spinde“ , swarte hun, „e r min meeste Giærning: ieg kand oc sye grofft oc binde
noget“ . . . . „oc loed Christian (en Fange) os giøre toe Handteene. Min war ickun
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liden, men henders, som den burte. leg spant liided, twant ded til Traa. Hun
spandt paa Haandteen en goed Deel. Christian flyde hender .saa meget Hør, som
hun begiærte, for Penge, bar en heel Krantz i siine Boxer tillige op til hender“ .
(En Hørkrans er en Samling Duske eller Dukker af tilberedt Hør, som er sam
menknyttede paa en bestemt Maade, i en smuk Krans, parat til Spinding. Enkelte
gamle Kvinder her i Landet kan endnu lave en Hørkrans).
Leonora taler gentagne Gange om Spinding paa Haandten, og Opsyns
kvinderne synes fortrolige med dette Arbejde. Haandtenen er et urgammelt
Redskab, der stadig er i Brug adskillige Steder Jorden over. Det ældste
kendte Eksempel hos os er en lille Ten, udskaaretafen Hasselgren, som er
fundet i Hjortespringbaaden fra Als, dat. til ca. 200 Aar f. K. (Fig. 7).
Leonora Christinas Beretning giver os nu Sikkerhed for, at Haand
tenen er almindelig kendt her i Landet saa sent som i Slutningen af
det 17. Aarh. De mere udviklede Spinderedskaber maa im idlertid have
vundet Indpas længe før den Tid. Den saakaldte H ju lro k eller Langrok,
hvor Tenen blot er sat i Forbindelse med et stort H jul, som skubbes
med Haanden, menes indført allerede i Middelalderen — den har iøvrigt paa Færøerne holdt sig til vore Dage, og der er Færinger, der
hævder, at Spinding paa Langrok havde Fordele, som gik tabt ved
senere Redskaber.
Den egentlige Opfindelse af Træderokken, der bestod i, at H ju l
rokken blev forsynet med en Trampeindretning, saa den kunde holdes
igang med Foden, blev gjort i Braunschweig ca. 1530; en saa arbejdsfremmende Metode maa have haft alle Betingelser for ret hurtigt at
brede sig til Nabolandene, men naar disse mere moderne SpindeappaFiK- 7.
rater endnu ikke paa Leonoras Tid har formaaet at fortrænge den æld Haandten af
Træ fra
gamle Metode, har vi deri igen et Vidnesbyrd om, hvor sejgt T raditio Hjortspring
nen holder sig i Live, og gamle Arbejdsformer bevares ved Siden af nye.
Det blev efterhaanden slet ikke saa faa Slags Haandarbejder, Leo
nora Christina dyrkede — hun udvider stadig sit Arbejdsfelt. Hun fortæller om
en „K nøtte-B lock“ og om, at hun „knøttede“ over en stor Knappenaal og nævner
ogsaa en „Knøttenaal giort som en Næstenaal“ (Trækkenaal). Hendes Kniplebræt
bestod af Poser fyldt med Sand, og Kniplestokkene lavede hun af Pinde — her
med slog hun Snore. Der blev ogsaa strikket i Fængslet — „at strikke “ omtaler
hun under Udtrykkene „at binde“ eller „at læncke“ . Paa en Hægle, bestaaende af
Knappenaale bundet til en Pind blev alle Garnrester revet op for senere at bru
ges til at stoppe Huer med.
Det er imidlertid særlig i de første Fængselsaar, Leonora sysler med alle
disse fattige Ting. Da Chr. den Femte i 1670 kom paa Tronen, fik hun dog visse
Lempelser i sine Kaar, og den unge Dronning viste hende megen Godhed og
sendte mange forskellige Gaver for at glæde og adsprede Leonora. Det hedder her
om i „Jammersminde“ : „Henders Maj. Dronningen war mig stetze naadig, sendte
mig paa nye en stoer Mengde aff Silcke Orme til T id sfordriff for hender att føde
oc derris Spind Hs. Majt. att igien se nd e .------------- lom fruerne til Hoffwe sendte
mig engang noget forw irret Silcke aff Orme-Silcket, de wille spinde aff oc icke
wiste wel att omgaaes med; loed mig bede att reede ded“ . En Tid arbejdede hun
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paa sit Iordetøj. Det var af Kattun; „w ih t Tafft oc Traa“ . Dronningen sendte ogsaa „Silcke oc Sølff med Begiæring att sye hender et Blomster, som war ritzet
paa Pergament; sendte der hoes et anded Blomster, som war syed, paa ded ieg
der aff kunde see, huorledis Arbeeded skulle wære, som kaltist ded gylden A rbeed. leg haffde aldrig nogen T iid tilforne syed aff ded Arbeed“ . Senere hedder
det: „le g syede samme Aar ett Bordtæcke med Flox-Silcke i ny aff mig optenckte
Flammer, stafferte ded med Tafft oc Sølff Frantzer“ . Paa Ovesholm i Skaane fin
des nu et Tæppe udført i G uldstikkeri, som har været anset for syet af Leonora —
dette skal dog være højst usikkert, mere sandsynligt er det derimod, som D irek
tør O. Andrup har oplyst, at det broderede Portræt af Chr. IV , som findes paa
Frederiksborg Slot, virkelig hidrører fra hendes Haand. Men hvor stor Interesse
der end knytter sig til disse kostbare Broderier fra de senere Fængselsaar, saa
er det ikke i særlig Grad dem, der tager Opmærksomheden fangen. Leonora har
kun i eet Tilfælde komponeret Mønstret selv — ellers har de aabenbart paa det
allernøjeste sluttet sig til de Haandarbejder, som andre fornemme Damer i Tiden
udførte. Det usædvanlige ved hele denne Sag er, at en højtkultiveret, veloplært og
forvænt Kvinde, som tilsyneladende har fuldt op af denne Verdens Goder, plud
selig berøves disse, sættes i Fængsel — og her i sin fattige Tilværelse finder Trøst
og Adspredelse ved at benytte Arbejdsformer og danne sig Redskaber, som K vin 
der paa langt lavere K ulturtrin har opfundet eller dyrket op gennem Tider, som
for længst er faret hen.
Det er hos en Kongedatter vi studerer Etnologi, og det er et Særsyn, at just
hun fortæller om Tekniker, hvis Bevarelse ellers i overvejende Grad skyldes A l
muen. Det er vel i det store og hele saaledes, at kostbare Sager, der indtager en
Særstilling paa Grund af Skønhed eller udsøgt Materiale uvilkaarlig bliver værd
sat og lettest bevarede, medens de fattigere Produkter faar den Lod ganske sim
pelt slides op eller kastes bort, og dog spiller disse beskedne Nyttegenstande, som
skabtes for Dagliglivets Behov, den største Rolle til Belysning af det jævne Folks
L iv og V irke ; og for Forstaaelsen af Oldtidens Redskaber og Tekniker, kan Kend
skabet til de gennem Tiderne overleverede Arbejdsmaader blive en uvurderlig Hjælp.

Fig. 8. Vævespjæld fra Falster.
Nationalmuseets 3. Afd. Ca. 1 •».

Fig. 1. Tromme fra Kararau. Sepik. Ny Guinea. *,28.

DET ETNOGRAFISKE UDBYTTE AF MONSUNEKSPEDITIONEN 1933-34
A f H elge L arsen

præsentere det gode Skib „Monsunen“ for Læseren er sikkert unødvendigt;
- Knud Andersens dristige Togter og Hakon Mielches fortræffelige Beretning
om „Monsunen“ s sidste Rejse har forlængst gjort Skuden berømt. Det, der her
skal fortælles, er lidt om det etnografiske Udbytte af den sidste Tur, den, der
endte med Skibets tragiske Forlis paa Koralrevet ved den lille Stillehavsø, Va
rt i koro.
Det var den tidligere Forstander for Vejlby Landbrugsskole, Axel Møller, der
fik den Ide at rejse Jorden rundt, dels af Æ ventyrlyst, men især for at foretage
Indsamlinger til Zoologisk Museum og Nationalmuseet. Med dette for Øje købte
han „Monsunen“ og startede den lange Rejse en Oktoberdag i 1933. Fra Etno
grafisk Samling fulgte man naturligvis Færden med den største Interesse, men,
det kan godt siges nu, det var ikke de største Forventninger, man knyttede til
det etnografiske Udbytte. Dels gik Turen for en stor Del gennem Egne, hvor
den europæiske Kolonisation havde været haard ved de oprindelige Kulturer, dels
var det paa daværende Tidspunkt umuligt at sende en Etnograf med paa Ekspe
ditionen. Det blev Forstander M øller selv sammen med daværende stud. mag.
Jan Degenkolv, der havde faaet et kort Kursus i Etnografi paa Museet, som
skulde forestaa Indsamlingerne. Naar Resultatet blev saa godt, som det blev, har
man Grund til at være de to Mænd Tak skyldig, som det trods manglende Forud
sætninger lykkedes at fremskaffe saa store og saa gode Samlinger. At disse v ir
kelig er af høj Kvalitet, fik man et Bevis paa under den store internationale An
tropolog- og Etnografkongres, der blev afholdt i København i Sommeren 1938.
H er havde Specialister fra hele Verden Lejlighed til at bese Samlingerne, og det
var kun Lovord, man hørte om dem. Foruden Indsamlerne er Museet ogsaa
t
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Staten og de to Carlsbergfond Tak skyldig, fordi de gjorde det muligt at erhverve
de store og kostbare Samlinger. Museet har herved faaet en meget stor og meget
værdifuld Tilvækst, som det ikke havde været muligt at komme i Besiddelse af
med Museets egne beskedne Midler. A f de rundt regnet 1200 Stykker, der blev
hjembragt, er cirka Halvdelen indsamlet under selve Ekspeditionen, mens Resten
stammer fra en Rejse, H r. Møller foretog til Ny Guinea, efter at de øvrige Eks
peditionsdeltagere var rejst hjem.
Vi vil nu følge „Monsunen“ paa dens lange Rejse og gøre Ophold paa de
Steder, hvor der blev foretaget Indsamlinger, kortere eller længere alt efter Sam
lingernes Størrelse og Betydning. Turen gik fra Danmark over de canariske Øer
til Panama, hvor Ekspeditionen af en derværende Sygeplejerske, Miss Elvira Filandino, fik foræret nogle Sager fra Chocö og Cuna Indianerne, der lever paa
den østlige Del af Panama-Tangen. Det første Anløbssted i Stillehavet var Perle

Fig. 2. „Rotte“ til Blæksprultefangst. Loyalitets-Øerne. Ca.

øerne i selve Panama-Bugten. Disse Ø er har Navn efter deres Rigdom paa store
Perlemuslinger, der efter sigende skulde kunne producere Perler saa store som
Bønner eller endog som Oliven. Det var dog ikke for at finde Perler, men for
at foretage arkæologiske Udgravninger, at Ekspeditionen gjorde H oldt her nogle
Dage. Udbyttet var dog magert; nogle røde Skaar af præ-columbiske Lerkar det
var alt. Via Galapagos Øerne, der var ubeboede før Europæernes Komme, gik
Turen til Marquesas Øerne, en af de østligste Øgrupper i Polynesien. Desværre
maa vi nøjes med at nævne Navnet og med Vemod tænke paa den snart fjerne
Tid, da der her levede en stor, sund og lykkelig polynesisk Befolkning, hvis
kunstneriske Frembringelser hører til de ypperste i Polynesien. Europæiske H val
fangere, driftige men hensynsløse Handelsmænd, ukyndige Embedsmænd og ufor
nuftige Missionærer har hver paa sin Vis bidraget til at ødelægge den indfødte
Befolkning legemligt som aandeligt. Det samme gælder de næste Øgrupper, „M on
sunen“ anløb, Tuamotu eller Paumotu, som den ogsaa kaldes, og det skønne
Tahiti. Nogle faa Stensager, Stødere og Øksehoveder stammende fra den gyldne
Tid udgør hele det etnografiske Udbytte af Besøget paa disse Øer.
Mens den europæiske Civilisations Damptromle paa de lige nævnte Øgrupper
fuldstændig har udslettet Befolkningens oprindelige Kultur, er det glædeligt at
konstatere, at der paa Samoa dog er noget tilbage. Selv om de fleste af de hjem
bragte Sager ikke staar paa Højde med tidligere Tiders Frembringelser, hvad U d
førelsen angaar, er der dog ogsaa Ting imellem, der viser, at tidligere Slægters
Færdigheder ikke helt er gaaet i Glemme. Dette gælder saaledes Fremstillingen
af Basttøj (Tapa), af hvilket Ekspeditionen hjembragte flere Stykker, der fuldt ud
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staar paa Højde med dem, der findes i Museet fra gammel Tid. Med Tøjerne fulgte
ogsaa de Redskaber, der benyttes ved Fabrikationen, saaledes Muslingeskaller,
hvormed Papirmorbærtræets Bast skrabes rent for Træsplinter og Slimlag, Træbankere med hvilke Basten bankes ud til den rette Tykkelse, samt et Brædt der
benyttes som Underlag ved denne Bankning. Der er endvidere
Pensler af Skruepalmens Frugter til Paasmøring af røde, gule
og sorte Farvestoffer og en udskaaret Træplade, en Slags Ma
trice, til Paatrykning af Mønster. Samoanernes Nationaldrik,
Kava, nydes stadig ved festlige Lejligheder. Den fremstilles af
Roden af en Peberplante (Piper methysticum), er svagt beru
sende og smager som Sæbevand. Tilberedningen sker i store,
runde Skaale udskaaret af eet Stykke Træ, og Drikken nydes
af smukt polerede Kopper af Kokosnød. Kavadrikningen foregaar som i gamle Dage under Udfoldelse af et særligt Cere
moniel, dog maa man nu undvære det meget romantiske, men
ikke særlig hygiejniske Led der bestod i, at Landsbyens smukke
Jomfruer tyggede Kavaroden og spyttede den ud i Skaalen.
Nu knuses den mellem to Sten, eller den købes simpelthen i
Poser ligesom Mel og Sukker.
Som den sidste Øgruppe i Polynesien besøgtes Fiji Øerne,
hvis Befolkning er melanesisk, mens Kulturen er polynesisk,
eller rettere var, for efter det etnografiske Resultat af Besøget
at dømme, har Kulturen her lidt den samme triste Skæbne
som paa de fleste andre Øgrupper i Polynesien.
Fra Fiji gik Rejsen til N y Calédonien, den sydligste af
de Øgrupper, man sammenfatter under Navnet Melanesien.
Paa selve Hovedøen N y Calédonien blev der ikke foretaget
Indsamlinger, men fra de nærliggende Loyalitets Ø er stammer
en ikke særlig stor, men ganske god Samling. H ertil hører
det mærkelige Redskab, der er vist paa Fig. 2, og som almin
deligvis benævnes en Rotte. „K roppen“ bestaar af en aflang
Sten delvis dækket af en Cypræaskal, fire tynde Bladstrimler
udgør „Benene“ og en lang tynd Træpind beviklet med
Fig. 3.
Plantesnor „H alen“ . Rotten bruges til Blækspruttefangst, idet
Præpareret Kranium.
den anbragt i en Snor i Enden af en Pind bevæges op og
Syd Malekula
Ny Hebriderne.
ned i Vandet foran et H ul i Koralrevet, hvor en Blæksprutte
Ca. 1 o.
formodes at opholde sig. I samme Ø jeblik Blæksprutten griber
„B y tte t“ , hives begge op af Vandet. T il denne Fangst knytter sig et gammelt Sagn,
der gaar ud paa, at en Rotte engang bad en Blæksprutte om at blive sat over fra en
0 til en anden. Det gjorde Blæksprutten, men saa snart de kom over til den
anden 0 , aad Rotten den; fra den Tid er der Fjendskab mellem Rotter og Blæk
sprutter.
Samlingerne fra N y Hebriderne, den næste Øgruppe paa Ruten, hører til
Ekspeditionens største og bedste, idet mere end 200 Stykker stammer herfra. Et
Bevis paa Samlingernes Kvalitet faar man ved at sammenligne dem med de af-
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Fig. 4. Legemsstor Anefigur. Syd Malekula.
Ny Hebriderne.
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hildede Genstande i Felix Speisers: „Ethnogra
phische Materialien aus den Neuen Hebriden
und den Banks-Inseln“ . Mate
rialet til denne Bog er indsamlet
i 1910— 12, og man forbavses
ved at se, hvor uforandret
Kulturen har holdt sig i de
mere end 20 Aar, og netop i
en Tid hvor mange prim itive
K ulturer er bukket under for
den europæiske Civilisations
T ryk.
Saa godt som alt, hvad de
indfødte fremstiller, er repræ
senteret; Klædedragt, Smykker,
Værktøj, Husgeraad, Vaaben,
Musikinstrumenter og mange
forskellige kultiske Genstande.
Dragtstykkerne er nu ikke det,
der fylder mest i Samlingen;
hvor de indfødte overhovedet
har noget paa, indskrænker det
sig for Kvindernes Vedkom
mende til en tynd Snor om
Hoften, en Dusk Blade for og
bag eller, hvis det gaar meget
højt, et Frynseskørt eller et
flettet Bælte. Noget lignende
gælder for Mændene, dog har
de paa visse Ø er noget ganske
specielt, nemlig en saakaldt
Nambas der bestaar af et
Bælte af Bark, Blade eller Stof,
der fastholder et Skamhylle,
saaledes som det ses paa Fig. 4.
Sm ykker er her hovedsagelig
forbeholdt Mænd. Mens K vin
derne maa klare sig med en
enkelt, fordringsløs Halskæde,
pynter det stærke Køn sig med
Kamme, Blomster eller Fjer
duske i Haaret, Næsepinde,
Ørenringe, Armringe, Hals- og
Fig. 5. Anefigur. Syd
Brystsmykker. Blandt Værk Malekula. Ny Hebriderne.
Ca. Vio.
tøjet forbavses man over kun at
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træffe en enkelt Økse med Jærnblad, ellers bestaar det af Ben, Sten eller Muslinge
skal. A f Husgeraadet lægger man især Mærke til nogle ganske pæne Lerkar. De frem
stilles paa Vestsiden af den store 0 Esperito Santo og eksporteres til de andre Øer.
Som man kunde vente sig af et Folk, der fører K rig omtrent for sin F o r
nøjelse, indeholder Samlingen rigeligt med Vaaben. Et særligt vigtigt Vaaben er
Køllen, der findes i et stort Antal
ofte smukt forarbejdede Former;
endvidere findes Spyd, Slynge samt
Bue og Pil. De Pile, der benyttes
til Krig, er forsynet med en Ben
spids, og som Materiale til disse
Spidser benyttes altid Menneske
knogler, helst Knogler af en stor
Kriger eller en betydelig Mand i
Stammen. Dette hænger sammen
med Begrebet Mana, som det er
nødvendigt at komme lidt nøjere
ind paa, da det spiller en over
ordentlig stor Rolle i de indfødtes
Tilværelse. Mana er en Livskraft,
som findes i alt, hvad der er v irk 
somt, Mennesker, Dyr, mærkeligt
formede Sten, skumle Klippeslug
ter o. s. v. Mana er tilstede i fo r
skellig Mængde, men jo mere Mana
der f. Eks. er i en Sten, des stærkere
Amulet er den, og jo mere Mana
der er i et Menneske, desto større
og betydeligere er han. De indfød
tes Livsmaal er derfor at knytte
saa meget Mana til sig som mu
ligt, ikke alene til sin Person, men
ogsaa til sin Dragt, sine Redska
ber og andre Ejendele. Da en stærk Fig. 6. Mand ved Tromme. Syd Malekula. Ny Hebriderne.
Fot. Hakon Mielche.
og betydelig Mand har mere Mana
end en svag og ubetydelig, er det naturligt, at man foretrækker den førstnævntes
Knogler til sine Pilespidser. De faar derved mere Mana, d. v. s. større Effektivitet.
For yderligere at forøge Pilenes V irkning er de forgiftede med Liggifte eller Stiv
krampebakterier. De indfødte stoler dog mere paa Pilens Mana end paa G iften;
den er ogsaa kun langsomt virkende. A f Musikinstrumenter findes smukt orna
menterede Bambusfløjter, Panfløjter, et ejendommeligt Strengeinstrument, hvor
Mundhulen benyttes som Resonator, Trom m er og Djævlefløjter. Men hermed er
vi inde paa de kultiske Redskaber, og inden vi gaar videre, maa vi se lidt nær
mere paa de indfødtes religiøse Forestillinger.
Alle religiøse Forestillinger kan føres tilbage til Begrebet Mana. Som alt andet
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af Betydning er ogsaa de afdødes Sjæle i Besiddelse af Mana, og desto mere jo
betydeligere en Mand den afdøde har været i levende Live. Sjælene vandrer efter
Døden til Underverdenen, et meget ubehageligt Sted
hvor Sjælene ikke holder af at være. De er misunde
lige paa de endnu levende og er som Følge deraf ikke
særlig venlig stemt over for disse. Ved Afholdelse
af Fester til Ære for de afdøde og ved Ofringer
søger man at formilde dem, i modsat Fald kan man
risikere, at de hævner sig ved at bringe Sygdom eller
anden Ulykke. Det er im idlertid ikke saa meget for
at afværge U lykke r eller af Frygt for Sjælenes Hævn,
at man dyrker Forfædrenes Sjæle, men mere for at
komme i Forbindelse med dem og faa Del i deres
Mana. H e rtil kræves im idlertid, at man maa være
Medlem af Suquen, en Slags Frimurerorden med flere
Grader, paa visse Ø er helt op til 12, af hvilke de
øverste kun naas af ganske faa særlig rige eller paa
anden Maade betydelige Mænd, kort sagt Mænd der
er i Besiddelse af megen Mana. Suquen er Mellem
leddet mellem de levende og de afdødes Sjæle, idet
Suquens Medlemmer træder i Forbindelse med de
Sjæle, der engang hørte til i den samme Grad eller
Rangklasse, hvor de nu selv er. Ved at stige i Gra
derne opnaar man derfor at komme i Forbindelse
med Sjæle med stedse mere Mana, hvorved man
selv faar mere Mana. Det er Suquen, der foranstalter
Fester til Ære for de afdøde, det er den, der be
sørger Ofringerne, men den har ogsaa andre M idler
til at knytte Sjælene til sig.
Fig. 7. Matua-Maske. Ny Irland. C a . '/e.
Fi& 3 viser et Menneskekranium, der stammer
fra et Mandshus, d. v. s. en Suques Klubhus, paa
Syd-Malekula. Da man anser Hovedet for at være Sæde for Sjælen, behandler
man betydelige Suquemedlemmers Hoved paa en særlig omhyggelig Maade. Paa
det rensede Kranium lægger man en Masse bestaaende af Ler, Kokosfibre og
Figensaft, og i denne Masse modellerer man den afdødes Ansigtstræk saa vellig
nende som muligt. Derefter b li
ver det bemalet med et Møn
ster, der svarer til hans Grad in 
denfor Suquen, og sat paa en
Træpind, hvis Længde og Ud
smykning retter sig efter hans
Rang. Om dette Kranium er
endvidere at bemærke, at det
er usædvanlig langt og smalt bag
til, hvilket skyldes Deformation.
Fig. 8. Musikinstrument. Ny Irland. Ca. Ve.
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Denne paabegyndes, naar Barnet er nogle faa Dage gammelt, ved at det iføres
en lille Hue, uden om hvilken der lægges et stramt Bind. Efterhaanden antager
Kraniet den lange, spidse Form, hvad der i disse Egne anses for at være særlig kønt.
Fra samme Mandshus som det lige omtalte Kranium stammer Fig. 4. Det drejer
sig her om en Mand, der har tilhørt en af de højeste Suquegrader, til hvis Hovede man ikke har kunnet nøjes med
en simpel Træpind, men har maattet
fremstille en hel Figur i Legemsstør
relse. Figuren er opbygget over et Ske
let af Bambus og Blade, uden paa
hvilket der er lagt den samme Masse,
som bruges til Kranierne, og paa K rop
pen er derefter malet et Mønster, der
svarer til hans Suquegrad. Han er
iført den tidligere omtalte Nambas, og
de mange Armringe af Skildpaddeskal
og Svinetænder viser, at han har væ
ret en rig Mand. I den ene Haand
holder han et Konkyliehorn, ogsaa et
Tegn paa hans Rang, i den anden har
han antagelig haft en Svineunderkæbe.
Paa Skuldrene er anbragt to høje Fjerduske, men det hænder ogsaa, at den
dødes Sønners Hoveder bliver sat paa
denne ophøjede Plads. Speiser mener,
at der forud for denne Form for
Anefigurer er gaaet virkelige Mumier,
at med andre Ord den dødes Krop
blev udstoppet og opstillet i Mandshu
set. En antagelig endnu senere Form
er den, der er vist paa Fig. 5. Det er
en mandshøj Figur udskaaret af Træ
bregnens Stamme, hvis Overflade bestaar af et ejendommeligt rodtrævlelignende Væv. Figurer som denne er alle
Fig. 9. Mænd fra Kadovar, en 0 ud for Sepiks Munding.
udskaaret i samme konventionelle Stil
Nv Guinea. Fot. A. Møller.
og opstilles i det frie. De store T ro m 
mer, der er opstillet paa Landsbyens Danseplads, og som dels benyttes ved
Dansen dels som Signaltrommer, har antagelig ogsaa Betydning som Anefigurer,
hvad det udskaarne Hoved foroven tyder paa (Fig. 6). A f andre kultiske Gen
stande hjembragte Ekspeditionen bl. a. et stort Antal fantastisk udseende Masker
og andet Danseudstyr, Offerkøller, Regnmagere og Vindmagere, som det im id
lertid vil føre for vidt at komme nærmere ind paa.
Fra de to smaa Øgrupper, Banks- og Torres Øerne, der ligger Nord for
N y Hebriderne, stammer en ikke særlig stor, men særdeles god og repræsen7*
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tativ Samling, der var saa meget des mere vel
kommen, som Museet i Forvejen intet som helst
ejede herfra. Den polynesiske Indflydelse, som
kan spores næsten overalt i Melanesien, er her
særlig stærk. Den giver sig f. Eks. Udslag i nogle
smukke Træskærerarbejder, i Tilstedeværelsen af
Kavakopper og det for Polynesien karakteristiske
Bølgeridningsbrædt. Polynesiernes mest yndede
Sport, Bølgeridning, eller som det nu i Alminde
lighed kaldes, surfriding, er jo nu velkendt ved
ethvert mondænt Badested omend i en noget æn
dret Form.
Rejsen til Santa Cruz Øerne blev „M onsu
nen“^ sidste. Da den skulde forlade Øen Vanikoro
for at gaa til Salomonsøerne, forliste den i en
Orkan i Lagunens Udløb. Den blev totalt Vrag,
og Ekspeditionens Medlemmer maatte fortsætte
som Passagerer paa et fremmed Skib. Katastrofen
havde dog ikke taget Modet fra dem, de sam
lede trøstigt videre paa Santa Cruz, Salomons
øerne og Bismarcks Øerne. Blandt Sagerne fra
Santa Cruz skal særlig nævnes en Rulle af de
„ J
for denne Øgruppe karakteristiske Fjerpenge samt
Ny Guinea, 7ø.
et Antal i haardt Træ udskaarne Amuletter til disse.
Amuletterne anbringes oven paa Rullerne for
at holde onde Aander borte. Endvidere en Væv paa hvilken der af Banan
fibre væves smukke Tasker, samt to gamle, smukt udskaarne Statuetter
af Træ der er angivne at være Hajguder i Menneskeskikkelse.
Fra Salomonsøerne hjembragtes knapt 100 Stykker, der ud
mærket supplerer den Samling, Museet i Forvejen har fra disse
Øer. Det er gennemgaaende gode Stykker, uden at nogen af
dem dog gør Krav paa en mere detailleret Beskrivelse.
Samlingerne fra Bismarcks Øerne omfatter Sager
saavel fra de to store Øer, N y Britannien og N y
Irland, som fra flere af de smaa Øer, men de
fra Ny Irland er baade kvantitativt og kvalita
tivt de bedste. Karakteristisk for denne 0 er
de fantastiske Masker og udskaarne Træ
figurer, der fremstilles hvert Aar til
Fester, der afholdes til Ære for de
afdøde. Anedyrkelsen spiller her
lige saa stor en Rolle som paa
N y Hebriderne. Det lykke
des Ekspeditionen at er
hverve flere af disse ejen-

DET ETNOGRAFISKE UDBYTTE AF MONSUN-EKSPEDITIONEN

101

dommelige Træudskæringer, af hvilke Fig. 7 er den ældste og bedste. Det er en
saakaldt Matua-Maske skaaret til Minde om en kær Slægtning, hvis idealiserede
Ansigtstræk man skimter i Midten af Udskæringen. Fuglen, der staar paa hans
Hovede, er hans Stammetegn eller Totem, og Svinehovedet forneden symboliserer
en ond Aand, som Fuglen (manu) kæmper med og overvinder. Under Festen sæt
ter en af den afdødes Slægtninge Masken paa Hovedet, medens de omkringstaaende raaber den dødes Navn,
jamrer og klager og opfører sig
som om de var vanvittige af
Sorg.
Fig. 8 er et for Ny Irland
karakteristisk Musikinstrument.
Det er af Træ, er ca. Vs m
langt og har paa Oversiden tre
Tunger, der kan bringes til at
vibrere, naar de gnides med
Haandflader, der er fugtede
med en klæbrig Plantesaft. Den
frembringer derved en Lyd, der
skal have stor Lighed med et
Æsels Skrigen, og i denne Lyd
mener de uindviede at høre
Aandernes Stemmer.
V i er nu færdige med den
egentlige Monsun-Ekspedition
og dens Resultater, men et me
get vigtigt Afsnit er tilbage. Da
Ekspeditionen var opløst og de
fleste Deltagere rejst hjem, blev
Fig. 12. Mandshus, Tambuanum. Sepik. Ny Guinea.
een tilbage, Forstander Møller.
Fot. A. Møller.
Han havde ikke faaet nok og
vilde nu forsøge paa egen Haand. Sammen med en Skotte, Mr. W. McGregor
udrustede han sig til at foretage en T u r op ad den mere end 1000 km lange
Sepik Flod. Denne, der tidligere hed Kaiserin Augusta Fluss, fører fra N y Guineas
Nordkyst langt ind i det Indre af denne Jordens næststørste 0 . Fra tidligere Eks
peditioner vidste man, at der langs Sepik og dens Bifloder levede indfødte Stam
mer, hvis kunstneriske Frembringelser med Hensyn til Formrigdom, Fantasi og
Farveglæde ikke overgaas af noget nulevende Folk. Spørgsmaalet var blot, eksi
sterer denne frodige K ultur endnu, eller er den ogsaa bukket under i Kampen med
de europæiske Industriprodukter? Den eksisterer virkelig endnu og ligesaa blom
strende og overdaadig som for 30 Aar siden, da den første etnografiske Ekspedi
tion gik paa Indkøb i Landsbyerne ved Sepik Flodens sumpede Bredder. Saa
mærkeligt det end lyder, er en Menneskealders Kolonisation gaaet næsten sporløst
hen over denne Egn og dens Beboere. En mistænkelig rødviolet Farve paa en
kelte Masker, en Stump Bomuldstøj hist og her og et Par Økser med Jærnblad
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er alt, hvad der røber den
hvide
Mands
Virksomhed.
Sammenligner man de hjem
bragte Sager med dem, der
blev indsamlet paa den oven
nævnte Ekspedition, og som er
afbildet i en stor Publikation
af Dr. Otto Reche, viser de en
Overensstemmelse i saavel T y
per som Udførelse, der er for
bløffende. Hvad der yderligere
forøger Samlingens Værdi, er
de overordentlig fyldige O p
lysninger, der ledsager hvert
Stykke. Disse skyldtes hoved
sagelig McGregor, der havde
levet længe nok i disse Egne
til at kende de indfødtes Sprog
og Psykologi, saaledes at han
var i Stand til at erhverve de
bedste Stykker og indhente de
nødvendige Oplysninger.
At give blot en overfladisk
Beskrivelse af, hvad denne Sam
ling indeholder, vilde kræve en
hel Artikel, desuden har In 
spektør Thomas Thomsen i
„Tilskueren“ s Novemberhefte
1935 allerede beskrevet Dele
af den, saaledes at der for os
blot bliver tilbage for Fuld
stændighedens Skyld at frem
drage et Par af de mest ka
rakteristiske Stykker. Først et
Par Billeder derude fra. Fig. 9
viser nogle Mandstyper fra en
lille 0 udfor Sepiks Mun
ding. De slanke, harmonisk
byggede Legemer er ikke ge
neret af for meget Tøj, et Bælte
med et Forklæde af Basttøj,
en flettet Arm ring og saa den
Fig. 13. Dansedragt. Sepik. Ny Guinea.
ejendommelige Haarkurv flettet
af spaltet Rotang, det er alt. Fig. 12 giver et Ind tryk af deres Huse. Dette er
et Mandshus, Beboelseshusene er knapt saa store, men er dog anselige Byg-
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ningsværker, der vidner om stor teknisk Snilde. Som man ser paa
Billedet, er Gavlen prydet med et Ansigt; en lignende Gavldekora
tion, men udskaaret i Træ og malet med Jordfarver i hvidt, rødt
og sort ses paa Fig. 10. Et af Samlingens betydeligste Stykker
er den næsten 3 m lange Tromme, som er vist paa Fig. 1. Den
er udhulet af en Træstamme og bemalet med rødt, hvidt og sort.
I den ene Ende er udskaaret et Ansigt, i den anden et fantastisk'
Dyrehoved, og den hviler paa to Klodser begge med udskaarne
Ansigter. Den benyttes dels som Signaltromme, men ogsaa ved A k
kompagnement til Dans. I det sidste Tilfælde benyttes to smaa
Tromm estikker i Stedet for den store Knippel, der ses paa Billedet.
Fester, ved hvilke der opføres Danse, spiller en stor Rolle i
de indfødtes Tilværelse. De dansende optræder for det meste ma
skerede, og der findes i Samlingen et stort Antal forskellige Masker,
der maaske bedre end noget andet viser disse Menneskers vældige
Fantasi og barokke Lune. Mens de fleste er skaaret i Træ, er Fig. 11
flettet af spaltet Rotang og malet med hvide, røde og sorte Jordfar
ver. Denne Maske bruges ved de Ceremonier, der afholdes, naar de
unge Mænd skal optages i de voksnes Rækker. Masken bæres af en
af Landsbyens ældre Mænd, og de unge, der ser den, mener at
have en af Landsbyens Aander for sig.
Ofte nøjes man ikke med at skjule Hovedet i en Maske, men
ifører sig en hel Dragt, saaledes som det ses af Fig. 13. Denne Dragt,
som vel maa betegnes som Samlingens bedste Stykke, er et godt
U dtryk for de indfødtes overdaadige Fantasi. O ver et Stel af Træ
stænger er hængt saa mange Bladstrimler, at Danseren mest af alt
minder om en omvandrende Høstak. Dens vigtigste Pryd er Masken,
der er udskaaret i Træ og belagt med en Masse bestaaende af Ler,
Kalk og Planteolie. 1 denne Masse er Øjnene, to Snegleskaller, fæ
stet tillige med en Mængde større og mindre Snegleskaller, der
danner Underansigtet. Langs Randen hænger Kvaster af Menneskehaar, der skal antyde Skæg. A f den anden Pynt skal blot nævnes
et Antal Fuglehoveder af let Træ, der er stukket ned i en Maatte
paa Ryggen, samt de to Paradisfugle der paa deres tynde Spansk
rørspinde gynger op og ned, naar Danseren bevæger sig. Hele Danse
dragten repræsenterer en Familiegruppes Tambuan, d. v. s. en afdøds
materialiserede Aand. Denne Tambuan er mandlig, hedder Yambogai
og havde endnu sin Kone levende i Landsbyen, hvor Dragten er købt.
Den anvendes ogsaa ved de Ceremonier, der er knyttet til de unge
Mænds Indvielse.
Som allerede antydet spiller ogsaa her de afdødes Sjæle eller
Aander en Rolle i de indfødtes religiøse Forestillinger, og ligesom
paa N y Hebriderne er der til Anedyrkelsen knyttet en særlig Kra Fig. 14. Anefigur.
Sepik.
niekultus. Kranierne nedgraves, indtil Kødet er raadnet bort, hvor
Ny Guinea.
efter en Masse bestaaende af Ler, Muslingekalk og Olie lægges paa, i
Ca. Vio.
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hvilken den afdødes Ansigtstræk modelleres. I Modsætning til N y Hebriderne,
hvor kun fremtrædende Suquemedlemmers Hoveder behandledes paa denne
Maade, sker det her med alle Kranier, ikke alene Slægtninges, men ogsaa dræbte
Fjenders. Ja, der foretoges og foretages for den Sags Skyld endnu Udflugter til
andre Landsbyer udelukkende med det Formaal at skaffe Hoveder. Hovedet,
Fig. 15, stammer saaledes fra en Kvinde ved Navn Koromanage fra Kamindimbit
dræbt i en Stammefejde af indfødte fra Landsbyen Nyindugum. Mens de indfødte
gerne solgte Hoveder, der stammede fra dræbte Fjender, vilde de ikke under no
gen Omstændigheder skille sig af med deres Slægtninges.
Kranier af særlig store Krigere eller betydelige Mænd i Landsbyen bliver
behandlet paa en særlig Maade, saaledes som det fremgaar af Fig. 14. Kraniet, der
er anbragt paa en Pæl, i hvilken der er udskaaret en Menneskefigur, bliver dæk
ket af et Lag Ler, der formes til et Ansigt med en uhyre stor Næse. Det hele males
derefter rødt. Inden i Kraniet anbringes en lille Beholder med Olie, og naar Leret
opvarmes midt paa Dagen, siver Olien ud og faar Næsen til at skinne. Naar Behol
deren er tom, smøres Olien paa, saaledes at Næsen stadig holdes skinnende rød.
Denne Anefigur har sin Plads i et særligt Aandehus, hvor den staar paa Række
med andre lignende. T il disse Figurer ofres der paa den Maade, at al Føde tages
ind og vises dem, hvorefter den bringes ud og fortæres.
Monsun-Ekspeditionen har vist os, at det selv med ret beskedne M idler endnu
er muligt at foretage Indsamlinger af Etnografica med et godt Resultat. Maatte
andre følge Forstander Møllers gode Eksempel og tage Initiativet til lignende Eks
peditioner til Glæde for dem selv og til Gavn for vort Nationalmuseum.

Fig. 15. Præpareret Kranium. Sepik. Ny Guinea.
Ca. 7».

