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Trefod udfort af K. F. Kindgren efter Johannes Wiedewelts Tegning fra 1781 til Skabet med de
græske Mønter i det kgl. Montkabinet paa Rosenborg.

DE GRÆSKE MØNTER I DEN KGL. MØNT- OG
MEDAILLESAMLING
A f N iels B reitenstein
den kgl. Mønt- og Medaillesamiing i Foraaret 1939 stod overfor den Op
gave efter næsten 125 Aars Forløb paany at skulle iværksætte en Udgivelse
af de græske Mønter, der Side om Side med de danske er Samlingens betyde
ligste, viste det sig, at de nu udgjorde et Antal af ca. 25000. Denne græske Sam
ling hævder sig saaledes ikke alene som enestaaende i sin A rt i de nordiske
Lande, hvor man ingen andre Steder har noget blot tilnærmelsesvis tilsvarende,
men er ogsaa maalt med international Maalestok af saa stor Betydning, at saa at
sige alle, der giver sig af med disse Ting, maa tage Hensyn til den. Men hvilken
Betydning har da disse gamle Mønter, og hvordan er det gaaet til, at man i det
danske Museum Side om Side med den vidtstrakte Arbejdsmarks nationale Agre
ogsaa har een, hvor man dyrker disse klassiske M inder?
De græske Mønter er ikke blot det Grundlag, hvorpaa alle senere Tiders
Møntvæsen hviler; men de har i sig selv stor Betydning ved det Bidrag, de som
historiske og kunstneriske Mindesmærker giver til Forstaaelsen af den antike K ul
tur. Det er da heller ikke som slet og ret Betalingsmiddel, man maa betragte dem,
men snarere som Oldsager og Kunstværker (se Fig. 1— 10), og selv ved et flygtigt
Bekendtskab vil man erfare, at de paa ingen Maade lader sig sidestille med mo
derne Tiders ofte ensformige og skønhedsforladte Pengestykker. Ogsaa Mønterne
afspejler Kulturens Stigen og Falden i Oldtidens Aarhundreder. Og tager man f. Eks.
en Mønt fra den græske Storhedstid i 5.— 4. Aarh. f. Chr., kan den i det smaa
være et Kunstværk, der giver os en lige saa fuldgyldig Forestilling om Tidens
Formaaen som de store Mesterværker i Maleri og Skulptur. Mens disse ofte kun er
naaet til os i ødelagt Tilstand eller gennem senere Tiders Kopier, har Mønterne det
Fortrin, at de bringer et direkte og uforfalsket Bud fra den Tid, der skabte dem.
Studiet af de græske Mønter er i vore Dage i Tilknytning til den arkæologiske og
historiske Forskning naaet saa vidt, at man i Enkeltheder kan følge Udviklingen
gennem hele den tusindaarige Periode, fra 7. Aarh. f.— 3. Aarh. e. Chr., hvori de
a
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prægedes. I den archaiske og klassiske Tid indtil 4. Aarh. f. Chr., hvor den græske
Verden bestod af de mange indbyrdes uafhængige Bystater, udgjorde ogsaa Mønterne
en broget og mangfoldig Verden, idet hver By havde sine specielle Møntbilleder i
Tilknytning til de stedlige Forhold, og man kan i disse Billeder følge Kunststilens
U dvikling i alle dens J^aser. Kunstnersignaturer paa Mønter fra Storhedstiden i
5.— 4. Aarh. viser tilfulde, hvor højt Grækerne selv vurderede Stempelskærerkunsten.
Med Alexander den Stores Verdensherredømme begyndte Tilbagegangen, idet
Møntprægningen af praktiske Grunde saa vidt muligt gjordes ensartet og derfor
ikke mere bød den enkelte Kunstner Opgaver som før. I den hellenistiske Tid,
da Alexanders Rige deltes i de mange mindre Kongedømmer, fik Mønterne for
nyet Betydning gennem deres Portrætter. Med Alexander var Interessen for store
Personligheder for A lvo r vakt, og det medførte, at man gradvis brød med den
gamle Skik kun at afbilde Guder, men ikke Mennesker paa Mønterne; det var
formasteligt her at afbilde et Menneske. Overgangen mildnedes ved, at Alexander
selv var blevet æret som en Gud, og for os er Portrætterne paa Mønterne i mange
Tilfælde en uvurderlig Kilde, naar det gælder at fastslaa, hvordan Tidens Herskere
saa ud. I de sidste Aarhundreder før vor Tidsregnings Begyndelse tabte de græske
Udmøntninger stadig Terræn ved Romerrigets Udbredelse; men ogsaa fra Romer
tiden kendes dog græske Mønter fra en Række Byer, især i Asien. Deres Billeder
er især U d tryk for Tidens Sværmen for Fortidens svundne Storhed, og det har
medført, at vi mangen Gang i et lille Møntbillede har gengivet en berømt Statue
eller et Bygningsværk, der selv er gaaet tabt, saaledes f. Eks. et Par af Verdens
syv Underværker, Pheidias’ berømte Zeusstatue i Olympia og det store Fyrtaarn
fra Ptolemæertiden paa Øen Pharos ved Alexandria (se Fig. 10).
Allerede i det første kgl. Kunstkammer ved det 17. Aarhundredes Midte var
der antike Mønter, men det var udelukkende romerske, der paa Grund af deres
Kejserportrætter havde været paa Mode fra Møntsamleriets Barndom i Renæs
sancetiden. Græske Mønter forekom saa at sige ikke før i sidste Halvdel af det
18. Aarhundrede; i de Samlinger, som lærde Folk almindeligvis havde i T ilk n y t
ning til deres Bibliothek, forelaa græske Mønter kun i ringe Tal, og det var kun
lidt, der herfra kom til det kgl. Møntkabinet. Men da saa Begejstringen vaagnede
for den græske Oldtids Storhed, blev man ogsaa opmærksom paa de skønne
græske Mønter. Karakteristisk herfor er et Udbrud, som Goethe, der selv samlede
paa græske Mønter, i et Brev fra 1787 lod sig henrive til i Anledning af en Sam
ling, han havde set paa Sicilien. Han skriver bl. a.: „Fra disse Mønter smiler en
uendelig Vaar af Kunstens Blomster og Frugter. De siciliske Stæders Glans, som
nu er fordunklet, straaler os fra disse formfuldendte Metalstykker atter frisk i
Møde.“ Paa denne Tid grundlagdes ogsaa den egentlige klassiske Møntvidenskab,
i første Række af Joseph Eckhel i Wien, der er kaldt Numismatikens Linné; i
hans Hovedværk, „Doctrina nummorum veterum“ , Læren om de gamle Mønter,
bragtes for første Gang System og Orden i de græske Mønter, og det blev uden
T v iv l af stor Betydning for vor hjemlige Samling, at de første danske Møntlærde
blev Eckhels personlige Disciple.
Fra Møntkabinettet i Kunstkammeret var de antike Mønter i Aarene 1781 — 84
blevet overflyttet til Rosenborg, og Kabinetssekretæren Ove Høegh Guldberg, der

DE GRÆ SKE MØNTER I DEN K G L. MØNT- O G M ED AILLESAM LIN G

7

Fig. 1— 10. Græske Mønter. 1— 8 af Sølv, 9 af Guld, 10 af Bronze. 1 a-b. Tetradrachme. Athen. 5. Aarh. f.
Chr. Fs. Pallas Athene. Bs. Ugle og en Olivenkvist. 2. Drachme. Knidos. 5. Aarh. f. Chr. Fs. Løvehoved. Bs.
Afrodite. 3 — 4. Tetradrachmer. Syrakus. 5. Aarh. f. Chr. Begge viser (Bs.) Nymfen Arethusa, omgivet af Del
finer. 5. Dekadrachme. Syrakus. Ca. 400 f. Chr. Fs. Firspand; foroven en flyvende Sejrsgudinde, der bekranser
Vognstyreren; forneden Vaaben: Rustning, Benskinner, Skjold og Hjelm . Bs. Arethusas Hoved, omgivet af Del
finer. 6 a-b. Statér. Larisa i Thessalien. 4. Aarh. f. Chr. Fs. Nymfen Larisa. Bs. En Hest. 7. Tetradrachme.
Kong Prusias af Bithynien (ca. 238— 183 f. Chr.). Fs. Kongens Portræt. Bs. Zeus med Krans og Scepter. 8.
Tetradrachme. Aetolien. 3. Aarh. f. Chr. Fs. Herakles. Bs. Aetolia bevæbnet, siddende paa Skjolde. Præget til
Minde om Aetolemes Sejr over Gallerne 279. 9. Guldoktadrachme. Alexandria. Kleopatra, gift med Ptolemaios VI
Philometor (181— 145 f. Chr.). Fs. Dronningens Portræt. 10. Bronzemønt. Alexandria. Antoninus Pius (138—
161 e. Chr.). Bs. Gudinden Isis, der paa et Skib styrer hen mod Fyrtaamet paa Pharos. Alle i den kgl. Møntog Medaillesamling. 1/ 1.

8

N IELS BREITENSTEIN

selv interesserede sig for gamle Mønter, fik i 1782 den unge Lærde Georg Zoega
(Portræ t Fig. 11) sendt ud paa en toaarig Studierejse, for at han kunde uddanne
sig i Møntvidenskaben og derefter blive ansat som D irektør for Møntkabinettet.
Zoega skulde fortrinsvis studere hos Eckhel i Wien og havde i det hele taget
faaet meget detaillerede Instrukser om de Møntstudier, han skulde foretage. Bl. a.
skulde han opholde sig ni Maaneder i Italien, og dette blev hans Skæbne. Han
kom til Rom, groede fast der og vendte aldrig tilbage, og han havde maaske ogsaa mest glædet sig over, at man vilde sende ham ud for at blive møntlærd, fordi
han vidste, at disse Studier vilde føre ham til Rom, som var hans Længslers Maal.
At Zoega i hvert Fald til at begynde med følte sig noget skuffet over Møntlærdom
men, fremgaar af en Ytring i et Brev til hans Fader, hvor han siger: „M ønt
videnskaben, saaledes som den sædvanlig opfattes, og saaledes som alle driver den,
er den unyttigste og følgelig den uværdigste af alle Videnskaber“ . Ikke desto
mindre blev han selv særdeles kyndig og var i hvert Fald senere heller ikke
ked af at give sig i Lag med de Petitesser, han anker over i Brevet. Og selv om
Zoega ikke mere vendte hjem til Danmark, kom han dog til at betyde meget
for sit Fædrelands Møntkabinet og dets Forøgelser.
Da man efter lang Tids Venten havde maattet opgive at se Zoega hjemme igen,
tænkte man en Tid paa at lade den lærde Frederik M iinter blive D irektør for
Møntkabinettet. Han havde paa sine Rejser i 1780’erne med stor Iver studeret
antike Mønter; men han blev 1790 Universitetsprofessor, og Planen om at knytte
ham til Kabinettet paa Rosenborg maatte skrinlægges.
Atter gik nu hen ved en halv Snes Aar, inden man i 1799 ansatte Magister
Christian Ramus (Portræ t Fig. 12) ved Samlingen. Han havde ligesom Zoega paa
en Rejse studeret hos Eckhel i Wien, og da han var en personlig Bekendt af
Zoega, havde han i Rom haft meget Udbytte af Samværet med denne. Ramus,
der et Par Aar efter sin Ansættelse blev titulæ r Professor, var den første, der
bragte den nye Videnskab i Anvendelse paa de hjemlige antike Mønter. Hans
største Fortjeneste blev, at han i 1816 fik udgivet et stort latinsk Katalog over alle
de antike Mønter; men inden den Tid havde han ved store Forøgelser forbedret
Samlingerne meget betydeligt. H e r var især hans venskabelige Forbindelse med
Zoega kommet ham til Nytte. I Maj 1801 forespurgte Ramus i et Brev til Zoega,
om det var muligt, at denne i Rom kunde købe antike Mønter til Kabinettet, og
Zoega har i sit Svar en Ytring, der kunde staa som Motto over hans Virksomhed
i de følgende Aar lige til hans Død i 1809; han skriver: „Meget gerne skal jeg
bidrage hvad i min Formue staar til denne Samlings Komplettering, da jeg anser
det for min Pligt at paatage mig og med muligst Flid og Agtsomhed udrette en
hver Commission, som fra Kjøbenhavn vil kunne blive mig overdraget.“ 1 de
følgende Aar var Zoega da, trods sit svage Helbred, utrættelig i at opsøge Mønt
handlere og Samlere i Rom, udarbejde Fortegnelser over, hvad han saa, og sende
dem til Ramus, med hvem han ofte maatte forhandle meget om de Priser, der
maatte gives for Mønterne. De betydeligste Erhvervelser var to store Samlinger,
hvis Ejere, Alessio og Bondacca, var døde, og som derfor solgtes under eet. Ramus,
der var en noget stridbar Natur, havde ellers ikke mange Forbindelser, og i Tiden
efter 1816 fik Samlingen ikke større Forøgelser af antike Mønter før hans Død i
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Juli 1832. Men Kataloget over de græske Mønter viser, at de Forøgelser, der
skyldtes Zoega, ogsaa af „u rb ici“ , som Zoega i sine Breve bestandig kalder Møn
terne fra de græske Byer, har været betydelige. I Ramus’ senere Aar var det som
sagt kun lejlighedsvis, der erhvervedes græske Mønter, især ved Auktioner over
hjemlige Samlinger, bl. a.
den omfattende Samling,
der havde tilhørt Geheimeraad Johan B iilow
til Sanderumgaard.
Som Direktør efter
fulgtes Ramus af den klas
siske Arkæolog Peter O lu f
Brøndsted (Portræt Fig.
15); men selv om Brønd
sted interesserede sig i
høj Grad for de græske
Mønter, forøgedes Sam
lingen dog ikke særligt i
de ti Aar, der forløb in
den hans Død 1842, maaske fordi Christian V III
samlede. Derimod fik han
paa sine Udenlandsrejser
skabt en stor Samling
Afstøbninger i Svovl, Gibs
o. a. af græske Mønter i
de store europæiske Sam
linger, især British M u
seum og Bibliothèque Na
tionale i Paris. For Dati
dens Studier, hvor man
ikke havde vore Dages
fotografiske Afbildninger
Fig. 11. Georg Zoega (1755— 1809). Efter en Tegning af Thorvaldsen, nu
af Mønterne, men højst i Thorvaldsens Museum. Etter denne Tegning udførte den tyske Billed
mere eller mindre virke hugger C. Stark ca. 1900 et Reliefportræt, der findes i det tyske arkæologiske
lighedstro Tegninger, var Institut i Rom ; en Afstøbning heraf er i den kgl. Mønt- og Medaillesamling,
skænket 1909 af Brygger, Dr. phil. Carl Jacobsen i Anledning af Hundreden saadan Afstøbnings
aaret for Zoegas Død.
samling meget betydnings
fuld. En Samling græske Mønter, som Brøndsted selv ejede, kom ikke Møntkabi
nettet til Gode, men erhvervedes af Thorvaldsen, sammensmeltedes med hans Sam
ling og er den Dag i Dag en Pryd for Thorvaldsens Museum. Brøndsted holdt
ogsaa Forelæsninger over de græske Mønter; men de minutiøse Studier, som Mønt
videnskaben kræver, og som allerede var forekommet Zoega noget aandløse, var
heller ikke Brøndsteds Sag. Han forandrede sikkert aldrig helt det Syn paa denne
Videnskab, han lod komme til Orde i 1817 i Anledning af et Besøg, han paa en
2
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Rejse i Italien havde aflagt hos Datidens berømte Numismatiker Domenico Sestini
i Florens. Sestini har aabenbart ikke virket særlig aandfuld, og Brøndsted siger om
ham: „D et er en underlig Ting med slig en gammel Møntkender, der tænker
paa slet ingen anden Ting i den ganske vide Verden end paa Mønter, og hvis
hele Digten og Tragten selv ved disse smaa Mindesmærker ikkun gaar ud paa

Fig. 12. Christian Ramus (1765 — 1832). Efter Maleri af ukendt Kunstner,
formodentlig fra 1789. I Privateje. En Kopi, udført 1881 af Maleren
C. C. Andersen, findes i den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

at udfinde Stedet, hvor de stempledes. Himlen bevare hver ærlig Mand, som har
Sans for noget højere, fra slig Muldvarpelærdom.“
Efter Brøndsted blev Christian Jiirgensen Thomsen D irektør for Møntkabinet
tet; han betød uhyre meget for Samlingen, men tog sig ikke selv af de græske
Mønter. Thomsens store private Samling af antike Mønter var skabt af Guldberg og købt af Thomsen. De græske Mønter varetoges fra nu af gennem et
halvt Aarhundrede af Ludvig M üller (Portræt Fig. 16) til dennes Død 1891. Og
nu oprandt ogsaa for disse Mønters Vedkommende Samlingens Guldalder. Den
første store Begivenhed og vel den største i hele den græske Samlings H i
storie var Indlemmelsen af Christian V I I I ’s store private Samling, der fandt Sted
i 1851.
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Allerede som ung Prins havde Christian V I 11 fattet Interesse for Oldtidens
Mindesmærker. Formodentlig var han allerede blevet paavirket i denne Retning af
sin Lærer Niels Iversen Schou, der senere blev Professor i græsk Sprog og
Arkæologi. Men det var dog først i Aarene efter 1809, da Prinsen blev Præsident
for Kunstakademiet, at hans Kunstsans for A lvor blev vakt. Og paa sine Rejser i

Fig. 13. Christian Tuxen Falbe ( 1791 — 1849). Efter en fransk
Miniature af L. M. Auiissier. I det nationalhistoriske Museum paa
Frederiksborg.

Udlandet, især i Aarene 1818—22, hvor han ogsaa var i Italien, havde han de
bedste Betingelser for at dyrke sine Interesser paa disse Omraader. Netop paa
denne Tid kom Oldtidens skjulte Skatte igen i stort Tal frem i Dagens Lys, og
Prinsen havde oven i Købet en kyndig Vejleder i Brøndsted, der i 1818 havde
ladet sig udnævne til kgl. dansk Hof-Agent i Rom. Paa denne Tid erhvervede
Prinsen den betydeligste Del af sine arkæologiske Samlinger fra den daværende
Ærkebiskop af Tarent, Giuseppe Capecelatro, og med dennes Samling, der ellers
overvejende bestod af græske Vaser, fulgte et lille udsøgt Antal af Mønter. Det
var, saa vidt man i vore Dage kan efterspore, overvejende Mønter fra Tarent, der
vel var det mest betydningsfulde af Oldtidens græske Møntsteder i Italien. Ogsaa
med den ovenfor nævnte Møntlærde, Sestini, kom Prinsen i disse Aar i Forbin-
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delse; han havde inviteret Sestini til at se sine Samlinger, og denne, der følte sig
yderst beæret, kvitterede med at skrive om en Række af de sjældneste og interes
santeste af Prinsens Mønter, indledet med en højstemt Lovprisning af den kunst
begejstrede danske Prins.
Det var dog navnlig i de sidste tyve Aar af Christian V I I l ’s Liv, at hans
græske Møntsamling voksede sig stor, og her blev en enkelt Mands Arbejde og
Interesse af afgørende Betydning. Det var Christian Tuxen Falbe (Portræt Fig. 13).
Falbe, der var født 1791 i København, var efter at have gjort Tjeneste i Flaaden
i 1820 blevet Generalkonsul i Tunis, hvor han havde vist stor Interesse for O ld
tidens Minder, og da han i 1828 en Tid opholdt sig i København, overdrog P rin
sen ham at ordne sin Møntsamling og forfatte et Katalog over den. I de følgende
ti Aar forøgedes denne Samling stærkt, og selv noget saa tørt opremsende som
de gamle Inventarprotokoller, der udarbejdedes af Falbe, giver et Indtryk af P rin
sens mange Forbindelser og brogede Samlervirksomhed. Store
Forøgelser hjemførtes af Falbe, der gennem 1830’erne bestan
dig var paa Rejser og opholdt sig længere Tid i Frankrig,
Italien, Afrika og Grækenland. Ogsaa en privat Møntsamling,
Fig. 14. Guldmønt fra
Falbe havde skaffet sig, indgik i 1841 i Kongens. Med italienske
Syrakus. 4. Aarh. f. Chr.
Samlere stod Prinsen i Forbindelse, og forskellige danske, der
Fs. Zeus. Bs. En Peopholdt sig i Udlandet, hjemførte Mønter, saaledes f. Eks. A. C.
gasos. Skænket Chr.
V III af Dronning Ca
Gierlew, der havde været Konsul i Tunis. Fra hjemlige K ilder
roline Amalie 1842. I
forøgedes Samlingen, naar Lejlighed gaves; bl. a. købtes paa
den kgl. Mønt- og MeAuktionen over Biskop Münters efterladte Samling adskilligt til
daillesamllng. Vi.
Kongen. Ogsaa Gaver modtog Kongen fra Tid til anden; i Inven
tarprotokollen findes Mønternes Proveniens altid angivet ved en Forkortelse, og
blandt disse finder man ved nogle Mønter Angivelsen C A ; det har vist sig at
betyde Caroline Amalie og var altsaa, som det hedder i en Omtale af Samlingen,
„den kongelige Ejers ophøjede Gemalinde“ , der kendte hans Smag og glædede
ham med en Present (se Fig. 14). Kongens Samlinger var opstillet ved hans
daglige Værelser i Palæet paa Amalienborg og bestyredes under hans eget Tilsyn
og stadige Deltagelse af Falbe som Direktør. I 1842 var Falbe blevet beordret til
at deltage i Arbejdet i Møntkabinettet paa Rosenborg, og som Følge af sit Arbejde
her og som Udbytte af sine Rejser planlagde han sammen med Orientalisten
Jacob Christian Lindberg et stort anlagt Værk om Afrikas Oldtidsmønter; men
det fuldførtes af forskellige Grunde ikke. Lindberg fik andet at tage Vare paa og
faldt fra, Treaarskrigen medførte økonomiske Vanskeligheder, og endelig døde
Falbe selv i 1849.
Man mærker Falbes Sorg over det ufuldførte Værk i en Udtalelse fra hans
sidste Leveaar. Han havde modtaget en Forespørgsel fra England om, hvordan
det gik med Arbejdet, og man finder i hans Svar paa Fransk, der indeholder en
længere Redegørelse, bl. a. følgende Udtalelse, der er karakteristisk for den For
styrrelse, en Krig — dengang som altid — volder i det videnskabelige Arbejde:
„E fter Kong Christian V III, min ophøjede fyrstelige Velgørers Død, han, hvis konge
lige Gavmildhed havde sat mig i Stand til at samle det store Materiale, der tjener
som Grundlag for Arbejdet, havde hans Søn og Efterfølger, Kong Frederik V II
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forsikret mig om, at den økonomiske Hjælp skulde vedvare. Men da var det, at
et afskyeligt Oprør, begyndt af Prinser, der var Kongens nære Slægtninge, og
støttet af en Horde af Røvere, vilde lade m it Fædreland forbløde og omstyrtede
mine fredelige Beskæftigelser. Denne Begivenhed, lige saa sørgelig for Danmark

Fig. 15. Peter O lu f Brøndsted (1780 — 1842). Efter Bronzeplakette i den kgl.
Mønt- og Medaillesamling. Udført i Paris 1831 af David d’Angers. Ca. 2/a.

som skandaløs for Europa, der tolererer den, ophævede enhver anden extraordinær Udgift end den, der tjente til Fædrelandets Forsvar, og de Midler, der var
bestemt for mig, blev naturligvis inddraget deri.“ Ifølge den Bestemmelse, at C h ri
stian V I I I ’s private Samlinger efter hans Død skulde indgaa i de forskellige of
fentlige kongelige Museer, hvormed de var beslægtet, indlemmedes som før nævnt
Møntsamlingen 1851 i Kabinettet paa Rosenborg. De græske Mønter var i over
vejende Grad fra Italien og Sicilien, og det har vist sig, at disse Afsnit af den
nuværende Samling takket være den Forøgelse, de dengang fik, formaar at hævde
sig som særlig betydelige ogsaa overfor de største udenlandske Museer.
I de følgende Aartier var det Ludvig Müllers fremragende videnskabelige A r
bejde, der gjorde den danske Samling berømt ud over Europa. I 1855 blev M üller
D oktor paa en Afhandling om Mønterne fra P hilip II af Makedonien, og næste
Aar kom det betydningsfulde Værk om Alexander den Stores Mønter, for hvilke
Forfatteren fik det franske Akademis numismatiske Pris, og som forøvrigt allerede
Brøndsted paa sine Rejser havde begyndt at samle Materiale til. H e rtil sluttede
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sig i 1857 en Afhandling om den thrakiske Konge Lysimachos’ Mønter. Disse
Værker, der for Samtiden og ogsaa langt senere var af stor Betydning for Mønt
forskningen, kan ganske vist ikke holde Stik overfor vore moderne Tiders Theorier,

Fig. 16. Ludvig M üller (1809 — 91). Efter Maleri af August Jerndorff 1888. 1 Privateje.

men M üllers Hovedværk om Afrikas Mønter, det, der var paabegyndt af Falbe
og Lindberg, er endnu enestaaende paa sit Felt. Det udkom paa Fransk i tre Bind
fra 1860—62, og 1874 kom et Supplementbind med det Materiale, der i Mellem
tiden var kommet til.
Erhvervelserne af græske Mønter antog nu stadig mere den Karakter, de ogsaa
har i vore Dage, Frugten af tilfældige Forbindelser med Samlere og Mønthandlere.
En af de betydeligste Forøgelser af græske Mønter kom fra den Samling, der
havde tilhørt den i Wien bosatte Kammerraad T. Reutze. Han havde i sin Tid
været Huslærer for Grev Otto D id rik Schack paa Schackenborg og var af denne
blevet betænkt med en Pension, der gjorde det muligt for ham at leve i Udlandet
og følge sin Samlertilbøjelighed, særlig for Mønter. Den danske Embedsmand
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J. J. Holten, der i 1859 opholdt sig i Wien, havde her Forbindelse med Reutze,
der levede som en fattig Særling, kun optaget af sine Samlinger. En Morgen i
Februar 1859, da Holten vilde besøge ham, fandtes han død i sin Lejlighed, men

Fig. 17. Christian Jørgensen (1851 — 1916). Efter Maleri af Sigurd Wandel 1910. I den
kgl. Mønt- og Medaillesamling.

han efterlod sig et Testamente, hvorefter Møntkabinettet i København maatte ud
tage, hvad det manglede.
I 1867 flyttedes Møntkabinettet fra Rosenborg til Prinsens Palæ og fik ved
den Lejlighed Navneforandring til „Den kgl. Mønt- og Medaillesamling“ . I de føl
gende Aar sørgede M üller med stor Iver for den græske Samlings Forøgelse, ja,
han gik endogsaa saa vidt, at han lod nyere Mønter, som han fandt uden viden
skabelig Betydning for Samlingen, udgaa for saaledes bedre at kunne faa M idler
til Køb af græske. 1 1888, tre Aar før M üllers Død, ansattes som Assistent den,
der for de græske Mønters Vedkommende skulde føre Traditionen fra Müllers Tid
videre, Arkæologen Christian Jørgensen (Portræ t Fig. 17). Han var efter Müllers
Død saa godt som ene om Studiet af de græske Mønter og erhvervede sig, som
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Aarene gik, en overmaade grundig Lærdom paa dette Felt. Og det Kendskab til
den danske Samling ud over Europa, der var begyndt i Müllers Tid, øgedes nu
yderligere ved Jørgensens mange Forbindelser. I en Selvbiografi fra sine sidste
Aar har Jørgensen berettet herom og om, hvorledes han i Aarene efter Müllers
Død med Understøttelse af Staten begyndte at udarbejde en ny Beskrivelse af de
græske Mønter, som nu var tiltrængt, da Samlingen siden Ramus’ Dage var vokset
saa stærkt, og Ramus’ Katalog, i hvert Fald den græske Del, nu var helt for
ældet. Dette Katalog saa dog aldrig Lyset; Jørgensen naaede inden sin Død væ
sentlig kun at faa bearbejdet de græske Mønter fra Syditalien ; men hans overor
dentlig omhyggelige Arbejde hermed har dog i det forløbne Aar været til stor
Nytte ved Udarbejdelsen af et nyt Katalog. Netop som Jørgensen havde bebudet
at nu skulde den første Del udkomme, døde han midt under Verdenskrigen i
Oktober 1916; med Sorg havde han i sin sidste Tid maattet gemme de græske
Møntskatte hen paa Grund af Krigen og havde saaledes vanskeliggjort sine Studier.
1 den Tid, der siden er gaaet, er den græske Møntsamling stadig vokset, ikke
mindst takket være N y Carlsbergfondets Gaver, og Samlingen er nu saa stor og
alsidig, at det, der mangler, som oftest er Sjældenheder, der i enhver Henseende
er vanskelige at faa fat paa; en græsk Mønt behøver i vore Dage ikke at være
særlig skøn eller sjælden, for at dens Værdi i Kroner maa regnes i Tusinder.
Som Følge heraf er det heller ikke mange, der samler paa disse Kostbarheder;
meget betydelige Samlinger skabtes dog endnu i vor Tid af Raadsformand Gustav
Philipsen, cand. jur. Emil Bissen og Lægen, Professor Oscar Bloch. Et lysende
Eksempel fra de sidste Aar skal nævnes til sidst. Da Maleren Peter listed for faa
Aar siden døde, efterlod han sig en enestaaende Specialsamling af græske Drachmer fra Byen Knidos i Lilleasien fra 6.— 5. Aarh. f. Chr., og det var nok især
det skønne Afroditehoved, alle disse Mønter bærer (se Fig. 2), der havde faaet
vore Dages Kunstner til gennem mange Aar ihærdigt at samle dem. Ogsaa til ham
har den Vaar af Kunstens Blomster og Frugter, som Goethe talte om, smilet.

Fig. 1. Samtale paa Steppen i det indre Mongoli.

B R O N Z E R FRA M O N G O L IE T
HJEMBRAGT AF KGL. DANSK GEOGRAFISK SELSKABS EKSPEDITION TIL
CENTRALASIEN 1938— 39
A f W erner J acobsen

sang Digteren, og ofte nok er denne Strofe bragt til Anvendelse,
naar der var Tale om at give U d tryk for specifik dansk Lynne. Slægtens
4000-aarige Bondeliv har sat sit Præg paa hvert enkelt Individ. H er i Danmark
sanker vi ikke det pure Guld ud af Jorden. Den Høst, der hvert Efteraar bringes
i Lade, er Resultatet af Pløjning, Harvning, Saaning o. s. v., mange Led hvert for
sig betinget af det forudgaaende, dannende Forudsætning for det paafølgende. Dansk
arkæologisk-etnologisk Videnskab staar med begge Ben paa Jorden. Den er stærkt
logisk betonet: det ene lille Resultat føjes til det foregaaende, ingen Sidespor og
ingen højtflyvende Teorier.
Med Sneglefart synes Forskningen til Tider at skride frem. Den intuitive Tænk
ning, denne mærkelige Evne til at begribe et Fæmonen uden at kende dets logiske
Forudsætninger, med dens undertiden hurtigt vundne, straalende Resultater, men
desværre oftere store Vildfarelser, har derimod ikke rigtigt kunnet rodfæste sig i
dansk Forskning. Og godt er det saaledes: en sikker og tryg Arbejdsmetode med
ringe Mulighed for store Fejltagelser. De fast afstukne Baner, Forskningen er
bragt ind i, rummer imidlertid visse Farer, der ikke i samme Grad er til Stede

P
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paa mere eksperimenterende Stadier. Grundighed udvikler sig let til Pedanteri,
Nøgternhed til gold Negativitet. Hvad der vindes i Sikkerhed og Tryghed, ta
bes ofte i Friskhed og Evne til at bringe Forskningen ind i nye Spor. Et Held
derfor at der endnu dukker Mænd op med Pionerens Karakterkvaliteter: Trang
til stadig at trænge til Bunds i nye Mysterier, og glad Optimisme til at overvinde
Farer og Besværligheder.
Hvad Videnskaben skylder Henning Haslund-Christensen kan først gøres op,
naar den videnskabelige Bearbejdelse af Materialet fra hans to Mongoliekspeditioner
samt hans fremtidige Ekspeditioner foreligger. Hvad jeg skylder ham, fordi han
tog mig med paa Ekspeditionen til Mongoliet 1938—39, forstaar Fugleungen, der
første Gang forlader Reden, føler Vingerne bære og opdager en Verden saa dejlig
fuld af Mærkværdigheder og Problemer, der ikke vilde kunne løses, selv om
man havde syv L iv — ligesom Katten.
Den Ekspedition, der med Haslund-Christensen som Leder startede til Mon
goliet i Maj 1938 (der henvises en Gang for alle til Kortskitsen Fig. 11), havde
tre Formaal: et etnologisk skøttet af Haslund-Christensen selv, et linguistisk-historisk varetaget af Dr. phil. Kaare Grønbech og endeligt et arkæologisk, som jeg
tog mig af. For Haslund-Christensens Vedkommende skulde hans Undersøgelse af
de etnologiske Forhold blandt Mongolerne i de Egne, Ekspeditionen besøgte
(Chahar og tilstødende Omraader) danne et Bindeled mellem hans tidligere etno
logiske Studier blandt de østligste Mongolstammer (Haslund-Christensen Ekspedi
tionen til Manchuriet 1936—37) og de vestlige Stammer (Sven Hedin Ekspeditionerne
1927—30). For Grønbechs Vedkommende gjaldt det ved Dialektstudier og Ind
samling af gammel Litteratur at tilvejebringe Kendskab til mongolsk Sprog og H i
storie, før den hurtigt fremadskridende „C ivilisation“ har udslettet Erindringen om
Fortidens Bedrifter, og før Samkvemmet med andre Folk har omformet det op
rindelige mongolske Sprog. Medens saaledes Haslund-Christensens Undersøgelser
dannede et Led i et større Hele og Grønbechs Studier sikkert frembød en sidste
Chance for at faa Indblik i disse specielle Omraader af mongolsk Kultur, var den
arkæologiske Undersøgelse et Forsøg paa at drage et hidtil saa godt som uberørt
Omraade ind i den arkæologiske Forskning. Det arkæologiske Arbejde maatte
derfor blive præget af den Charme, men ogsaa store Usikkerhed, der er til Stede,
hvor nye Opgaver tages op. H er skal ganske kort gøres Rede for en Gren af det
arkæologiske Arbeide: Studiet af de saakaldte Ordos Bronzer.
Det er nu mere end et halvt Aarhundrede siden, at den arkæologiske U d
forskning af det skytiske Omraade ved Sortehavets Nordkyst tog sin Begyndelse.
Omtrent samtidig optoges Arbejdet paa Klarlæggelse af den beslægtede Minussinsk Kultur, og endelig inddroges i Forskningen Ananino Kulturen, begge indenfor
vestsibirisk Omraade. Senest har Interessen samlet sig om en Gruppe af Bronzer, der
angaves at komme fra Ordos’ Ørkenomraade og det sydlige indre Mongoli. Der var
her ikke Tale om systematiske, arkæologiske Undersøgelser, men disse Bronzer
fandt med kinesiske Antikvitetshandlere som Formidlere Vej til europæiske og
amerikanske Museer og Privatsamlere. De usikre Oplysninger, der var knyttet til
denne Gruppe af Oldsager, maatte paa Forhaand foraarsage stor Uklarhed i For-
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staaelsen af dette Kulturkompleks. I den arkæologiske Litteratur har da ogsaa for
skellige Forskere siden sidst i 20’erne gjort vidt forskellige Anskuelser gældende.

3

6
Fig. 2. Knive fra Ordos Kulturen. Ca.

j.

Alt efter hvilket Omraade, man tillagde størst Betydning for denne Kulturs Opstaaen og Udvikling, har man benævnt den Ordos-, Suiyuan- eller sibirisk Kultur.
V i vil her af praktiske Grunde benytte Betegnelsen Ordos Kultur, idet den
vistnok er den almindeligst anvendte. Denne K ultu r fandtes ikke tidligere repræ
senteret i Nationalmuseets Samlinger, og der lagdes derfor Vægt paa under O p
holdet i Nordkina og Mongoliet 1938—39, at skabe en repræsentativ Samling. Resul
tatet blev ca. 1500 Numre, der byder paa stor Variation af Former: Knive, Daggerter,
Dyrestatuetter, Plaquetter, Bøjlenaale, Bælteringe, Remspænder, Økser, Syle, Mejs
ler, Skeer, Spyd- og Pilespidser, Kar og en Mængde forskellige Former for Smaa-
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beslag og Stykker til Paasyning paa Klædedragt og Ridetøj. Nogle Eksempler fra
denne Samling skal tjene til at give et Indtryk af Kulturen.
En meget hyppigt forekommende Type er Kniven. Den op
træder i en Mængde Varianter fra simple udekorerede Stykker,
Fig. 2, 5, til elegante Former med smuk Ornamentik, Fig. 2, 4,
i nogle Tilfælde med Hæftets øverste Del udformet som et
Dyrehovede, Fig. 2, 2. I mange Tilfælde er Knivene kun de
koreret paa den ene Side, flade paa den anden (Fig. 2,1 ). Paa
andre S tykker er begge Sider dekoreret men med forskellig O r
namentik, saaledes Fig. 2,3, der paa Bagsiden har et simpelt
Linieornament.
Medens der i Materialet fra Sortehavsomraadet næppe fore
kommer saadanne Knive, er der iøjnefaldende Ligheder mellem
Knive fra Minussinsk og dem fra Ordos Gruppen. Saaledes gen
spejler Knivene Fig. 2 ,1 — 2 rene Minussinsk Typer. Paa den
anden Side forekommer Typer som Fig. 2, 5— 6 med den stærkt
tilbagebøjede Æg ikke i Minussinsk, medens Former, der er al
mindelige dér, overhovedet ikke ses i Ordos Materialet. Typen
Fig. 2, 7 er sjælden i Ordosgruppen og synes ikke at fore
komme i det vest-sibiriske Materiale. T. J. Arne har tidligere
gjort opmærksom paa Typens Lighed med de kinesiske K niv
mønter, der antages at være præget under sidste Halvdel af
Chou (1122— 249 f. v. T.), og antydet Muligheden af, at den
har dannet Prototypen for disse.
Daggerter af Antenne-Type forekommer i Minussinsk som
i Ordos, Fig. 3. Dog kommer Dyreornamentiken til rigere An
vendelse paa Eksemplarerne fra Ordos. Typen Fig. 4 med Æg
gens karakteristiske Indsvajning lige under Hæftets rudimen
tære Parerstang forekommer ligeledes i det vestsibiriske Mate
riale. Stykket Fig. 5 knytter sig vel til Ordos-Daggerterne, men
man tager næppe fejl i at antage en betydelig kinesisk Ind
flydelse.
Et Pragtstykke er Dyrestatuetten Fig. 6, der fremstiller en
H jo rt (W apiti) staaende paa en Bjælde. Forneden er Stykket
afsluttet i en Døile, der maa formodes at have optaget Enden
af en Træstav. Sandsynligvis har Figuren været Topstykke paa
en Standart. Typen kendes fra Minussinsk, kun udgøres her
Dyrets Krop af selve Bjælden, og blot Hovedet er naturalistisk
fremstillet. Selv om man i Ordosomraadet ved at flytte Bjælden
ned og lade den danne Standflade for Dyret har opnaaet en
Fig. 3. Typisk Daggert
fra Ordos Kulturen.
lignende naturalistisk Udformning af Kroppen som for Hovedets
Ca. V».
Vedkommende, har man dog ikke tilstræbt en ubetinget Na
turalisme: Kroppens Linjer er bløde uden skarpe Knæk, der er ikke forsøgt nogen
Udformning af Muskulaturen. En tilsvarende Type er Pindsvinet, Fig. 7, kun
mangler her Bjælden, og Dyret er anbragt umiddelbart i Forlængelse af Dølien.
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Stykket er ikke enestaaende, idet lignende Fremstillinger nu kendes i flere Eksem
plarer. Det vil være rimeligt at erindre om, at netop Pindsvinet spiller en stor
Rolle indenfor Kredsen af hellige D y r i den
sydsibiriske Shamanisme.
Ganske samme Stilfølelse som ved Hjorten
Fig. 6 gør sig gældende ved Plaquetten Fig. 8,1.
Uden at gaa i Detailler er Hesten glimrende
karakteriseret. Det forholdsvis store Hoved,
den ludende Holdning, giver et udmærket Ind
try k af den lavstammede Hest, der endnu er
almindelig i Central-Asien. Stykket er interes
sant som et første Forsøg paa at omforme den
rundplastiske Dyrefremstilling (som Hjorten
Fig. 6) i lavt Relief. Den nye Form er endnu
ikke fuldt forstaaet; det ses af Benenes mær
kelige uperspektiviske Anbringelse. En morsom
Detaille ved dette Stykke skal paapeges. Man
kens nedre Forløb fremtræder som en næsten
pukkelagtig Gevækst. Forklaringen maa søges
deri, at Steppens gamle Folk som Nutidens
Mongoler om Foraaret, naar Hestenes Manker
klippedes, undlod at klippe den nederste Del
af Manken. Mankens Fylde paa dette Sted skal
tjene til at beskytte Hesten mod Saar opstaaet
ved Sadlens Gnidninger.
En begyndende Tendens til at indpasse
Dyrefremstillingen i en rektangulær Ramme
ses paa Stykket Fig. 8 ,2 ; helt sluttet er Ram
men om de to symmetrisk stillede Kameler
paa Stykket Fig. 8, 5. Fremstillinger som den
paa Fig. 8, 2 af et Rovdyr med sit Bytte,
hvis Krop er slynget tilbage over Rovdyrets
Hals, modstillede D yr Fig. 8, 5 samt D yr paa
Række er almindelige blandt Ordos-Bronzerne.
Indpresningen af Dyrefremstillingerne i fasteSke- Fig. 4. Bronzedaggert Fig. 5. Bronzedaggert,
stærkt kinesisk præget.
af sibirisk Type.
maer fører til Slut til Stilens Forfald. Der opstaar
Ca. 2
Ca. ’ a.
en Trang til at fremhæve ligegyldige Enkelt
heder, der gør Fremstillingen forvirret og uoversigtlig. Da Forenklingen tilsidst ind
træder, bliver det ikke i Form af en Naturalismens Renaissance, men en Stilise
ring ført til sit yderste, som det ses paa Plaquetten Fig. 8, 4 med tre hjortelig
nende D yr paa Række.
Stykket Fig. 8, 3 er muligvis af samme Oprindelse, men har gennemløbet en
anden Udviklingsrække. Sammenlignet med Hesten Fig. 8, 1 ses Sammenhængen
med de tidlige naturalistiske Fremstillinger; en vis Lighed i Kroppens Form skim
tes, og en tydelig Overensstemmelse ses i Halens Tegning med den karakteristiske
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Oprulning forneden. Hermed ender Lighederne. Be
nene er fortegnet til Ukendelighed. Den under Be
skrivelsen af Fig. 8,1 omtalte Manketot er ganske
vist ogsaa her angivet, men røber ved sin Størrelse
og Udformning, at den Forstaaelse, der oprindelig
forankrede den i Virkeligheden, ikke mere er til
Stede. Formodentlig for at opnaa Ligevægt i hele
Opbygningen er paa Ryggens Linje anbragt to
smaa Dyrehoveder. Over hele Kroppens Flade
breder sig uforstaaelige, ornamentale Udsmyknin
ger. Den Udvikling, som Fig. 8, 3 repræsenterer
sidste Led af, er næppe foregaaet uden kraftig
Indflydelse fra kinesisk Omraade. Det er gaaet
her, som det ofte ses i kinesisk Kunsts Historie,
at hvad der mangler i Forstaaelse, søges udlignet
gennem Kunstfærdighed.
Antallet af Smaabeslag røber disses udbredte
Anvendelse. Ofte er anvendt Dyrehoveder, i sig
selv ubetydelige Smaastykker, men morsomme
som U d tryk for Kunstnerens lune Karakterise
ringsevne. Bjørnehovedet Fig. 9,2 giver i al sin
Enkelthed et Ind tryk af godmodig Bamsethed.
Oksehovedet Fig. 9,1 udtrykker en vis dum Ele
gance. At Uglen ikke for de gamle centralasia
tiske Folk har været Visdommens Symbol, fremgaar
af den lille Fremstilling Fig. 9,3. De nævnte
Fig. 6. Hjortefrem stilling, formodentlig fra
Eksempler vil være tilstrækkelige til at faa et
en Standart. ‘”7 a.
Indtryk af Ordos-Bronzernes paa een Gang Forskelligartethed og Samhørighed. — T il Slut skal blot nævnes en enkelt Type,
fordi den maaske kan spille en Rolle i Diskussionen om Betydningen af de cen
tralasiatiske Dyrefremstillinger. Jeg tænker paa de støbte
Bronzekar som Fig. 10. De forekommer i en Del Eksem
plarer, men aldrig med større Variation i Form og Orna
mentering, end at tydelige Ligheder binder dem sammen.
Kartypens vide Udbredelse fortæller om de centralasiatiske
Folkeslags Vandringer og Krigstogter. Foruden i det her
beskrevne indremongolske Omraade er den rigt repræsen
teret indenfor sibirisk-russisk Omraade: Minussinsk, Altai
og Perm. Fra Ungarn kendes flere Eksemplarer, og endelig
maa nævnes et enkelt Kar fra Øvre Schlesien (Höckricht).
Det er paafaldende, at Dyreornamentikken for disse Kars
Vedkommende aldrig kommer til Anvendelse. Det samme
Forhold ses at gøre sig gældende ved en Række Vaaben og Fig. 7. Pindsvin staaende
paa en Dølle, der anta
Redskaber, der ved deres hensigtsmæssige Form tydeligt an gelig har optaget en Træ
stang. 2 ».
vises Plads i det daglige Liv. Det kan ikke undlade at for-
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bavse, at medens Dyreornamentikken kommer til rig Anvendelse paa Smaabeslag
som Fig. 9, 1— 3, finder den ikke Vej til f. Eks. Mandens Stridsøkse, som ellers
er et yndet Felt for Kunstudfoldelse. Det synes som den eneste Vej til Gaadens
Løsning er at antage, at Dyreornamentikken har spillet en kultisk Rolle, og man

4

5
Fig. 8. Plaquetter med Dyrefremstillinger. -/a.

maa naturligvis saa i første Række tænke paa en Forbindelse med Shamanismen.
Det er imidlertid saaledes, at Arkæologien i Følge hele sit Væsen ikke er egnet
til at belyse kultiske Forhold; og i særlig Grad her, hvor det arkæologiske Mate
riale for Størsteparten er bragt sammen paa usystematisk Maade, maa man udvise
den største Forsigtighed med at drage Slutninger.
Det gælder her, som altid, naar man staar overfor en ny Kultur, først og frem
mest at søge den placeret i Tid og Sted samt udrede dens Forbindelser med til
stødende Kulturer. Hvad bringer da den Samling, der nu findes i Nationalmuseets
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etnografiske Afdeling, til Belysning af disse Problemer? Først maa vel peges paa,
at Samlingen ved sin blotte Tilstedeværelse ansporer til et videre Arbejde til Forstaaelse af en Kultur, der har ydet saa høj en Kunstindsats. Dernæst kan hidtil
ukendte Typer hjælpe med til at oplyse, hvilken Retning Udviklingen har taget,
som det f. Eks. var Tilfældet med Hestefremstillingen Fig. 8,1. De bedste Bidrag
til Løsning af de Gaader, der knytter sig til Ordoskulturen, giver im idlertid Styk
ker med kendt Proveniens. Det er allerede omtalt, at disse Oldsager, hvor de findes
Verden over, praktisk talt i alle Tilfælde er erhvervede uden Oplysninger om
Fundforhold. Nærværende Samlings Stykker med Opgivelse af Proveniens deler
sig i to Grupper: dels de, der er erhvervet med troværdige Oplysninger, der
binder dem til Lokaliteter indenfor mongolsk Omraade: Daggerten Fig. 5, et Kar
af Type Fig. 10, en Bronzeske, et Gravfund med Rideudstyr m. fl., dels Ekspedi

1

2

3

Fig. 9. Smaabronzer til Paasyning paa Klædedragt eller Ridetøj. 1/i.

tionens egne Fund, der omfatter en Gruppe af Oldsager (Knive, Pilespidser, Spæn
der, Beslag o. s. v.) fundet i Sandet godt et halvt Hundrede Kilometer sydvest for
Dolon-nor i det indre Mongoli.
Famlende og usikre staar vi overfor Ordos-Kulturen. Enhver lille Chance til
at træde Problemerne paa nært Hold maa gribes med Glæde. Under Opholdet i
Mongoliet forsøgtes det at udrede de nulevende Nomaders Forbindelser med OrdosBronzerne. Naar Provinsen Suiyuan (der omslutter de Omraader, Ekspeditionen
besøgte) regnes for et af Ordos-Kulturens Centrer, bygger det dels paa de kinesiske
Curio-Handleres (i Kalgan og Kuei-hua-cheng) Oplysninger, dels derpaa, at J. Erics
son under sin Missionsvirksomhed i Chahar erhvervede en Del Bronzer blandt
Mongolerne. J. G. Andersson siger om disse (Hunting Magic in the Animal Style.
Bulletin of the Museum of Far East Antiquities 4, p. 226): “ This material is
evidently o f special importance as the specimens were certainly obtained within
a short distance of the spot where they were originally found.” Men paa hvilken
Maade er nu Mongolerne kommet i Besiddelse af disse Bronzer? Naturligvis er det
rimeligt paa Forhaand at antage med J. G. Andersson, at de er fundet i Omraadet,
men denne Antagelse støttes ikke af nogle i anden Anledning anstillede etnologiske
Undersøgelser blandt Chahar Mongolerne.
Om Foraaret under de heftige Storme, hvor Vinden flytter store Sandmasser,
blottes ofte Smaabronzer, der af Faarehyrderne bringes hjem til Lejren, hvor de
tilligemed gamle kinesiske Mønter sammenbindes til Legetøj for Smaabørn. Det
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drejer sig dog mest om Pilespidser og Smaaspænder og meget sjældent eller aldrig
om Bronzer i den rigtige „O rdos S til“ . Men hvorledes er da Bronzerne med
Dyreornamentik, der lejlighedsvis er erhvervet her, naaet til disse Egne? For
klaringen gives af et Shaman-Udstyr, der hjembragtes af Ekspeditionen, og som nu
findes i Nationalmuseets etnografiske Afdeling. Det stammer fra Mongolerne af

Fig. 10. Støbt Bronzekar fra det indre Mongoli. Ca. ’/a.

Barag-Stammen, hvor den shamanistiske Kult endnu er levende, hvilket skyldes
denne Stammes forholdsvis sene Indvandring i disse Egne fra en tidligere Hjem 
stavn i Ydre Mongoliet. Den til Udstyret hørende Dragt er rigt prydet med
Bronzer i Dyrestil, ligesom der til Udstyret hører en typisk Ordoskniv med Hæftet
afsluttet i et barokt udformet Hestehoved. Barag-Stammen lever nu spredt i smaa
Hobe mellem de indre mongolske Stammer. Meget sandsynligt er det derfor, at
de har bragt Bronzerne ned fra en oprindelig nordlig Hjemstavn, hvor Stilen er
opstaaet og udviklet, og har derved „inficeret“ de sydlige Omraader med OrdosKultur.
I samme Retning peger en anden Erhvervelse. Hestebronzen Fig. 8 , 1 tilhører et
Shamanudstyr, der af Khalkhar-Mongoler medtoges fra deres tidligere Hjemsted i
Ydre Mongoli, da de under Revolutionen i Rusland maatte flygte mod Syd.
H vorvidt Mongolerne i gammel Tid paa deres Pladser mod Nord har frem
bragt Ordos Kulturen, eller om den stammer fra et tidligere der bosat Folk, faar
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staa hen. I sidste Tilfælde maa Bronzerne være opsamlet af Mongolerne for at
benyttes i den shamanistiske Kults Tjeneste.
Mærkeligt er det, at skønt Bronzen nu ikke mere benyttes af Mongolerne og
blandt de lamaistiske Mongoler kun kendes fra Jordfundene af Pilespidser og
Spænder, benævnes dog dette Metal med en mongolsk Glose. Ligeledes er be
varet Erindringen om dets Sammensætning af to Metaller, saaledes som en Lama
fortalte mig: „ I gammel Tid faldt et Metal ud af Himlen, og et andet strømmede
op a fjo r d e n ; hvor de mødte hinanden, blev Bronzen.“
Skal man her med alt muligt Forbehold skitsere Ordoskulturens Opstaaen, maa
den vel paa Grundlag af det ovenfor sagte antages at være opstaaet i Ydre Mongoliet
under meget stærk Indflydelse af Minussinsk Kulturen. Det er muligt, at der i
Ordos er et andet Centrum, og her maa vel saa i særlig Grad tænkes paa Ud
viklingsrækker, der har staaet under stærk kinesisk Indflydelse (jvf. Fig. 8,3 og
den dertil hørende Beskrivelse). Om Dateringen maa paa nærværende Tidspunkt
herske stor T vivl. H e r skal blot siges, at forskellige Forhold tyder paa Stilens T il
stedeværelse et godt Stykke tilbage i første Aartusinde f. v. T. De yngste Udløbere
af Kulturen er ved Indskrifter i P’ags-pa S krift daterede til 12. Aarh. e. v. T.
Haslund-Christensens Arbejde belyser Mongolernes K ultur i den nyere Tid.
Grønbechs Undersøgelser i den gamle Litteratur vil kaste Lys over dunkle Pe
rioder i Mongolernes ældre Historie. Det hører Fremtiden til at udrede Central
asiens indviklede Kulturforhold i de forhistoriske Perioder.

Fig. 11. Kortskitse over Mongoliet og Nordkina.

MANDSDRAGTEN I BRONZEALDEREN
A f H. C. B roholm

i 1827 havde man i den store Høj Toppehøj ved Landsbyen Bol- lerslev i Aabenraa Amt udgravet en Egekiste, der indeholdt Dele af en
Mandsdragt, og 1859—60 var et lignende Gravfund kommet frem i Lille Dragshøj
i Haderslev Amt; men begge Fundene var delvis gaaet tabt, og kun sparsomme
Rester af dem er nu bevaret. Da gav Fremdragelsen af to Egekister i den store
Høj „T rin d h ø j“ Anledning til en Undersøgelse, hvorved den første fuldstændige
Mandsdragt fra Bronzealderen blev bragt for Dagen.
llerede

A

M A N D S D R A G TE N FRA T R IN D H Ø J. R IB E A M T
Nord for Vamdrup Mølle, mellem Hafdrup og Vamdrup, i Vester Vamdrup
Sogn, Anst Herred, laa før Midten af forrige Aarhundrede en betydelig Gruppe
paa ca. 25 store Høje. I den sydvestligste af disse, en meget anselig Gravhøj,
der bar Navnet „T rin d h ø j“ eller „T renhø j“ , var der allerede før Midten af forrige
Aarhundrede fundet en Egekiste, der var saa velbevaret, at Bonden i flere Aar
anvendte den som Vandtrug for sine Kreaturer. I 1861 kom paa ny to Egekister
for Dagen; selve Kisterne og deres Indhold af Bronzesager blev bevarede; men
de Tøjer, de indeholdt, gik til Grunde. Fundet vakte im idlertid Interesse, og Fre
derik V II, der paa samme Tid var i Færd med at foretage Undersøgelser i Jelling,
befalede Arkæologerne J.J. A. Worsaae og C. F. Herbst, Anatomen Professor I. Ibsen
og Maleren J. Kornerup at rejse til Vamdrup og udgrave Trindhøj, og hen paa
Efteraaret 1861 fremkom en ny Egekiste, der blev undersøgt af Herbst, Worsaae
og Kornerup.
Den fundne Grav, som stod ca. 1 m SV for Højens Centrum, er vistnok dennes
primære Grav. Kisten, der var stillet i Retning Vest-Nordvest til Øst-Sydøst, rum 
mede et næsten fuldstændig opløst Lig af en Mand. Hovedhaaret, der oprindelig
har været blond, var velbevaret; af Skæghaar fandtes ikke Spor, hvorimod den
dødes pubes laa i Midten af Koften. Den døde var anbragt i en Kohud og til
dækket med en Kappe, der var udbredt paa langs i Kisten. Ved den ene Side var
den stukken ind under Liget og naaede op til Hovedet.
Kappen (Fig. 1) er 243 cm lang, 126 cm bred. Den er udført af Faareuld og
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har paa Ydersiden været oversyet med et Lag af frithængende Traade (Flos), der
giver den et ejendommeligt Udseende, omtrent som et langhaaret Dyreskind.
Flössen har haft Betydning ved at gøre Stoffet varmere og vanskeligere gennemtrængeligt for Regnvand.
Da Kappen var taget op, saa man den døde selv, paa hvis Hoved den runde
Hue (Fig. 2) sad. Den er gjort af en rund Puld og et Sidestykke af flere Lag Tøj
og overtrukken med et paasyet Floslag af korte Traade, der giver den en aparte

Fig. 1. Trindhøj. Kappe med Flos. Længde 243 cm, Bredde 126 cm.

ruskindsagtig Karakter; den maa som Textilarbejde betegnes som et Mesterstykke.
Inden i den findes flere Rækker dekorative Snoresyninger udført paa samme Maade
som Broderierne paa Skrydstrupkvindens Trøje (H. C. Broholm : Kvindedragten i
Bronzealderen S. 9). I en Spaanæske fremdroges endnu en Hue (se Fig. 3), der dog er
simplere i Udførelse og kun dannet af en rund Puld, hvortil er syet et ret højt Sidestykke.
Om den døde laa en Kofte (Fig. 3) af et firkantet, af flere Stumper syet Tøj
stykke, 133 cm langt, 107 cm højt, der foroven oprindelig har haft to lange Snip
per, hvoraf nu kun den ene er bevaret. Den har været holdt sammen med et vævet
Bælte, der ender i Kvaster.
Ved Fødderne fandtes Spor af to ganske opløste Lærsko samt to aflange Tøj
strim ler, en Slags Strømper, der har været svøbt om Ankelen. A f Textiler optoges en
delig to Dele af et og samme Tæppe forsynet med Frynser ved begge Ender; det
var skaaret midt over, og den ene Halvdel var svøbt om Ligets Fødder, medens
den anden var lagt under Hovedet. Dette Stykke er udført af hvid Faareuld. Ved
den dødes venstre Side laa et Bronzesværd i sin Skede af Træ; det maa have
ligget i Krigerens A rm ; thi Fæstet havde Plads omtrent ud for Ansigtet. Ved højre
Fod stod nedenfor Kappen en større Trææske, hvori laa den mindre, der inde
holdt Huen. Desuden indeholdt Kisten en Ragekniv og en Hornkam. Efter disse
Sager maa Graven dateres til den ældre Bronzealders første Afsnit ( 1200 1000 f. Kr.),
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TO M A N D S G R A V E I B O R U M ÆSHØJ. A A R H U S A M T
Da man i 1871 havde fundet en Kvindegrav i den store Høj Borum Æshøj,
Borum Sogn, Framlev Herred, lod Direktionen for Mindesmærkernes Bevaring i
1873 Professor C. Engelhardt og Tegneren Magnus Petersen foretage en Under
søgelse af Højen, hvorved der fremdroges to Mandsgrave.
A. D en gamle M ands G rav . M idt i Højen stod paa dennes Bund en 3 m
lang Egekiste i Retning Øst-Vest, og heri laa, med Hovedet i Vestenden af Kisten,
et velbevaret Mandslig (Fig. 4).
Efter Dr. K. Fischer-Møllers
Undersøgelse er den gravlagte
en Mand paa 50-60 Aar. Ikke
alene Skelettet, men ogsaa an
dre Dele af den døde er be
varet, idet Bløddele og Muskler
delvis er mumificerede. Paa
mange Steder holder Muskler
og Ligamenter endnu Knog
lerne sammen, og paa Bagho
vedet sidder Dele af det oprin
delig lysblonde Haar; derimod
spores Skæghaar ikke. Den
døde har været ca. 170— 171 cm
høj, 40—41 cm bred over Skul
Fig. 2. Trindhøj. Hue med Flos. Ca. 3 8.
drene; Bækkenbredden er ca.
30 cm. Legemsproportionerne er gode; kun er Laarbenene noget korte i Forhold
til de øvrige Legemsknogler. Hovedet er kort og bredt og med en Længde-Breddeindex paa nær 80. Ansigtet er ret lavt og har runde Øjenhuler. Tænderne er
slidte. Hænder og Fødder har været fint byggede, lange og smalle; Neglene, hvoraf
flere er bevarede, er velplejede og smukt afrundede. Det ser ud til, at den døde
har været temmelig plaget af Gigt, og en af Tandlæge Ejnar Kristiansen foretagen
Røntgenundersøgelse af Tænderne viste, at Æshøjmanden maa have lidt af marginal
Paradentitis, der har bevirket, at 3 af Visdoms-Tænderne er faldet ud.
Liget var lagt paa Ryggen oven paa en Kohud og tildækket med Kappen
(Fig. 5). Den maaler 195 cm i Længden, er 103 cm bred og har nærmest oval
Form, der afviger betydeligt fra Trindhøjkappens. Om Underlivet var viklet et
Lændeklæde (Fig. 6), som naaede fra Knæet til under det nederste Ribben og var
fastbundet med en Snor. De tre Rande er lukkede, de to ved Vævekanter, den
tredje med en simpel Søm, medens den fjerde er afskaaren; man kan derfor ikke
være sikker paa, at Stykket er bevaret i sin oprindelige Form. Det maaler 123 cm
i Længden og er 78 cm bredt. Huen, der sad paa Ligets Hoved, er af samme
Form som Trindhøjgravens runde Hue. Snoren, der holdt Lændeklædet (se Fig. 7),
er ganske simpel, udført af 6 —7 Traade, som er snoede sammen og bundet op
i en Sløjfe. Der fandtes ikke Spor af Lærsko, men et Par aflange Tøjlapper
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maa rimeligvis opfattes som „Strøm per“ af samme A rt som dem, der optoges i
Trind høj kisten.
Da der ved Udgravningen af de to Borum Æshøj Grave var en omhyggelig
Tegner til Stede, lader det sig gøre med Sikkerhed at fastslaa, hvorledes Dragten
har været baaret. Lændeklædet har fra venstre været slaaet om den døde og
trukket frem under højre A rm ; Kanten er derefter lagt skraat ind over den ven
stre. Herved bliver de to Kanter lid t adskilte forneden, saa at højre Knæ blottes,
naar de to H jørner synker ned. Foroven er der endnu en gammel Fold, der falder
ned over Snoren, som har været bundet om Livet og slaaet i Knude under ven
stre Bryst.
Ved den ene Langside har Kappen en gammel Fold, der hidrører fra, at Kanten
her var bøjet tilbage som en Sjalskrave, hvori der var stukket en simpel Trænaal.
Naar man bøjer Kraven om i den gamle Fold og anbringer Kappen paa en Figur,
falder to Slidmærker, der tør formodes at stamme fra Brugen, paa Skuldrenes
Plads og bekræfter, at Kappen har været baaret saaledes som Afbildningen, Fig. 7,
viser. Da der ikke fandtes andre Sager end den simple Trænaal, der var anbragt
i Kraven, maa Spørgsmaalet om Gravens Datering opsættes, til den følgende Grav
er beskrevet.
B. D en unge M ands G rav . Denne Egekiste, som stod ca. 7 m Øst for den
gamle Mands og i Retning Nord til Syd, maalte 2,50 m (Fig. 8). Den døde laa med
Hovedet mod Syd, Fødderne mod N ord; højre Arm var udstrakt langs Siden,
medens den venstre var bøjet over Brystet. Om den døde meddeler Dr. K. FischerM øller følgende: Den gravlagte var en ung Mand ca. 20 Aar gammel. Paa Kraniet
findes indtørrede Dele af Huden med noget af Haaret, særlig i Nakken, samt
Rester af Øjenbrynene. Alle Kraniets Sømme er aabne. Den højre Visdoms-Tand i
Undermunden er endnu ikke brudt helt frem, og de andre Visdoms-Tænder er ikke
helt fremme i Slidlinie. Kraniet er kortskallet (Længde-Bredde-index 80,3), af samme
Type som den gamle Mands. Knoglerne er slanke og velformede, uden særlige
Muskelspor. Den dødes Legemshøjde har været ca. 165— 166 cm; Skulderbredden
var ca. 37 cm og Bækkenbredden ca. 27 cm.
Den unge Mand var ligesom den gamle dækket med en oval Kappe, der maaler
191 cm i Længden og er 108 cm bred. Ligets O verkrop var nøgen, og om Læn
derne var svøbt et simpelt, firs id e t Tøjstykke, holdt paa Plads ved en Lærrem,
hvori der sad en Dobbeltknap a f Træ. I venstre Arm laa en smuk, lang Sværd
skede udført af to Træ skinner; den har været baaret i en bred Rem over Skul
deren; men Sværdet havde man taget op og i dets Sted stukket en kort, tarvelig
D olk i Skeden. Under den højre Skulder laa en Hornkam, ved højre Side af
Hovedet stod en lille Barkæske, og i Kappen var stukket en Naal a f Træ. Ved
begge Fødder fandtes Rester af Lærsko.
De i Kisten fundne Sager stammer alle fra den ældre Bronzealders første
Afsnit, og da den gamle Mands Kiste er nedsat i Højen før den unge Mands, kan
den ikke være yngre end ca. 1200— 1000 f. Kr. Der er efter al Sandsynlighed
ikke hengaaet lang Tid mellem Anbringelsen af de to Grave, og den store Lighed,
de to Mænds Kranier udviser, tyder paa, at de har været nærbeslægtede, snarest
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Fader og Søn. Den ældre Kvinde, hvis Grav først fremdroges i Højen (K vinde
dragten i Bronzealderen S. 19 ff.), tør vel antages at have været den gamle Mands

Fig. 3. Trindhøjdragten.

Hustru. Hun laa yderst i Højens østre Side og er den sidste af disse tre Per
soner, der er bleven stedt til H vile i den store Høj.
M A N D S G R A V EN FRA M U LD B JE R G . R IN G K Ø B IN G A M T
I 1883 undersøgte Dr. Henry Petersen sammen med Kaptajn A. P. Madsen
en ejendommelig Langhøj, Muldbjerg, i Hover Sogn, Hind Herred.
Den var dannet ved, at to mindre, runde Høje, der laa tæt ved hinanden, var
blevet omgivne med et fælles Jorddække, idet man havde anbragt en Egekiste paa
Marken mellem dem og kastet Jord over saavel Egekisten som de to ældre Høje.
Ogsaa de to runde Høje indesluttede Egekister, og i den ene af dem, den nord-
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østre, var Kisten bevaret; den
var tilmed af en ret usædvanlig
Beskaffenhed. Selve Kisten be
stod af en spaltet, udhulet Ege
stamme, der var hensat paa et
Leje af Sten; men over denne
var anbragt et Dække forarbej
det af en uhyre stor Egestamme,
der omsluttede Graven som en
Tøndehvælving. Dens ene Ende
er nu noget destrueret, den an
den er ganske frisk, og i denne
er stemmet to store, firkantede
H uller, hvorigennem der aabenbart har været stukket en tyk
Løfte- eller Bærestang. Kisten
indesluttede Liget af en voksen
Mand, men dette var næsten
helt opløst; kun Hovedhaaret
Fig. 4. Borum Æshøj. Overkroppen af den gamle Mand.

Qg N e g ,e n e

pga

h ø jr e

H gand

var velbevarede, og endvidere fandtes Spor af Kæbebenet og af et Skinneben, hvis
Længde angives til 40 cm; er dette Maal rigtigt, har den døde været omkring
175 cm høj. Haaret, der nu er mørkt, har oprindelig været lyst. Den døde, der
synes at have ligget paa Ryggen og været indsvøbt i en Kohud, var jordfæstet
fuldt paaklædt, og Klædedragten var usædvanlig godt bevaret. Dragten bestod af
en Kappe af Nyreform (Fig. 9), 231 cm lang, 118 cm bred, der var lagt sammen
efter Længden og bredt over den døde. Farven er brun, de fleste Steder mellembrun,
dog findes enkelte Partier af en mørkere, næsten sort Farve, og Stoffet er stærkt
valket. Ved den ene Side findes en lige Vævekant, medens de øvrige Grænser er
afrundede, idet Stoffet er tilskaaret med et skarpt Instrument, og der findes her
ingen Spor af Eg eller Syning. Da Kanten overalt er glat og velbevaret, maa T il
skæringen formodes at være udført, efter at Stoffet var blevet valket. Ved den
lige Side angiver et Slidmærke den omtrentlige Grænse for en Ombøjning af
Stoffet, der har været foretaget, naar Stykket blev baaret, og i dette Parti sad
heftet to rundhovedede Bøjlenaale, der efter tydelige Stik i Stoffet ofte har været
anbragt paa dette Sted. Slidmærket er mest fremtrædende paa Indersiden, og bøjer
man dette Parti tilbage i den gamle Fold, fremkommer der en Sjalskrave. Ved
Hjælp heraf og af de to store Slidmærker, der angiver Skuldrenes Plads, kan
Kappen anbringes i den Stilling, hvori den har været baaret i Bronzealderen (Fig. 12).
Paa den dødes Hoved sad en Hue af Halvkugleform (Fig. 10). Den bestaar af et
Sidestykke og en rund, hvælvet Puld af flere Lag sammensyet Tøj; indvendig i
Pulden ses Spor af de Sting, hvormed Tøjlagene antagelig er holdt sammen, og
i Sidestykket findes 16 Rækker Sting vandret rundt i Huen udført paa lignende
Maade som i Trindhøjhuen. Pulden er syet til Sidestykket med en Række Knap
hulssting, eller Tungesting. Udvendig er Huen dækket med et tæt Floslag, hvis
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Traade er noget længere end Floslaget paa de lignende H uer i Trindhøj og Borum
Æshøj. Traadene hefter to og to i samme Sting i Stofbunden, saaledes at der bliver
fire frie Traadender, og hver af disse har en Knude i Spidsen og een længere
inde paa Traaden nær Stinget. Stingene ligger i forskellig Retning og er af ulige
Længde; disse Træk tyder paa, at vi her staar over for en Syning, ikke en A rt
Vævning. Flostraaden er totvundet og overordentlig fint spundet.
Om Liget laa en Kofte (Fig. 11), hvis nederste Kant naaede til lidt ovenfor Knæet.
Den har været fastbundet om den døde ved et ca. 4 cm bredt Lærbælte, som paa

Fig. 5. Borum Æshøj. Oval Kappe. Længde 195 cm, Bredde 103 cm.

Ryggen holdtes sammen med en Dobbeltknap af Horn. Koftens øverste Del var
sunken lidt ned, og „noget nedenfor Skulderbladenes Plads“ laa paa hver Side en
Tutulus af Bronze, der vendte Øskenen opad. De har sikkert været fastgjort til Lærremme, der nu var opløst, men som maa have gaaet over Skuldrene og tjent til
at holde Koften paa Plads.
Koften er 135 cm lang, 94 cm høj og udpræget formet (Fig. 11); forneden er
den lige, men Overkanten og begge Sidekanterne er buede med Hensigt. I det
øverste Hjørne findes et Par Snipper, der er syede sammen paa langs og sikkert
har tjent til at fastgøre de lige omtalte Lærstropper eller Seler. T il Koften er an
vendt 9 mindre Tøjstykker; Sammensyningerne er foretaget med Kastesting og
ret omhyggeligt udført. Koften har ligget saaledes i Graven, at den lange Snip har
gaaet til venstre, medens den korte har gaaet til højre.
Dragtstykket maa da have været foldet sammen om den dødes Krop, saaledes
at den buede Kant har ligget ned ad højre Side, og den tungeformede Runding
har været anbragt midt paa Brystet. Den Tutulus, der har haft Plads paa venstre
Skulderblad og holdt de nævnte Lærremme, faar sit naturlige Leje der lidt længere
nede end den højre, naar den lange Snip føres under venstre Arm og her hæftes
til Lærremmen, medens den anden Tutulus naturligt faar Plads noget højere oppe
paa Ryggen, idet den korte Snip føres over den højre Skulder. Anbringer man
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Koften saaledes, faar man, som Fig. 12 viser, en meget smuk og anselig Dragt.
Naar Hjørnet paa Koften synker lidt ned, skyldes det, at der mangler et Lærbælte, der har gaaet omkring Hofterne og holdt Koften paa Plads.
T il Dragten har endvidere hørt et Par Lærsko, men disse var ganske opløste;
derimod fandtes et Par aflange Tøjsirim ler, der har været viklet om Ankelen for
at beskytte den mod at blive gnavet af Lærskoen.
Direkte ovenpaa Liget laa, dækket af Kappen, et rektangulært Tøjstykke
211 cm langt, 131 cm bredt, hvis korte Sider er naturlige Vævekanter.

Fig. 6. Borum Æshøj. Lændeklæde. Længde 123 cm, Bredde 78 cm.

Paa den dødes Bryst hvilede et velbevaret Bronzesværd i en smukt udskaaret
Træskede (Fig. 13). Det har været baaret over Skuldrene i en bred Lærrem.
Baade Sværdet og de øvrige Sager, der fandtes i Graven, maa anses for at stamme
fra samme Tid, fra den ældre Bronzealders første Periode.
A N D R E F U N D AF M A N D S D R A G TE R
Disse fire, fuldstændigt bevarede, Dragtfund er vor vigtigste Kilde til Oplysning
om, hvorledes Manden har været paaklædt i den ældre Bronzealder; men foruden
disse maa endnu fire andre Gravfund nævnes. 1 1827 bortgravedes omtrent H alv
delen af den store Høj Toppehøj ved Landsbyen Bollerslev i Bjolderup Sogn, Aaben
raa Amt. En Egekiste, som stod ca. 4,50 m inden for Høj foden, blev aabnet og Fundet
delvis ødelagt; den har indesluttet Liget af en Mand, hvis Knogler var opløste; derimod
fandtes en Lok af det lyse Haar. A f Klædedragten er kun bevaret nogle smaa Stum
per, deriblandt en lille Rest af en Hue. De Bronzesager, der havde fulgt den døde i
Graven, var derimod særdeles velbevarede, og Metallet er endnu ganske frisk og
har sin lysegule Farve; foruden en Bøjlenaal med rundt Hoved fandtes et smukt
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Sværd, en Dolk og en Paalstav af Bronze, og endelig optoges en Kam af Horn.
En lignende Skæbne ramte en Egekiste, der i 1859—60 fremdroges i L ille Drags

Fig. 7. Borum Æshøj. Den gamle Mands Dragt.

høj, i Højrup Sogn, Hvidding Herred, Haderslev Amt; ogsaa den havde rummet
Liget af en Mand. Knoglerne var ganske opløste, men mærkeligt nok var Hjertets
Fibre, Hjernen og Kranietaget med Rester af Hovedhaaret, der oprindelig var lyst,
velbevaret. Ogsaa her laa Liget paa en Dyrehud. A f de smukke Textiler, bl. a.
en Hue af samme Form som de runde H uer i Trindhøj- og Muldbjerggravene,
er kun ubetydelige Rester bevaret. Ved den dødes Fødder stod en Træskaal be-
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Fig. 8. Borum Æshøj.
Den unge Mands Grav. Til ven
stre ses en Rest af Kohuden.
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slaaet med Tinstifter, og i en lang Skede af Træ var
stukket en kort D olk; men baade Træskeden og en
Dobbeltknap af Træ gik til Grunde. Et bedre Udbytte
gav Undersøgelsen af den store Høj, „G uldhø j“ , Vester
Vamdrup Sogn, som Vilh. Boye udgravede 1891.
Denne anselige Høj, der tilhører samme Gruppe som
Trindhøj, viste sig at rumme tre Egekister, hvoraf den
ene, der vel maa formodes at have været en Kvinde
grav, var blevet plyndret allerede i Oldtiden; den anden,
en Barnekiste, indeholdt foruden Rester af Tøj og
Skind, en Træpind og tre Skovæbler. I den tredie,
Højens primære Grav, var jordfæstet Liget af en Mand,
og at denne Kiste var Højens vigtigste Grav fremgik
deraf, at den var beskyttet ved at store Flager af Ege
træ med paasiddende Bark var stablet op om den, saa
at de dannede en Kappe om den ligesom den store
Flage om Muldbjergkisten. Talrige Huggespaaner, der
laa om kring Kisten, viser, at den er bleven tildannet
paa Stedet. Liget var ganske opløst, kun en Del af det
blonde Hovedhaar var bevaret. Skønt Dragten var tem
melig medtaget, er der dog saa meget i Behold, at man
kan fastslaa, hvorledes den har set ud. Der foreligger
omtrent Halvdelen af en Kappe, der synes at have
haft samme Form som Kapperne fra Muldbjerg og
Trindhøj, samt Dele af en Underklædning af samme
Type som Kofterne i de nævnte Fund, et lille Frag
ment af et vævet Bælte har sandsynligvis tjent til at
samle dem.
Fuldstændig bevaret er en Hue dannet af en rund
Puld og et tilsyet Sidestykke; og af en rund Hue,
oversyet med Floslag foreligger Størstedelen, den er
tilskaaret og omdannet til en Slags Kyse.
A f Lærsko eller Sandaler fandtes ganske opløste
Rester ved begge Ligets Fødder, og af en Tøjsko med
tilsyet Saal er Snudepartiet bevaret. A f særlig Interesse
er de smukke Træsager, som Kisten indeholdt, nemlig
en Paalstav med Træskaft, en Bronzedolk(Fig. 14) med til
hørende Træskede, en Klapstol (Fig. 15) med Sæde af
Odderskind og 2 Træskaale (Fig. 16) samt en Æske af
B ark; desuden fandtes en ret stor Ske af Horn (Fig. 14).
Intet andet Fund har givet et saa rigt Udstyr af Husgeraad fra Bronzealderen som Guldhøjfundet. En Bøjlenaal af Bronze, Dolken samt Paalstaven henfører Fun
det til den ældre Bronzealders første Afsnit.
A f Betydning er endelig en Mandsgrav, som 1935
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fremdroges i en Højde ved Hennekesdam, Jels Sogn, Haderslev A m t (Fig. 17).
Den meget anselige Kiste, som nu tillige med de fundne Sager opbevares i Ha
derslev Amts Museum, havde desværre været Genstand for Indbrud i Oldtiden.

Fig. 9. Muldbjerg. Kappen. Længde 231 cm, Bredde 118 cm

Laaget var flækket og Kisterummet fuldt af Sand. Som Følge heraf var der intet
bevaret af den gravlagte. Kun Rester af en Kohud, en Hue, en Sko til venstre
Fod samt en Kam af Horn, tre Bronzetutuli, et Par Fragmenter af en Trææske
og nogle Bronzenagler (vist af en Dolk) var bevaret.
Huen (Fig. 18) svarer ganske til den ene af Huerne i Trindhøjgraven, og de fundne
Tutuli, der har deres nærmeste
Paralleler i Muldbjergfundet,
tyder paa, at den gravlagte
Kriger har været iført en Dragt
af samme Type som den, der
fandtes i Trindhøj- og Muldbjergkisterne. De giver tillige
sikker Datering af Kisten til
den ældre Bronzealders første
Afsnit.
Skønt der kun var bevaret
et Brudstykke af Skoen, er
dette af Vigtighed for Bestem
melsen af den i Bronzealde
rens Skotype. Det fremgik af
Jels-Skoen og af de Rester af
Sko, der optoges i Skrydstrupgraven( Kvindedragten i Bronze
alderen S. 14), at man i den
Fig. 10. Muldbjerg. Halvkugleformet Hue, Indersiden. Ca.
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ældre Bronzealder har anvendt en Sko forfærdiget af et aflangt Stykke Skind, op
slidset i Taaen og samlet i Hælen med en Søm; men desuden har man kendt
en Sko med paasyet Saal; dog er denne Type foreløbig kun bevidnet gennem
det lige nævnte Fragment af en Tøjsko i Guldhøjgraven.
M ANDSDRAG TEN I BRO NZEALDEREN
Den Oversigt over Fundene, som vi her har bragt, viser saa mange Overens
stemmelser mellem disse indbyrdes, at vi tør antage, at de giver et paalideligt

Fig. 11. Muldbjerg. Koften. Længde 135 cm, Højde 94 cm.

Billede af, hvorledes Manden har gaaet klædt i den ældre Bronzealder. Ganske
vist stammer alle de bevarede Dragter fra Gravhøje i Jylland, men større og min
dre Tøjstykker, der er fremdragne paa Øerne, viser, at Øboernes Klædedragt har
været af samme Slags som Jydernes. Særlig vigtige er de, desværre meget destruerede,
Tøjstykker, der fandtes 1845 i en Gravkiste ved H videgaard; der foreligger Rester
af en Kappe og en trekantet, med Oversyning forsynet Tøjsnip, som utvivlsomt maa
stamme fra en Kofte af samme Form som Muldbjergkoften. Da Hvidegaardfundet
maa dateres til Slutningen af den ældre Bronzealder, tyder det paa, at Dragten i
denne Tid var af samme A rt som de noget ældre, jydske Dragter. Fra en Grav ved
Smørumovre er bevaret en Stump af en Hue med Snoresyninger indvendigt og
med Floslag paa Ydersiden af ganske samme A rt som dem, vi kender fra Jylland.
T il en fuldstændig Mandsdragt har hørt Hue, Fodtøj, Kappe og Underklædning.
Den simple, af et enkelt Lag Uldtøj udførte, Hue kendes i tre Exemplarer,
af den halvkugleformede, med Flos oversyede Hue er bevaret tre hele Stykker,
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af 4 andre er kun Fragmenter tilbage, og 1 er gaaet tabt. Det er muligt, at Huer,
der tilhører denne Type, har været anvendt i Kampen; thi det tykke, elastiske

Fig. 12. Muldbjergdragten.

Stof har sikkert meget vel været i Stand til at afbøde et Hug, f. Eks. med en Paalstav. Anvendelsen af simple Snøresko af Lær er bevidnet i flere Tilfælde, og T il
stedeværelsen i adskillige Grave af firkantede Tøjstrim ler i Forbindelse med
Fodtøjet tyder paa, at disse Strim ler maa have været viklede om Anklerne for
at hindre, at disse blev gnavede af Lærskoen. De vigtigste Dele af Dragten er

40

H. C . BROHOLM

Kappen og Underklædningen. Hvad der kan siges om disse Klædningsstykkers
Bæremaade er fremført ved Behandlingen af de enkelte Fund; her skal blot til

Fig. 13. Muldbjerg.
sværd og Træskede.

BronzeCa. Vs.

Fig. 14. Guldhøj. Paalstav med Træskaft. Vs. Hornske. Dolk af
Bronze med Hornfæste, og den dertil hørende Træskede. V*.

føjes, at et saa enkelt Dragtstykke som den ærmløse Kappe naturligvis kan skiftes
efter Behag og efter Øjeblikkets Behov.
Da Underklædningerne i de to Æshøjgrave havde en afrevet Kant foroven og
altsaa ikke er komplette, kan man ikke med Sikkerhed opfatte dem som Lænde
klæder eller Skørter, men man maa regne med den Mulighed, at der her kun
foreligger en Slags Ligklæder. Derimod tør de Kofter, der fandtes i Muldbjerg- og
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Trindhøjkisterne, betegnes som virkelige Klædningsstykker, en Overgangsform mel
lem Skørtet og Skjorten. Naar denne Kofte anbringes rigtigt, danner den sammen
med den store Kappe en smuk og
anselig Dragt.
Hvad Kappen angaar, er det
imidlertid sikkert, at der har eksi
steret to forskellige Typer. De to,
der fandtes i Borum Æshøj, er
begge ovale og ensartet afrundede
til begge Sider, medens Muldbjergog Trindhøjkapperne har Bønne
eller Nyreform, idet den ene Kant
er lige næsten helt hen til Enden,
medens den anden er stærkt run
det. Der har fra forskellige Arkæologers Side været gjort Forsøg paa
Fig. 15. Guldhøj. Træstol. Ca. V«.
i den danske Bronzealders Dragt
at finde Paavirkninger fra Sydens Kulturcentrer; men dette er efter min Mening lige
saa usikkert som de Forsøg, der er gjort paa at lade Kulturstrømmen gaa den
modsatte Vej fra Nord til Syd. Den Dragttype, Egekistefundene viser, er i V irke 
ligheden noget for sig, en for den nordiske Kulturkreds særegen Dragt, og For
billedet eller Forudsætningen for den maa snarere søges i Landets egen Dragt i
en endnu ældre Tid.
Den ærmeløse Kappe er et ældgammelt Klædningsstykke, der optræder saa al
mindeligt over helejordkloden, at man ikke engang kan afgrænse dens Udbredelsesomraade. Langt mindre kan man paavise, om den de Steder, hvor den forekommer,
er opstaaet spontant, eller om dens Optræden skyldes Indflydelse fra andre Egne.
I primitive Tider har den ærmeløse Kappe sikkert været gjort af en hel Dyrehud, men ogsaa Kapper syede af flere Huder forekommer. Det er derfor en
nærliggende Tanke at søge Op
rindelsen til Bronzealderkappen i
et saadant af Dyrehuder dannet
Klædningsstykke; og at det ikke
er uberettiget, viser Trindhøjkappen klart. Allerede i 1891 udtalte
Sophus Müller, at naar dennes Yder
side var prydet med et langhaaret
Floslag, maatte dette skyldes Ø n
sket om at give den Lighed med
en af et uldent Skind forarbejdet
Fig. 16. Guldhøj. Træskaal beslaaet med Tinslifter, der ved
Kappe. OgS38 Floslaget paa de
Bunden danner et Stjernemønster. Ca. 1 a.
runde H uer maa Opfattes SOm en
Imitation af lange Haar.
Er Oprindelsen fra Skinddragten i disse to Tilfælde kendelig paa Stoffet,
er det ved Kofterne fra Muldbjerg og Trindhøj Snittet, der tyder paa, at For4
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billedet for disse Klædnings
stykker har været en p ri
m itiv Skinddragt.
Denne
Tanke bestyrkes yderligere,
naar man betragter de aflange
Snipper, hvormed disse Kof
ter fastgøres over Skul
drene. Man tør vel her
finde en Reminiscens fra
Dyrehudens For- og Bag
ben, der ved Skinddragter
finder Anvendelse paa for
skellig Vis.
Det er end
videre værd at bemærke,
at Maalene paa disse Klæd
ningsstykker stemmer ret
nøje med Maalene paa et
Krondyrskind.
At Bronzealders Folket
i stor Udstrækning har anFig. 17. jeiskisten paa Plads i Højen.
vendt Skind til deres Drag
ter, tør man regne med, naar man ser, hvor mange Skinddragter der gennem
Mosefundene er bevaret fra en senere Del af Oldtiden. Men foreløbig kender
man ikke nogen Skinddragt, der med Sikkerhed kan dateres til Bronzealderen.
Forhaabentlig vil fremtidige Fund ogsaa her forøge vort Kendskab til Bronze
alderens Kultur.

Fig. 18. Jelshuen.

Fig. 1. Rømøgaarden blev tækket med Rør af Tækkemænd fra Rømø.

OM FLY TN IN G AF GAM LE B Y G N IN G E R
I ANLEDNING AF RØMØGAARDENS OG KIRKE SØBY HUSETS GENOP
BYGNING PAA FRILANDSMUSEET
A f A rne L udvigsen
af Bygninger kan foretages paa forskellig Maade. Man kan føre
Restaureringen til Bunds, d. v. s. fjerne alle senere Tilføjelser, nedbryde alle
omdannede Partier og genskabe Huset i Overensstemmelse med dets oprindelige
Form, altsaa gengive Bygningen det Udseende, man gennem Undersøgelser paa
Stedet, Sammenligninger med andre lignende Bygningsværker, tidligere Afbildninger,
Arkivundersøgelser m. m. formoder, den har haft.
Eller man kan tværtimod værne om senere Tilbygninger, Forandringer og Om
bygninger — søge at klarlægge de forskellige Bygge- og Ombygningsperioder —
kort sagt lade Bygningen fremtræde, konservere den, i den Skikkelse, som Aarhundrederne har givet den og overleveret os den i. Den vil da i mange Tilfælde
kunne oprulle en hel historisk Udvikling for vort B lik, idet hver Arkitekturperiode
har sat sit Præg.
Denne sidste Fremgangsmaade har den Fordel, at ingen Chancer for Videnskaben
estaurering

R
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Fig. 2. Børglum Kloster. Et Eksempel paa, hvorledes et oprindelig middelalderligt Anlæg ved Om
formning gennem Aarhundredeme har erhvervet nye Skønhedsværdier.

og Granskningen forspildes; fornyede Undersøgelser angaaende Bygningens for
modede Førsteudseende kan iværksættes paa Bygningen selv, medens ved den
første Fremgangsmaade Bygningen for Tid og Evighed bindes til Restauratorens
egen bestemte Opfattelse, og senere Forskere maa nøjes med Opmaalinger, Be
skrivelser, Fotografier m. m. af det, der var før Restaureringen — hvis disse
Hjæ lpemidler overhovedet findes.
Endelig er det en Kendsgerning, at mange gamle Bygninger, der i Tidens Løb
har været ude for Forandringer, netop gennem disse Forandringer og Tilføjelser
har opnaaet nye, overraskende Skønhedsværdier, æstetiske Værdier, som vil gaa
tabt ved, at Bygningen føres tilbage til sin oprindelige Skikkelse (se Fig. 2). Natur
ligvis vil der altid være de Ændringer og Tilføjelser, som er uden Værdi, for
styrrer og skader andre og vigtigere Momenter — eller er af saa ny Dato, at de
tilhører en Tid, som maa falde uden for Rammerne for et museumsmæssigt
Synspunkt.
Flytning af gamle Bondehuse falder naturligt ind under Begrebet Restaure
ring. H er har man en meget skarp Grænse for de Forandringer i Husets Indre
og Ydre, som bør bevares, og de, som bør fjernes. Industrialiseringen i sidste
Halvdel af forrige Aarhundrede medførte, at de ældgamle Traditioner paa alle
Livets Omraader forfaldt. Kontinuiteten i Bondens Levevilkaar blev skaaret over, og
helt nye Krav til Indretning og Byggeri opstod. Tiden medførte grelle Ændringer
og Tilføjelser, som i Kraft af sin hele fremmede Fçrm bør fjernes. Dog kan der
undtagelsesvis findes visse Værdier — ogsaa fra denne sidste Tidsperiode — som
efter min Mening maa bevares.
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Fig. 3. Grundstenene har forskudt sig. Frilandsmuseets Gaard fra Pebringe før Nedbrydningen.

En gammel Bygning bærer nødvendigvis i sit Udseende Aarenes Præg: Farve
tonerne er blevet neddæmpede af Luftens og Lysets Paavirkning, der er opstaaet
mere eller mindre skæve og krogede L in ier baade horizontalt og vertikalt, og G rund
sten og Vægge er sunket forskellige Steder.
Funderingen var nemlig ikke de gamles stærke Side. Grundstenene blev nær
mest lagt oven paa den naturlige Jordbund. En Bygning kan derfor næppe have
staaet mange Aar, før Frosten begyndte at gøre sig gældende. Jordbunden under
Stenene frøs og udvidedes, saaledes at hele Væggen hævedes; naar saa Tøvejret
indtraf, sank Jorden sammen igen, men i ulige Tem pi; herved kunde flere at
Grundstenene let komme til at forskyde sig for hinanden og paa forskellig Maade
bringes ud af deres Leje (se Fig. 3), og Væggen oven over disse Steder følge
efter. Ved Bindingsværket var det Tømmeret, der gav sig, og med det Tavlene,
ved G rundm ur selve Murværket, der sank eller bevægede sig udad eller indad
forneden. Fugerne fik herved et svagere eller stærkere bølgende Forløb.
Konstruktionerne var ikke heller saa ovenud stærke: Stolper og Vægge kunde
ved T ry k fra Taget komme til at lude fremover et Sted, Stolperne kunde af for
skellig Aarsag give sig til Siden et andet Sted, saa de kom til at hælde — og
iøvrigt optræder naturligvis utallige Variationer af saadanne Forskydninger. Fol
kets eget Sprog fortæller herom, naar der tales om, at en Væg „sætter sig“ eller
„skyder ud“ .
Man kan ved Genopførelsen borteliminere alle disse „Alderdomssvagheder“ og
lade Huset genopstaa forynget, erstatte alt medtaget Træværk med nyt, rette G rund
sten og Vægge op, saaledes at Bygningen fremtræder, næsten som da den lige var
bygget. Eller man kan bibeholde disse Tegn paa Ælde, bevare mest muligt af det
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Fig. 4. Fra den genopførte Rømøgaard.

brugelige gamle Træværk og Materiale, genopføre Væggene, som de stod efter de
mange Aar, skæve og ludende, og henlægge Grundstenene igen paa samme forskudte
Maade som forhen. Der er meget, der taler for den sidste Fremgangsmaade.
Tanken at genopføre Bygningen med alle dens Alderdomstegn er paralleltløbende
med den foran udviklede Form for Restaurering: at bevare senere Ændringer og
Tilføjelser. H ylder man denne Form for Restaurering, vil det være rimeligt ogsaa
at bevare Bygningens Præg af Ælde for derved at understrege, at den har gennemgaaet en aarhundredgammel U dvikling og for at gengive Fornemmelsen af le
vende Liv.
T il at give Bygningen saa meget L iv som muligt bidrager ogsaa Bevaringen af
det Slid, der gennem Aarene er opstaaet ude og inde. Dørene viser Slid, hvor
Haanden idelig er gledet hen, Alkoveforsiderne er blevet blanke, og Malingen er
forsvundet, Gulvene er slidt særlig ved Dørene, og de aabne Skorstene bærer
tydelige Mæ rker fra G ryder og Kedler, Stød og Slag. I Staldene har Kreaturerne
gnavet og gnedet sig, og Stenene er blevet blanke af deres Færden. Mange flere
Mennesker, end man tror, er overordentlig fintmærkende over for disse smaa V irk 
ninger, der tilsammen giver Billedet af det ægte og overbevisende.
Som ved alle Regler gives der ogsaa her naturnødvendigt visse Undtagelses
tilfælde. En Fodrem, der er gaaet i Forraadnelse, giver efter for Væggens T ryk,
den trykkes flad, og Væggen synker. En saadan Fodrem maa nødvendigvis gen
gives sin fulde Dimension for ikke at give et galt Billede af Datidens Byggeskik.
Ligeledes vilde det være urimeligt at genfremstille Følgerne af grov Misligholdelse
og Vanrøgt. H e r maa et vist Skøn raade.
Ideen, at genopføre Frilandsmuseets Gaard f r a Rømø som den stod paa Øen
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Fig. 5. Rømøgaarden under Genopførelse ved Hjælp af Skabeloner. Det vandrette Brædt midt for
Skabelonerne betegner det horizontale Plan.

med alle sine Skævheder skyldes Museumsinspektør Kai Uldall. Museumsinspektør,
Frk. Elna Mygdal blev oprindelig opmærksom paa denne smukke Gaard under
en Rejse til Rømø, A rkitekt H. Zangenberg undersøgte den i 1930 og opmaalte
Grundplanen (Rømøgaarden er beskrevet af Zangenberg i „Fra Nationalmuseets
Arbejdsmark“ 1936), og endelig blev Gaarden i 1936 ved Inspektør Uldalls Mel
lemkomst skænket Frilandsmuseet af en anonym Giver. Uldall foreslog nu, at
denne Gaards Opmaaling og Nedbrydning blev lagt saaledes til Rette, at den
kunde genopføres med Bibeholdelse af alle Uregelmæsssigheder, og dette Forslag,
der ogsaa var i afgjort Overensstemmelse med Giverens Ønske, blev fulgt.
Jeg fik af Folkemuseets Leder, Museumsinspektør Jørgen O lrik *), overdraget
saavel Nedbrydning som Genopførelse af Gaarden. Nedbrydningen fandt Sted i
Eftersommeren 1936, og Genopbygningen paa Frilandsmuseet blev paabegyndt i
Efteraaret 1938. Gaarden vil blive indviet i 1940. Rømøgaarden var væsentlig
grundmuret; men senere er ogsaa Bindingsværksbygninger blevet opmaalt og
nedbrudt efter de samme Principper; K irke Søby Huset fra Vestfyn (se Fig. 7, 8,
9 og 12) er saaledes blevet rejst paa Frilandsmuseet i 1938—39 og aabnet 1939.
Museumsinspektør Zangenberg har tidligere undersøgt K irke Søby Huset og maalt
en Grundplan, som har været benyttet ved Genopførelsen af Huset paa Frilands
museet.
Det gjaldt da for mig om at finde egnede Metoder til Udformning i Praksis
•) Om Nedbrydning, Flytning og Genopførelse af Bygninger paa Frilandsmuseer har Museumsinspektør
Jørgen O lrik paa den folkloristiske Kongres i Paris 1937 holdt et Foredrag, som er resumeret i Beretningen om
denne Kongres 1938, Side 302— 6: Démontage, Transport, Reconstruction et Conservation des Eléments archi
tectoniques d’un Musée de plein air.
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Fig. 6. Rømøgaarden under Genopførelse paa Frilandsmuseet. — Skabeloner paa Sydgavlen af
Vestfløjen.

af disse Principper, og her skal kort redegøres for de Metoder og Fremgangsmaader, der har været fulgt ved de omtalte Arbejder.
Ved at lægge et vandret Plan gennem alle Bygninger, manifesteret gennem
Snore og Streger paa selve Væggene, Skillerum m. m., kan ved Indmaaling fra
et saadant Plan alle Forskydninger i lodret Retning fastlægges. For Bindings
værks Vedkommende er det tilstræ kkeligt at maale alt Tømmer ved hver Stolpe,
foruden ved Vinduer, Døre osv. Ved Maaling helt ned til Jorden faar man samtidig
et Billede af selve Terrainet. Denne sidste Maaling gør det her ud for Nivelle
ment, medens man maa indnivellere Gaardsplads og Bygningernes Omgivelser.
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Fig. 7. Fra det genopførte Kirke Søby Hus paa Frilandsmuseet.

G rundm ur er straks mere kompliceret at have med at gøre. H er maa man danne
sig et særligt System og dele Murene efter Længde ud i Meter eller mindre Enheder.
Ved hver Enhed maales op og ned, og desuden maales alle vandrette Fuger ind.
Ved Rømøgaarden tegnedes Façaderne og Gavlene op i */>» Størrelse. Paa
adskillige Steder indmaaltes foruden de vandrette Fuger de lodrette Stødfuger,
saaledes at faktisk hver Sten var indtegnet i sin gamle Position.
Det vandrette Plan gennem hele Bygningen danner saaledes det faste Grundlag
for den senere Genopførelse.
Fra et lodret Plan, angivet ved en udspændt, vandret Snor trukket langs hver
Væg, indmaales ved Hjælp af Waterpas alle Forskydninger frem og tilbage i hori-
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Fig. 8. Kirke Søby Huset paa Frilandsmuseet.

zontal Retning. Det er en Forudsætning, at Bygningen iøvrigt opmaales detailleret
paa almindelig Maade, samtidig med at der tages en Masse Skitser for at lette
Hukommelsen, og Huset gennembeskrives og gennemfotograferes, en uvurderlig
Hjælp ved Genopførelsen (ved Rømøgaarden blev der taget ca. 300 Fotografier).
Ved Flytning af Bygninger er der iøvrigt en enestaaende Lejlighed til indgaaende
Undersøgelser, særlig af teknisk Art.
En rigelig og tydelig Mærkning af hver enkelt Del af Bygningens Materialer
maa foretages Side om Side med Maalingerne, før der tages fat paa Nedbrydningen.
Grundstenene bør medtages, hvis det paa nogen Maade er gennemførligt. Det
ikke alene letter Arbejdet at benytte de samme Sten, men bidrager selvsagt til at
skabe det rigtige Helhedsindtryk (se Fig. 8). H vo r Murstenene staar blanke —
ved grundmurede Bygninger eller ved Bindingsværksbygninger, hvor Tavlene
staar i Mursten — maa de gamle Sten medtages. De maa skaanes ved Ned
tageisen og Forsendelsen. Nye Sten kan aldrig komme til at illudere — den gamle
fine Tone, Stenene har erhvervet sig i Tidens Løb, kan ikke efterlaves.
For Rømøgaardens Vedkommende blev yderligere medtaget det gamle Stik og
Kanterne fra den buede Hoveddør i saa store sammenhængende Murstensblokke
som muligt (se Fig. 4) samt forskellige sammenhængende Murstenspartier fra Køk
kenskorstenen.
Det er en Selvfølge, at Istandsættelsen af det gamle Tømmer maa ske ud fra
Krav om absolut Holdbarhed og Styrke. A lt raaddent Tømmer maa erstattes. Et
Led i Bestræbelserne for at understrege Virkningen af det gamle er, at der til
Erstatning for ødelagt Tømmer, til Lapning og Udbedring, benyttes andet gammelt
Bygningstømmer saa vidt muligt fra samme Egn for at give Husene et tilforladeligt
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Fig. 9. Bryggerset i det genopførte Kirke Søby Hus.

Helhedspræg, idet nyt Tømmer vil skinne for meget igennem og virke forstyr
rende. V il man vide, hvad der er oprindeligt og hvad erstattet, findes der paa
Museet en Oversigt herover. Det kan være nødvendigt at benytte skjulte For
stærkninger, men i de fleste Tilfælde er det tilstrækkeligt at lappe det oprindelige
Tømmer paa samme Maade som de gamle gjorde i stor Udstrækning. Der maa
tages forsvarlige Konserveringsforholdsregler for at hindre Insektangreb og Forraadnelse.
Der maa selvsagt ved Opførelsen stilles uafviselige Krav til Konstruktionernes
Stivhed og Styrke. Det kan være nødvendigt at forstærke de gamle Konstruktioner.
Ligesom man fra ældre Tid i et gammelt Kirkeskib samler Murene ved Jern
stænger, eller paa et gammelt Træ, hvis Grene er ved at falde fra hinanden,
samler disse med Jernbaand, maa man her paa lignende Maade holde sammen
paa de løse Dele. Men dette bør ikke være andet end en Fortsættelse af, hvad de
gamle Beboere gjorde.
En Hovedbetingelse for, at Bygningen kan genopføres i den forefundne S kik
kelse, er, at Terrainforholdene paa Museets Grund kommer til at svare til de
oprindelige. Findes der paa den udpegede Plads ikke de samme Forhold, maa
Terrainet omformes i Overenstemmelse med Kravene ved Paafyldning, Afgrav
ning osv.
Nu afsættes Bygningen, og der støbes dybe, forsvarlige Betonfundamenter, og
under Trægulve lægges Klaplag. Efterhaanden som Byggearbejdet skrider frem,
maa der sørges for den mest effektive Isolering mod Fugtighed, f. Eks. maa Mu
rene og Klaplaget isoleres og Paneler paa Ydermurene ekstra præpareres. Der
maa skabes god Udluftning under Gulvene, og der maa drænes uden om Bygningerne.
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Fig. 10. Malede Paneler i den genopførte Rømøgaard.

For at kunne begynde Byggeriet maa det vandrette Plan fra Opmaalingen reta
bleres, hvorefter alle lodrette Maal kan afsættes ud fra dette. Ud for hver Façade
genfremstilles saa det før omtalte lodrette Plan, som muliggør Fremstillingen af
Længens eller Sidens lunefulde K urver og Bevægelser frem og tilbage fra Hjørne
til Hjørne og fra Grundsten til Tagrem.
Bindingsværk er uden Sammenligning det nemmeste at genopstille i sin gamle
Skikkelse, da det kan stilles op sammenhængende rent foreløbigt, hvorefter man kan
forme det efter alle Maal; det falder da til Rette i sine gamle Lejer. E r Tømmeret
anbragt, som det skal, kan man placere Grundstenene ved Indmaaling.
H vo r det drejer sig om Genopførelse af Grundmur, maa der gribes til andre
Fremgangsmaader. Grundmuren har ikke Bindingsværkets elastiske N atur; er det
først muret op, er det ikke til at ændre. Det gælder om at overføre alle de
opmaalte Uregelmæssigheder paa den nye Mur. Paa Frilandsmuseet er benyttet
Skabeloner til alle Rømøgaardens Vægge og Mure (se Fig. 5 og 6). For hver
Meter — ved Vinduer endnu tættere — blev der rejst en Træskabelon, op mod
150 ialt, der rakte fra Grunden til Murens Overkant. H ver Skabelon blev skaaret
ud i Form efter de paa Stedet tagne Maal og forsynet med de indmaalte Fugemaal. Ved at følge disse Skabeloner ved Opmuringen og forbinde Murstensskif
terne efter de afsatte Maal fra Skabelon til Skabelon lykkedes det at fremstille
en M ur, der i horizontal og vertikal Retning nøje svarer til den opmaalte.
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Fig. 11. Interiør fra Rømøgaarden.

Maaske vil det ved fremtidige Flytninger vise sig praktisk at tildanne Skabe
lonerne paa Stedet efter de originale Mure og efterprøve Skabelonerne paa disse
Mure.
For Stuehusets Vedkommende maatte der ved Rømøgaarden iagttages Forsig
tighedsregler paa Grund af de overvældende mange Paneler (se Fig. 10 og 11). Det
gjaldt om at faa dem til at passe nøjagtigt overalt; særlig var Ydervæggene med
deres Vinduer et farligt Punkt. Da Muringen var naaet til Brystningshøjde, blev
Vinduerne sat op, og Rem og Bjæ lker rejst ved Hjælp af Opplankning. Saa blev
Panelerne paa Ydermurene fæstnet paa Prøve, for at man kunde forvisse sig om,
at de kom til at passe nøjagtigt ved Vinduerne.
Hele denne Fremgangsmaade krævede, som man ser, megen Forberedelse,
men til Gengæld opnaaedes dette, at Husets indre Dele, først og fremmest de
gamle, smukke, malede Paneler, som findes i saa rigt Maal i Rømøgaarden, af
sig selv overalt faldt til, simpelthen i deres gamle Leje, saaledes at faktisk Høvl
eller Sav var ganske overflødige ved Opstillingen. A l Vold mod de gamle Mate
rialer, al Huggen en Hæl og Klippen en Taa, blev undgaaet.
Spørges der nu, om man da ikke kan undvære denne omstændelige Opmaaling
og Opførelse, men blot bygge Murene i fri Fantasi med passende Skævheder og
Uregelmæssigheder, ses det af det ovenstaaende, at en Følge heraf vilde være
den, at Bygningens Ydre nu ikke svarede til dens Indre. Men denne Metode
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indebærer desuden store Farer, da den vilde give for frie Tøjler og føre til Over
drivelser. Den bør efter min Mening kun benyttes i Nødsfald, hvor det i T ilslut
ning til kontrollerede Forhold gælder at skabe en Helhed.
Det har ved disse Arbejders Gennemførelse haft stor Betydning, at Frilands
museet paa de forskellige Omraader har haft endog ualmindeligt forstaaende og
interesserede Haandværkere til Raadighed.
En udførlig Beskrivelse af Rømøgaarden og K irke Søby Huset haaber jeg at
kunne fremkomme med ved en anden Lejlighed.

Fig. 12.' Kirke Søby Husets Bagerovn under Nedbrydning.

Fig. 1. Detalje af Enigheds Selskabets Punchebolle.

PUNCHEBOLLER FRA KØBENHAVNSKE KLUBBER
A f T ove C lemmensen

en af Folkemuseets store, smukke Puncheboller er malet to gamle Ege
stammer med frønnet Bark og lange, krogede Grene; overalt i Træerne sidder
smaa Fugle, nogle med oppustede Fjer og Hovedet under Vingen, andre tæt trykket
sammen for at varme hinanden. Ovenover staar med forgyldte Bogstaver: „Sam
lede fryde de sig“ ; paa den anden Side af Bollen læser man: „Enigheds Selskabet.
Stiftet den 9de A pril 1781. E r denne tilegnet.“ V i staar altsaa overfor en Punche
bolle, der har tilhørt en af de mange københavnske Klubber, der florerede saa
kraftigt i Slutningen af 18. Aarh., og det idylliske Genrebillede med de smaa
Fugle maa vel — hvor naivt og affektert det end forekommer et moderne Men
neske — opfattes som en symbolsk Fremstilling af Klubbens Medlemmer i frede
ligt Samvær. Ikke desto mindre er denne Form for Symbolik sikkert faldet i
Samtidens Smag; det var jo „Grædepilenes Tidsalder“ , den mest sentimentale af
alle, da parfumeduftende H errer i pastelblaa Silke og hvidpudret Pungparyk tegnede
romantiske Tempelruiner paa sirlige, smaa Stambogsblade, da L yre r og Vaser,
Blomsterguirlander og graciøse Sløjfer var Tidens „K lu n ke r". Bag denne lette og
yndefulde Overflade, bag de sentimentale Herrers snørklede O rd skjulte der sig
imidlertid ikke saa lidt Rationalisme og Snusfornuft. En nyttig Borger, der gavnede
sit Land og sin Konge, var alles Ideal. Den franske Hofetikette var paa Re
tur; det var engelskbegejstrede Tider, da engelsk Tankegang, engelske Sæder og
Skikke vandt Indpas overalt, og blandt det meget nye, vi derved lærte at kende,
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var ogsaa Klubberne, der i et kvart Aarhundrede helt satte Præg paa Selskabs
livet.
København var paa denne Tid kun en lille B y med omkring 100.000 Indbyg
gere, der alle boede indenfor de beskyttende Volde, hvis fire Porte blev forsvarligt
lukkede allerede Kl. 10 om Aftenen. A f Forlystelsessteder var der ikke mange;
det var meget i Strid med god Tone, at Damer viste sig paa offentlige Restau
ranter, og Mændene indskrænkede sig væsentlig til at gaa paa Vinstue og navnlig
paa de saakaldte Kaffe- og Thehuse, hvoraf de kendteste var Madam Neergaards,
Madam Juels og Madam Fiks. A t det ikke udelukkende var The og Kaffe, man
drak her, fremgaar af nogle Politiplakater fra denne Tid, der forbyder Udskænk
ning paa Kaffehusene af Vin, Akvavit og Brændevin i Kirketiden. H er mødtes
man saa med Venner og Bekendte, spillede Kort og diskuterede Dagens Emner.
Men efterhaanden som disse Diskussioner tog mere og mere Form, hvad enten
det nu var i litteræ r eller politisk Retning, følte man sig generet af, at alle og
enhver kunde overvære dem og maaske løbe med Sladder i Byen. Man blev derfor
enige om at leje særlige Værelser af Værtinden, hvor Uvedkommende ikke kunde
faa Adgang, og paa denne Maade opstod den første af de københavnske Klubber,
Det norske litterære Selskab, den 30. A pril 1772 hos Madam Juel i Sværtegade.
Snart efter stiftedes der flere, og i 1780 var der saa mange, at Regeringen saa sig
nødsaget til at skride ind; d. 10. Maj tilsendte Statsminister Ove Høegh-Guldberg
den københavnske Politimester, Konferensraad Feddersen, en Kabinetsordre, hvori
han paalagde ham at føre Tilsyn med „de saakaldede Clubs“ . Han skulde først
og fremmest undersøge, hvor mange der var, hvor de holdt til, og hvem der var
Formænd, disse skulde være Embedsmænd eller „ i det mindste Mænd af en agtet
Alder, sat Væsen og bekendt god Opførsel“ . Det var Formændenes Pligt at sørge
for, at der vedtoges Love i Klubben, efter hvilke „ikke alene smuk Orden, den
værdige Sømmelighed og en anstændig Forlystelse kunde fastsættes, men og skadelig
Forsømmelse og Tidsspilde for Ungdommen forekommes og paa det bedste muligt
denne slibrige Alder i fornuftige og ansete Folks Selskab anføres til Sædelighed,
Klogskab, Ærlighed og Sparsommelighed.“ Desuden blev alt Hasardspil forbudt,
og Lokalerne skulde lukkes Kl. 11 om Aftenen.
Trods disse temmelig skrappe Forordninger, opstod der stadig flere og flere
Klubber, og ved Aarhundredskiftet hed det sig, at København nu kun var en
eneste stor Klub. Der var Det patriotiske Selskab, Det borgerlige Enighedsselskab,
Det forenede musikalske Selskab, Borups Selskab, Selskabet for Sandhed og Det
Skjønnes muntre Dyrkere, Kronprinsens Klub, hvorfra P. A. Heibergs Viser ud
gik, Torsdagsselskabet og mange, mange andre, der, som det hed, „kunde tjene
Manden til Sindsopmuntring efter hans Forretninger, og hvor hans Sjæl ved
mindre møjsommelige Beskæftigelser kunde samle nye Kræfter til de Pligter, som
han skyldte sine Medborgere“ . De fleste af disse Klubber var udelukkende sel
skabelige Foreninger, der undertiden tillige havde et eller andet velgørende Formaal, men enkelte af dem fik stor litteræ r eller politisk Betydning. Den fineste af
dem alle var Det harmoniske Selskab eller, som den til daglig kaldtes, „H arm o
nien“ . Nyerup omtaler den i sin Københavns Beskrivelse fra Aar 1800 saaledes:
„D et er den brillianteste Klub i Byen. Kostbare Baller og smagfulde Concerter
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Fig. 2. Medlemmer af Drejers Klub i Selskabets Læsestue.

afvexle her om Vinteren hveranden Uge. Medlemmernes Antal er henimod et Par
Hundrede.“ Det blev anset for en stor Ære at være Medlem af denne Klub, og
den velhavende Nathan David betragtede det som et Savn i sin ellers saa lykke
lige Tilværelse, at han ikke kunde komme der. Selskabet optog nemlig ikke Jøder.
Derimod var „H arm onien“ den første af Klubberne, der aabnede sine Døre for
Damer, noget meget epokegørende paa den Tid.
Den kendteste og mest betydningsfulde at de københavnske Klubber var im id
lertid Drejers Klub, eller som den officielt hed „Selskabet stiftet i 1775“ . Den
talte mange kendte Personligheder blandt sine Medlemmer, saasom Rahbek, Edw.
Storm, Baggesen, Tode, Oehlenschläger og mange andre, og de Tanker og Idéer,
der udgik fra Klubben, paavirkede i høj Grad den offentlige Mening. I Folkemu
seet findes en lille, farvelagt Tegning (Fig. 2), der trods sin meget dilettantiske
Udførelse giver et morsomt Billede af det daglige L iv i Klubben. Den er tegnet
af et af Medlemmerne, Fredrik Ludvig Bernth, der var Kaptajn i Kongens L iv 
korps, og som har skænket den til Byfoged Stenersen omkr. 1816 eller 17. U n
der Tegningen staar et af Versene i senere Kontreadmiral H. C. Sneedorflfs Vise,
digtet til Drejers Klub i Anledning af de nye Lokaler, den fik i Efterslægtens
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Fig. 3. Enigheds Selskabets Punchebolle.

Gaard paa Østergade i 1790. Nogle af de Personer, man ser paa Billedet, kan
identificeres; f. Eks. den store skrutryggede Mand, der sidder midt for Bordet
dampende paa sin Pibe, mens han interesseret læser i en Bog, det er National
økonomen Odin W ulff, mens den sirlige, hvidhaarede Herre lige over for ham
er Digteren, Etatsraad Pram. Den lille tykke Mand i sort Tøj med den meget
lange Kridtpibe, der sidder paa Stolen længst til højre, er ingen ringere end Vicebiskop Andreas Krag Holm, der døde som Æresdoktor i Teologien i 1851; og
maaske er Manden, der staar lige bag ved ham, selveste Knud Lyne Rahbek. Paa
Bordet ligger de sidst udkomne Aviser, der er baade Kjøbenhavns Adresseavis,
Den danske Tilskuer, Bogvennen, Politische Journal, Altonaer Mercur samt Kjø
benhavns Skilderie. De fleste af Medlemmerne tilbragte nemlig Eftermiddagen i
Klubben for at læse de sidste Nyheder og diskutere Dagens Emner. Det var jo
endnu de gode, gamle Tider, hvor Tempoet ikke var saa forjaget som nu, hvor
baade en Sagfører og en Forretningsmand havde Tid til at sidde og sludre i time
vis med sine Venner eller blot stille sysle med sin lange hvide Kridtpibe.
En helt anden Side af Klublivet var Punchegilderne, hvor man samledes om
„den store B olle“ enten i Anledning af Kongens Fødselsdag eller Klubbens Stif
telsesfest el. lign. og drak og sang Viser til Fædrelandets, Kvindens eller Bacchus’
Pris. En Mindelse om disse G ilder har Folkemuseet i fire store, smukke Punche
boller, der alle har tilhørt københavnske Klubber. Den ene af dem har, som
allerede tidligere nævnt, tilhørt Enigheds Selskabet stiftet 9. A pril 1781 (Fig. 3).
Den er af „ostindisk“ Porcelæn og foruden den føromtalte Dekoration med de
smaa Fugle (Fig. 1) og Indskrifterne dækkes hele Bunden indvendig af et stort
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Fig. 4. Punchebolle med Kongens K lub’s Monogram.

D, dannet af lutter forgyldte Blomster og Blade. Efter al Sandsynlighed er det
Toldinspektør Johann W ilhelm Dietrichsons Forbogstav. Han var nemlig Klubbens
Stifter og hædredes ved enhver Lejlighed ikke alene i Taler og Skrifter, men iflg.
Literatus Weinwichs lille Bog: „Enigheds Selskabets første Fremvækst“ , trykt
Aar 1800, tillige ved, at der i 1785 fremstilledes „en Medaillon med hans Navn,
hvilken ved Votering blev bestemt at ophænges for stedse i Selskabet til Minde
om denne dets Stifter og ivrige P atriot“ ; det er derfor ret naturligt at antage, det
netop er hans Navn, man har anbragt i Klubbens Punchebolle. Selve Bollen
har en anselig Størrelse, den er over en halv Meter i Tværmaal og kan rumme
godt og vel 25 Liter Punch. W erlauf fortæller meget morsomt i sine Erindringer,
at naar der skulde være Gilde, maatte man sørge for at anbringe Bollen paa Festbordet, mens den endnu var tom, da der ikke var nogen, der var i Stand til at
løfte den, naar først Punchen var kommet i. Samme Sted nævnes ogsaa, hvad
denne Punch kunde bestaa af; nemlig: En Del gammel Rom, forskellige Flasker
Madeira og Champagne spædt op med kogende Vand. En anden og mere fyldig
O pskrift gengiver Peter Linde i Indledningen til „Danske K ro er“ . Den lyder som
følger: „Man tager god frisk Citronsaft, 20 Lod, og opløser deri over jævn Kulild
40 Lod fin Raffinade Sukker, iligemaade 2 eller 3 Lod Sukker, hvorpaa det gule
af en Citronskal er afreven, og blander denne Sukkeropløsning med 40 Lod god,
gammel vestindisk Rom eller Arrak. T il denne Blanding behøver man kun at
hælde 3 Gange saa meget varmt Vand, saa er Punchen færdig. Kanel, K rydder
nelliker, Muskat, Safran og Kardemomme kan tilsættes efter Behag.“ Ovenpaa 25
Liter Punch af den A rt kan man ikke undre sig over, at de ellers saa ærværdige
S*
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Klubmedlemmer er blevet temmelig højrøstede, og med Piskeparykken lidt paa
Sned „snarere har skraalet end sunget“ Baggesens Vise:
Hver af os er Bollen huld,
Alle Bollen hulde,
Jeg er fuld og du er fuld,
Vi er alle fulde.

Men at Punchen ikke altid var lige vellykket, kan man se af Edw. Storms Dag
bog, hvor han en Dag skriver: En infame Puns i Klubben, som bekom mig
meget ilde.
Foruden at drikke og synge alenlange Viser, ofte hele 20 paa en Aften, holdt
man blomstrende Taler ved saadanne Gilder. Nogle af dem er endnu bevarede,
det gælder f. Eks. den Tale, som den føromtalte Dietrichson holdt i Enigheds
Selskabet i A pril 1784 ved Klubbens 3-aarige Stiftelsesfest. Han gør her i uendelig
krukkede og snørklede Vendinger Rede for Selskabets Formaal og Idealer, og
navnlig Dyden og Borgersindet lovprises som altid ved slige Lejligheder i høje
Toner. „Venskab og Enighed, Velanstændighed og mandig Dyd blandet med en
ædel Frihed ere de Grundstøtter, hvorpaa vore Love hviler,“ siger han bl. a., for
kort efter patetisk at udbryde „Ja! H ellig skal denne Dag være! hellig for de af
ædle og Dyden aldrig fornærmende Fornøjelser oplivede Siæle!“ o. s. fr. Men al
denne Snakken om Borgerdyd var ikke udelukkende tomme Ord, under ethvert
Gilde „gik Bøssen rundt for de A rm e“ , og i Enigheds Selskabet havde man ind
rettet en Skuffe i Klubbens Chatol med Indskriften „V id Brødres Trang har Ret
til Brødres mer end nok“ , hvori Medlemmerne kunde nedlægge Penge, som ind
gik i „Den ædle Anvendelses Fond“ . Paa Selskabets Stiftelsesdag blev saa hele
Indholdet skænket bort til nødlidende Fam ilier eller uddelt blandt forældreløse
Børn.
Paa Fig. 4 ses en Punchebolle af omtrent samme Størrelse og Form som
Enigheds Selskabets, men med et Monogram bestaaende af to rigt slyngede K ’er,
der viser, at den har tilhørt et andet af de københavnske Selskaber, nemlig Kon
gens Klub. Paa Siderne af Bollen er to malede Landskaber med et Søjlepalads og
en romantisk Tempelruin, og i en Indramning, der svarer til Monogrammets, staar
med store forgyldte Bogstaver „E rin d rin g “ . Udvendig i Bunden er malet RL, der
efter al Sandsynlighed er Giverens Forbogstaver, som det ikke er lykkedes at
identificere. Kongens Klub, der havde til Huse hos Traktør Schreck paa Øster
gade N r. 12, i den Ejendom som Ole Haslund nu ejer, var stiftet 1778 af nogle
Medlemmer fra Drejers Klub, der ikke fandt dens litterære og alvorlige Tone
tilstrækkelig underholdende og derfor ønskede at danne en ny Forening af mere
selskabelig Art. Den kom navnlig til at bestaa af Officerer, Jurister og Forretningsmænd, men ogsaa Videnskaben og Kunsten var repræsenteret bl. a. ved Profes
sorerne Tode og Münster og den kendte Interiørarkitekt, Dekoratør Lillie. For at
blive optaget i Klubben maatte man først proponeres af et af Medlemmerne, der
sørgede for, at ens Navn, Stilling og Stand blev skrevet op paa en Tavle i Klub
bens Lokaler: efter en Uges Forløb blev der saa iværksat en Ballotering, hvor
man mindst skulde opnaa 2/3 Ja-Stemmer. Derefter fik man udleveret Klubbens
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Fig. 5. Punchebolle skænket til Kongens Klub (?) af A. C. Haaber og H. Riegelsen 1781.

Love, der i en belærende Tone gjorde Rede for Selskabets Administration og de
Krav, der stilledes til Medlemmerne. F. Eks. staar der i Indledningen „Venskabelig
Omgang, Endrægtighed og anstændig Opførsel anbefales ethvert Medlem“ o. s. v.
Klubben styredes af en hel Skare Embedsmænd, hvis „Regeringstid“ var ret kort,
for at alle Medlemmerne kunde faa en Chance. Ifølge de ældste trykte Love fra
1783 var der 3 Direkteurer, en Bogholder, en Kasserer, en Oekonomus, 2 B i
bliothekarier og 2 Revisorer, samt en Marqueur, der stod for Billardbordet. Men
senere udnævnte man ogsaa Balinspekteurer, hvis Pligter opregnedes i et særligt
Kapitel, der giver et ganske morsomt Billede af Tiden. De skulde bl. a. sørge for,
„at de Dansende tog Plads i Salen i Nummerorden, at al Sædelighed jagttoges
og at Stuerne før Ballets Begyndelse blev tilbørligt udluftet og Gulvet vasket, saa
at Selskabet uden Undseelse kunde indføre Damer“ . Lovene fastslog tillige, at
Kongens Fødselsdag altid skulde være en Højtid i Klubben, hvor bl. a. Præmier
for ædle Handlinger skulde uddeles og „Veldædigheds Kassens“ Indhold fordeles
blandt nødlidende. Ved den Lejlighed kom naturligvis ogsaa Klubbens store, smukke
Bolle paa Bordet, og mens Tællelysene blafrede, blev Glassene hævet over den
dampende Punch i Hyldest til Landets Konge.
Maaske har ogsaa den Punchebolle, der ses paa Fig. 5, været brugt ved G il
derne i Kongens Klub, selvom ingen af de fire Indskrifter kan bevise det. De
lyder: „Venner antag en liden Evne for en stor V illie, Hensigten er det sande
at være erindret af et højagtværdigt Selskab.“ „O fferet til Selskabet af R. og H.
1781.“ „L y k k e og Held følge os. A. C. Haaber“ og „Leve ja leve Enighedens
Selskab. H. Riegelsen.“ Den ene af Giverne var Justitsdirektør og Kancelliraad
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Haaber, der i 1780 blev valgt til bestandig D irektør for Ostindisk Compagni.
Im idlertid opdagedes det i 1783, at han havde bedraget Selskabet for svimlende
Summer, og 6. Maj samme Aar tog han Livet af sig. Den anden Giver, Riegelsen,
var Kaptajn paa et af de Skibe, der sejlede til Østen, og da Bollen er af ostin
disk Porcelæn, er det sikkert ham, der har haft de danske Tegninger med til
Kina og der ladet Bollen fremstille og senere taget den med hjem til sin Klub i
København. Folkemuseet købte den i 1890 af Kongens Klub sammen med 3 andre
Boller, bl. a. den føromtalte Fig. 4; der er derfor Grund til at tro, at den ogsaa
oprindelig har tilhørt denne Klub, selvom Indskriften „Leve ja leve Enighedens
Selskab“ kunde udlægges som en Omskrivning af Klubnavnet „Enigheds Sel
skabet“ . Men man maa huske, at „Enighed“ er et Ord, der paa denne Tid er i
den Grad paa Mode, at det bruges ved enhver given Lejlighed, uden at det derfor
behøver at have Forbindelse med et bestemt Egennavn. Desuden findes hverken
Haaber eller Riegelsen i Enigheds Selskabets Medlemsfortegnelser, hvorimod der
d. 30. Jan. 1790 nævnes, at Kaptajn H. Riegelsen er optaget i Kongens Klub; ri
meligvis har han været i Østen i længere Tid og har derfor maattet indmelde sig
igen; men da Medlemslisterne mangler fra Aarene 1778 til 1788, er det umuligt
med Bestemthed at sige, at det er Kongens Klub, de to Givere har været Med
lem af, da de skænkede Bollen. At Klubbens Navn ikke er skrevet paa den, saaledes som det er Tilfældet med Fig. 4, er ret naturligt. Ifølge Indskriften er den
skænket i 1781, men først 16. Nov. 1782 fik Selskabet Lov til at kalde sig K on
gens Klub, før den Tid hed det slet og ret „Selskabet hos Traktør Schreck“ , et
Navn, der sikkert ikke har virket tilstræ kkelig pompøst til, at man har villet an
bringe det paa en Punchebolle.
Den sidste af de B oller i Folkemuseet, der har tilhørt københavnske Klubber,
er en ret groft forarbejdet Fajancebolle med store Bladornamenter og indvendig i
Bunden Indskriften „D et forenede borgerlige Selskab. Den 1ste Januar. 1827.“
Den menes at være købt i Riga af Koffardikaptajn Thomas Arboe, der har skæn
ket den til Klubben. Den er betydelig mindre end de andre og ret tarvelig og
fattig i sit Udseende, men netop af den Grund typisk for denne Tid. Klubbernes
Glansperiode var nemlig forbi, dels paa Grund af de daarlige Tider efter Stats
bankerotten og det engelske Overfald, dels fordi de mange Diskussioner om
Klublivets skadelige Indflydelse paa Familielivet havde bevirket, at de litterære
Klubber havde veget Pladsen for de litterære Hjem , skabt af Kvinder som
Kamma Rahbek og Friedericke Brun. Ganske vist eksisterede flere af de gamle
Selskaber endnu, men de havde mistet deres Betydning, de bestod kun af en Sam
ling hverdagsagtige Borgerfolk, der spillede L ’hombre og Billard i de samme
Stuer, hvor engang i en gylden Tid elegante H errer i hvide Parykker „samlede
frydede sig“ om den store Bolle, og hvor Danmarks bedste Hoveder søgte at
skabe Jordbund for nye Tanker og Idealer.

Fig. I. Dronningholms Borgplads set fra Vest, omgivet af kratbevokset, sumpet Terrain i Vest, Syd og Øst.
Landevejen og Arresø ses i Nord.

D R O N N IN G H O L M
B O R G E N V E D A RRESØ
A f C. M. Sm id t

den gamle nordsjællandske Kongeborg, Dronningholm, hvis Bygninger mentes
totalt forsvundne, er der i 1930-erne fremgravet betydelige Rester. Skønt
flere af Borgens Mure var fuldstændig nedbrudt, lige til de nederste Grundsten,
kom der dog saa meget frem af Bygningernes Fundamenter og Murværk, at vi
i Hovedtrækkene kan danne os en Forestilling om Borgkompleksets Form og
Udstrækning. Ogsaa fint kultiverede Bygningsdetailler blev fremdraget, og Under
søgelserne viser, at denne Kongeborg ikke blot har været en af vore Storborge,
en vel-placeret og vel-befæstet Middelalderborg, men tillige har haft betydelig ar
kitektonisk Værd.
Borgpladsen ligger ved Arresø, Nordsjællands største Sø, ganske nær Syd
siden af den vestlige Vig, der ved Auderødhalvøen er skilt fra Arresøs store H o
vedbækken. Skønt Dronningholm da ikke har været nogen Kystborg, var den dog
lagt nær Sjællandskysten. Afstanden til Roskilde Fjord er kun 2 1/» Kilometer
(se Fig. 2).
Den gamle Borgplads strækker sig i Nord tæt ud mod Søbredden, mens den
paa de andre Sider omgives af et sumpet, hist og her vandfyldt og delvis Træog Krat-bevokset Moseterrain (Fig. 1). Men i Middelalderen, da Vandet i Arresø
f
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stod højere end nu, var dette Terrain en lille sydlig Vig eller Bugt fra den store
Vig, og Borgpladsen var en 0 , en Borgholm helt om flydt af Vand.
Mens Søen dengang gik helt ind til Borgholmens Nordside, var dennes tre
andre Sider omgivet af en vandfyldt Grav med Jordvold udenom — Ringgrav og
Ringvold — , og udenom Ringvolden strakte den lille Syd vig sig, omtrent 350
Meter fra Øst til Vest og ca. 200 fra Nord til Syd. Men fra Borgvigen, det nu
værende Moseterrain, hæver det omgivende Bakkeland sig betydeligt, og her laa,

Fig. 2. Arresø-Egnen med Dronningholms Borgplads ved Sydsiden af Arresøs Vestvig.
Efter Generalstabskortet.

150 à 200 Meter nordøst for den gamle Borg, Dronningholms Ladegaard. Den
Dag i Dag hedder Stedet Ladegaardsbakken.
Om Borgen selv har vi ingen historiske Meddelelser, kun om dens Ejere og
Lensmænd. — Første Gang, den nævnes, er i 1342, da Albrecht Moltke faar
Dronningholm i Forlening af Valdemar Atterdag. Han tilhørte den mecklenburgske
Moltke-Slægt, af hvilken flere var nært knyttede til Danmark og tilhører vort
Lands Historie, saaledes hans Broder Fikke Moltke, kendt som Høvedsmand paa
flere danske Slotte, hans Søn Conrad, der blev Rigsraad, og hans Brodersøn,
Marsken Evert Moltke.
Langt mere kendt er dog Valdemar Atterdags Drost Henning Podebusk, der
sad inde med Dronningholm fra 1380. Tilhørende en fornem Adelsslægt fra Rygen
er han en af de Udlændinge, der har gjort sig mest fortjent af Danmark. Da
Kongen under den store mod ham rettede Koalition af Fyrster og Hansestæder
maatte forlade Landet, mens Rigsraadet med Henning Podebusk i Spidsen overtog
Styret, var det denne Udlænding, der som „Danmarks Høvedsmand“ førte de
vanskelige Forhandlinger med Rigets Fjender og 1370 sluttede Freden i Stralsund
med Hansestæderne. — Efter hans Død ejede to af hans Sønner Dronningholm,
men solgte det til Dronning Margrethe, og i 15de Aarhundrede var det i Slægten
Jernskægs Eje gennem en lang Aarrække, men gik saa atter over til Kronen.
En Række af Landets Stormænd havde Dronningholm som Len i 16de Aar
hundrede. Fra 1502 Aage Andersen Thott, der døde paa Borgen i 1520 og blev
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begravet i Æbelholt Klosters Kirke. Derefter Ærkebiskop Gustav Trolle, en af
Ophavsmændene til det stockholmske Blodbad. Og nu indtræffer der en mærkelig
Begivenhed paa Dronningholm. Claus Eriksen Ravensberg, kaldet „Claus Slippe
slot“ , fordi han som Christian I l ’s Lensmand forræderisk havde overgivet det

Fig. 3. Østfløjens fremspringende Porttaarn paa Borggravens Skraaning, set fra Sydøst. — Bagved ses Østfløjens
nordre Sal med Søjlebasen. — I Baggrunden Arresø.

stærke Kalundborg Slot til Frederik I, fik Dronningholm som Len, og da Gustav
Trolle ikke vilde afstaa det, indtog han det med stormende Haand. — Den be
tydeligste Personlighed blandt Lensmændene i denne Periode var Kansleren Johan
Friis, og efter ham fik Anders Bille Dronningholm, men ved Midten af Aarhundredet ophørte det at være selvstændigt Len og blev lagt til København.
Den sidste, der nævnes i Forbindelse med den gamle Borg, er Poul Huitfeldt,
kendt fra sit haardnakkede Forsvar for Halmstad under den nordiske Syvaarskrig,
men mest dog ved sin betydningsfulde Virksomhed som Statholder i Norge. Han
var 1555—60 forlenet med Københavns Slot og fik i 1557 Kongebrev paa at
maatte tage Sten og Tømmer fra „det forfaldne Hus paa Dronningholm “ for at
bygge Kronens afbrændte Mølle i Dronningholm Len; dog maatte han ikke tage
mere, end at der var Sten og Tømmer i Beredskab til et „Lysthus“ , hvis Kongen
vilde have et Hus bygget til Bolig for sig. Om det sidste kom til Udførelse, véd
vi ikke. Men vidunderlig skønt laa Dronningholm, og Jagt har her sikkert været,
saa det er forstaaeligt, at Kongen kunde ønske sig et Hus her ved Arresø.
Efter at Nedbrydningen i 1557 var begyndt, gik det Dronningholm som saa
mange af vore middelalderlige Bygninger. De blev Stenbrud. Stenene anvendtes
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Fig. 4. Plan af Dronningholm. Ringgrav og Ringvold restaureret (øverst den nyere Landevej langs Søen).

til nye Bygninger. Ifølge Danske Atlas skal Materialer fra Dronningholm være an
vendt til Christian IV ’s Frederiksborg, hvis Hovedslot opførtes mellem 1602 og
1610. I de følgende Aarhundreder hentede Egnens Folk Sten paa Tomten, og da
Kaptajn A. P. Madsen i 1887 for Nationalmuseet tegnede en Planskizze af Vold
stedet, stod kun en enlig Murrest paa Tomtens Vestside tilbage over Jordsmonnet,
og selv den var forsvundet, da Museumsinspektør P. Hauberg i 1903 maalte en
Plan af Dronningholm. — Stadig gravede de skiftende Ejere efter Sten, og først
ved nuværende Ejer, Svend Larsens Imødekommenhed er dette ophørt. Mens han
var ved at fjerne nogle Sten, der hindrede Pløjning, kom lykkeligvis en stedlig
Lærer, Galsgaard Hansen, forbi. Han forstod, at det var et gammelt Fundament,
og gennem Redaktør Th. Jørgensen i Frederiksværk gav han mig øjeblikkelig tele
fonisk Meddelelse, som jeg naturligvis straks lod gaa videre til Nationalmuseets
Direktør. Han satte sig omgaaende i Forbindelse med Svend Larsen, der selv
samme Dag standsede Arbejdet, og 5te A pril 1933 kunde Museet begynde en sy
stematisk Udgravning.
Hvis, rundt i Landet, hver Egns Folk altid gjorde Anmeldelse saa hurtigt og
resolut, og hvis stedlige Ejere altid viste en saadan Imødekommenhed og Forstaaelse, som Svend Larsen har vist fra først til sidst, vilde Nationalmuseets A r
bejde støttes betydeligt, og meget, der ellers gaar tilgrunde, vilde kunne reddes.
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Fig. 5. Østfløjens nordre Sal med Søjlebasen samt Portgennemkørslen med den senere indbyggede Bagerovn, set
fra Vest. I Baggrunden til venstre Arresø, til højre Ladegaardsbakken.

I de forløbne Aar er der efterhaanden, saavidt de økonomiske M idler strakte
til, foretaget Gravninger, Undersøgelser og Opmaalinger, og selv om der endnu
kan komme et og andet frem af Interesse, vil det neppe ændre synderligt i det
Billede, vi allerede nu kan danne af os af Borganlæget.
Det Fundament, der først blev fundet og gravet frem, stammede fra et lille Taarn
paa Borgens nordøstre Hjørne (se Fig. 4), et Flanketaarn, 4,20 Meter bredt og ligesaa
meget springende frem for Borgens Nordmur, mens dets Østmur har flugtet med
østre Borgmur. A f Taarnets Østmur fandtes kun nogle Fundamentrester, hvorimod
der af Nord- og navnlig af Vestmuren baade var bevaret Fundamenter og nogle
faa Murskifter, som viste, at Taarnet ikke var i Forbandt med nordre Borgmur,
men var en Tilbygning, der dog efter Fundamenternes og Murværkets Karakter
maa være opført meget snart efter.
I Aarene 1933 til 39 fremdroges nu Stykke for Stykke de forskellige Partier
af Borgen, der viste sig at være bygget af Tegl, røde Munkesten, kun med An
vendelse af Granit til nogle Søjler. Mest var der bevaret af Øst- og Nordfløj, Øst
fløjen i en Længde af 31 '/« Meter og Nordfløjen i en Længde af c. 30; men i
det sidste Maal er Østfløjens Nordgavl ikke medregnet, og maaler vi Nordsiden
ude fra Borgens nordøstre Hjørne, faar vi en Længde for denne Side paa c. 39‘/s
Meter.
M idt paa Østfløjens Yderside fandtes der et fremspringende Taarn, firkantet
ligesom det lille Hjørnetaarn, men dets Bredde, saavelsom dets Fremspring, var
6 1/» Meter. Og svarende til dette østre Taarn har der paa Borganlægets modsatte
Side været et vestre, et 8-kantet Taarn af betydelig større Dimensioner (se Planen
Fig. 4); men herom senere.
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Fig. 6. Østfløjens søndre Sal med de to Søjlebaser, set fra Syd.

Foruden Nordfløj og Østfløj og de tre Taarne er der iøvrigt kun fremdraget
nogle faa spredte Fundamenter og Fundamentrester; men de giver dog deres B i
drag til Forstaaelse af Borganlæget, der i Plan kan skønnes at have været poly
gonalt.
Østfløjen var Borgens Hovedbygning. Mens dens Længde var 31 Vi Meter,
havde den en Bredde af c. 10. Og det omtalte 6V2 Meter brede Taarn, der som
et kraftigt fremspringende Flanketaarn beherskede Fløjens Yderside, var Borgens
østre Porttaarn, opført samtidig med Østfløjen, i Forbandt med dens Østmur
(Fig. 3, 9 og 10).
Portrummet — Gennemkørslen ind til Borggaarden — havde i selve Porttaarnet en Bredde af 3,85 Meter, længere inde lidt bredere, og mod Borggaarden
viste M urrester og Murspor, at selve Portaabningen har været 2,60 Meter bred,
og at Portens Murkarme har haft 6 halv-Stens False. Derimod var der intet be
varet af Portaabningen mod Borggraven.
Portgennemkørslen har oprindelig haft Stenbro med en ret stærk Stigning mod
Borggaarden, og paa langs gennem Rummet en Rendesten, der har ført Regn- og
Overfladevand fra Gaarden ud i Borggraven. Senere er der ovenpaa Stenbroen
lagt Munkestensgulv, ogsaa med Rendesten; men i Porttaarnet har man ved B or
gens Nedbrydning fjernet det meste af Murstensgulvet, og her fandt vi, at der
mellem Gulvet og Stenbroen laa et Lag Træ kul og Aske, paa sine Steder 12 à
15 Ctm. tykt. Der maa engang have været Brand i Taarnets Indre, vistnok væ
sentlig begrænset til selve Taarnet, der kun kan have haft Bjælkeloft, ikke nogen
Stenhvælving, da en Brand nede i Portrummet under en Hvælving umuligt kunde
have aflejret et saa svært Brandlag. Et Kampestensfundament, der senere er lagt
langs Rummets Nordmur, maa formentlig have tjent som Underlag for en Stolpe-
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væg, der har baaret det efter Branden
oplagte nye Bjælkelag.
Besynderligt nok finder vi i Port
rummets indre Del, ved Sydvæggen,
Rester af en Bagerovn muret af Munke
sten i Ler ovenpaa Portrummets Gulv
(se tilhøjre i Billedet, Fig. 5). Den naar
udover Midten af Rummet, saa Bred
den af Passagen er mere end halveret. Fig. 7. Østfløjens Granitsøjlebaser. Den nordligste i
søndre Sal og den søndre i nordre Sal.
Ovnen stammer fra Borgens sidste
Tid, da denne benævnes „det forfaldne
Hus paa Dronningholm“ . — I Nord og Syd, paa hver Side af Portrummet, laa
der i Østfløjen kun et enkelt Rum, en Sal paa c. 12 Meters Længde og 73 Me
ters Bredde. De to Sale har været ganske ens, hver med 6 Krydshvælvinger
baaret af 2 Granitsøjler i Salens Længdeakse (Fig. 9 og 10). Væggene var glatte
uden Vægpiller. Da meget lidt Murvæ rk var bevaret, kunde vi ikke paavise nogen
Døraabning, men begge Sale har sikkert haft Dørforbindelse med Portrummets
inderste Del. — De 4 Granitsøjler var romanske ligesom Hvælvingerne, hvis
profilerede Ribber er fundet, navnlig i stor Mængde i nordre Sal (Fig. 15 A).
Som Portrummet er ogsaa de to Sale blevet mishandlede i senere Tid, mest
nordre, hvis Stengulv er blevet opbrudt, mens de fire nordligste Hvælvinger og
den nordre Søjle er fjernet. Derimod fandt vi den søndre Søjles Granit-Base og
begge Granit-Søjlebaser i søndre Sal bevaret paa deres Plads. — Mellem nordre
Sals søndre Søjle og Østvæggen har man muret en Skillevæg og mellem Søjlen og
Vestvæggen et lille to Meter bredt Rum, maaske et Forraadsrum (se Fig. 5). Ende
lig synes man at have indrettet en Skorstens- eller Kaminplads ved Østvæggen.
Disse skæmmende Ændringer kan, som
Opførelsen at Bagerovnen, først tænkes
udført, efterat Dronningholm var ophørt
at være et selvstændigt Len, og Borgen
kun har rummet et mindre Vagthold.
Ændringen af søndre Sal (Fig. 6) stam
mer utvivlsomt fra en noget tidligere Tid
end nordre Sals. Man har midt gennem
Rummet muret en to-Stens Længdeskille
væg (c. 55 Ctm. tyk) i middelalderligt Skifte.
Den har delvis skjult de to Granitsøjler
og delt Salen i to lange, smalle Rum, et
østre og et vestre, og senere har man
bygget en l'/s Sten tyk Tvæ rm ur ind i
det lange, vestre Rum, der derved blev
delt i to mindre, af hvilke det søndre fik
Munkestensgulv i Sildebensmønster. Ogsaa
det nordre har faaet et Munkestensgulv,
Fig. 8. Den nordligste «f de to bevarede Granit
men senere lagde man ovenpaa dette et tykt
sejlebaser i Østfløjens søndre Sal (set fra Øst).
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Kalklag, der dog kan formodes
at have baaret et (nu forsvun
det) Sten- eller Flisegulv. Paa
Østsiden af den indbyggede
Længdeskillevæg har Gulvet
ligget et T rin lavere i det
nordligste Hvælvingsfag end i
de to søndre; muligt har her
været en spinkel Skillevæg.
Inden disse Ændringer blev
foretaget, har Østfløjens Plan
anlæg været overordentlig klart
med gennemført Symmetri (Fig.
10). M idt paa Østsiden det store,
fremspringende Porttaarn; midt
paa Vestsiden den indre Port
mod Borggaarden. Paa hverSide
af henholdsvis Porttaarn og
indre Port tre Façadefag med
kraftige Liséner imellem, og
paaBygningensHjørner HjørneLisener eller -Piller. Lisenerne,
der konsekvent-konstruktivt er
anbragt udfor Inderrummenes
Søjler paa de Steder, hvor
Hvælvingernes Hovedtryk fal
der, har paa hvert af deres
H jørner tre Halvstensled, hvoraf
det midterste er afrundet. T il
svarende Led findes dér, hvor
Porttaarnet støder til BygninFig. 9. Opmaalingsplan af Østfløjens fremdragne
gens 0stfaçade.
Bygningsrester.
To Etager kan Østfløjen
med Sikkerhed regnes at have haft. Muligt endnu en tredie Etage? Men det er
dog, paa Grund af Bygningens ringe Højde, neppe sandsynligt. Lisenerne maa
have fortsat sig op gennem begge Etager, og Fund af Buesten viser, at Bygningen
foroven har haft en Rundbuefrise, i hvilken hver Bue har været c. 42 Ctm. bred
og har bestaaet af tre Buesten (Fig. 14). — Som i de Lisén-prydede Teglstens
k irk e r har ogsaa i Dronningholm Buefrisen sluttet sig til Lisénerne; men med
deres tre Fremspring eller Led er Lisénerne langt kraftigere, og det var derfor
ikke helt utænkeligt, at der til dem havde sluttet sig en dobbelt Buefrise, to Buerækker over hinanden, selv om dette M otiv er meget sjældent herhjemme.
Udenfor Skaane kan det kun paavises i den nordsjællandske Tikøb Kirke. — I
vore romanske Borge har Lisénarkitektur vistnok ellers ikke været anvendt, og
tre-leddede Liséner kan overhovedet ikke paavises. At Muren foroven mellem
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Lisenerne har haft en kraftig Ud
ladning eller Gesims, kan der neppe
være T vivl om, men det er vanske
ligt at bedømme, hvorvidt denne
Udladning blot har været Bygningens
Taggesims, eller om den muligt
skulde have baaret en udkraget
Brystningsmur for en Skyttegang
eller Vægtergang. H er ved Borg
porten var det ikke urimeligt at
vente en Vægtergang; men det er et
Spørgsmaal, om en Vægtergang alle
rede i romansk Tid kan have haft
udkraget Brystningsmur.
Nedadvendte Skydeaabninger, machicoulis,
kan den ihvertfald ikke have haft
paa saa tidligt et Tidspunkt.
Skraat afskaarne og riflede Mun
kesten, „Smigsten“ , er fundet og
viser, at her har været romanske
Vinduer (Fig. 15 D). Dog har ihvert
fald Vinduerne i nedre Etage af
fortifikatoriske Hensyn været ganske
smalle udad, og kun mod det Indre
udvidet sig med smige (skraa) Sider.
Det kan iøvrigt nævnes, at Borg
bygningen (som Reglen var) i Mod
sætning til de kirkelige Bygninger
ikke havde nogen fremspringende
Sokkel. — Selv om vi kun ufuld
stændigt kan gøre Rede for Øst
fløjens Udseende, viser dog Planen
Fig. 10. Østfløjen med det lille tilføjede nordøstre Hjørnetaarn,
men uden alle senere Tilføjelser. — Restaureret Plan.
og de fremdragne Bygningsdetailler,
at den har været overordentlig ren
og klar i sin Komposition og fint kultiveret i sine Enkeltheder. Navnlig den kraf
tige Yderside har været virkningsfuld symmetrisk komponeret omkring Taarnets
Midtpointe.
Mens Østfløjens Ydermur rejste sig umiddelbart paa Borgholmens øvre Rand
mod Graven, stod Taarnet paa selve Grav-Skraaningen med sin Fod i Vand
linien. Ved Fløjens Side mod Borggaarden finder vi paa hver Side af Porten
et, senere tilføjet, Fundament, der kan have baaret en Slags Forhal eller Vind
fang, og Syd herfor har muligvis en udvendig Trappe ført op til øvre Etage.
Nordfløjen, hvis Bredde kun er c. 7*/i Meter, har en ganske anden Karakter
end Østfløjen, hvis Nordgavl springer c. 1*/» Meter frem for den. De to Fløje
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Fig. 11. Den mellemfaldende Bygning, der senere er opført mellem Nordfløjens kvadratiske Taarn og Fløjens
rektangulære, vestre Bygning med den hvælvede Kælder (set fra Nord). Oprindelig stod her kun en Ringmur, og
det er Ringmurens Fundament, som ses i Forgrunden.

danner en V inkel paa over 90 Grader med hinanden (se Planen Fig. 4). — I
Virkeligheden besiaar Nordfløjen af fire korte Bygninger, som er blevet bygget
sammen; men af dem er det kun den 2den og 4de fra Øst, der stammer f r a det
oprindelige Anlæg. De har begge haft Kælder og har lige fra Begyndelsen været
forbundet med hinanden og med Østfløjen ved en Ringmur, hvis Fundament na
turligvis ikke laa saa dybt som de to Bygningers Kælderfundamenter. — Den øst
ligste af Nordfløjens to oprindelige Bygninger var et Taarn med l l/t Meters kva
dratisk Grundplan og en Murtykkelse paa 1,11 Meter. Den vestligste var en rekt
angulær Bygning, 10,65 x 7,25 Meter i Ydermaal, og ligesom Taarnet har denne
Bygning bevaret ikke helt ringe Rester af sine 1,11 Meter tykke Kældermure, men
tillige Rester af Kælderens to Krydshvælvinger: M idt paa Syd væggen et Stykke
af Gjordbuen, af to Ribber og af Hvælvingskapperne (Fig. 12). Baade Ribbe- og
Gjordbueprofilet var trekløverformet, i Form og Størrelse svarende til Østfløjens
Hvælvingsribber. Endelig har der vistnok i Vestmuren været en Trappe og utvivl
somt en (oprindelig? eller senere tilføjet) Skorsten. Der er her og i Kælderens
vestlige Del fundet et svært Lag af Kul, Aske og Sod. Sikkert har her, ihvertfald
i Borgens senere Tid, været Køkken, og det kan i Forbindelse hermed nævnes, at
der i Sodlaget er fundet en Del sénmiddelalderlige Knive og Potteskaar.
Mellem den rektangulære Bygning og det kvadratiske Taarn, og mellem dette
og Østfløjen opførte man senere mellemfaldende Bygninger, hvis Nordm ur var
den oprindelige Ringmur, og herved opstod der en samlet Nordfløj. Fra den vest-
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ligste af de to tilføjede, mellemfaldende Bygninger var der
Trappe i Øst ned til Kælderen
i Taarnet, og i Bygningens ve
stre Del indrettedes der i sen
Tid et lille Kælderrum, vistnok
Forraadsrum eller Fadebur (Fig.
11, se ogsaa Planen Fig. 4), der
har staaet i Forbindelse med
den noget dybere liggende Kæl
der med de to Hvælvinger.
Nordfløjen ligger c. 10 Meter
indenfor Borgbankens Nord
rand med den stejle Skrænt
ned mod den norden om Borg
pladsen løbende, nyere Vej,
og Afstanden til den oprinde
lige Borgholms Rand har endda
været noget større.
I dette
Terrain foran Ringmuren findes
der Fundamenter af ihvertfald
én Bygning, en sén Tilbygning,
der har ringe Betydning i borgteknisk Henseende, og som
endnu ikke er fritlagt. — 1 Mod
sætning til Nordfløjen laa Øst
fløjen jo direkte ved Borghol
mens Rand med Porttaarnet
paa selve Borggravens Skrænt,
og fra Porten har der ført Bro
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Fig- 12. Fra Nordfløjens vestligste, rektangulære Bygning. Kælde,ens Sydvæg mcd Res,er af G'ordbuen °« ,0 Hvælvingsribber.

over Graven til Ringvolden og herfra over Søvigen til det faste Land i Øst, hvor
Ladegaarden har ligget.
Det laa nær at formode, at Borgen ogsaa havde haft et vestre Porttaarn med
Bro over vestre Borggrav og videre over Søvigen til Landet i Vest. Ad denne Vej
vilde man hurtigt kunne naa til den nære Roskilde Fjord, hvis Bugt i Ly af
Halsnæs maa have afgivet en god Ankerplads for Middelalderens smaa Skibe. For
at undersøge dette, gravede vi nogle Søgegrøfter i Borgbankens vestre Del, og det
lykkedes virkelig at godtgøre, at der her havde staaet et stort Taarn, tiltrods for
at der netop her var foretaget Afgravninger i det sidste halve Aarhundrede og
fjernet Mængder af Sten. Baade M urvæ rk og Fundamenter var forsvundet, men
de gamle Fundamentgruber — 2,80 à 3 Meter brede og 1,58 dybe — var for en
stor Del bevarede, fyldte med B rokker og uren Jordfyld, og tegnede sig klart og
skarpt i det rene Morænegrus, hvoraf Bakken bestaar. Skønt flere af Siderne var
beskadigede, fremtraadte Taarnets Plan dog tydeligt. Taarnet har været 8-kantet
med en Diameter paa c. 12 Meter. Men et Porttaarn kan det dog med denne
ß
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Form og Størrelse ikke antages at have været. Det har været Borgens Hovedtaarn; og en Port, den vestre Borgport, har vistnok haft sin Plads tæt Nord for,
hvor den har kunnet forsvares fra Taarnet.
Paa Strækningen fra dette Taarn til den fremdragne Nordfløj er der fundet
en Del spredte Fundamentrester, men saa forstyrrede ved tidligere Gravninger, at
vi ikke hidtil har været istand til at faa noget System i dem. Derimod er der paa
Borgholmens sydvestre Del kommet et 10 Meter langt, spinkelt Fundament frem,
og selv om det oprindelig har været noget sværere, synes det dog kun at have
kunnet bære en ret spinkel M ur (maaske af Bindingsværk), som har været Gaard-

Fig. 13. Snit Nord — Syd gennem Dronningholms Borgplads (den øverste Snit-Tegning tænkes flyttet hen i For
længelse af den nederste, saaledes at de stiplede lodrette Linier a dækker hinanden). — Paa øverste Snittegning
ses Profilet af søndre Grav og Vold. Paa nederste ses den hvælvede Kælder samt Borgterrainets Fald mod den
moderne Vej og mod Arresø, hvis Vandstandshøjde er angivet ved en vandret, stiplet Linie.

mur i en Bygning, hvis ydre Borgm ur er forsvundet; men ret store Fundament
sten og Mængder af Kalk- og Teglbrokker er her væltet ned i Borggraven.
Ogsaa sydøstlig paa Borgholmen er der fremdraget Fundamentrester af en
Gaardmur, men ikke af den ydre Borgmur. Overhovedet har nyere Planeringsar
bejder ødelagt altfor meget af Borgbankens søndre Parti, og dog kan vi — af
Retningen i de fundne Murfundamenter, sammenholdt med Borgbankens Form —
skønne, at Dronningholm ligesom Søborg og flere andre romanske Borge har haft
polygonal Form.
I Syd staar der et lille Stykke af Ringvolden bevaret, kun med den Formind
skelse, der skyldes Vind og Vejr, og indenfor ses endnu Gravsænkningen. Gennem
dette Stykke Vold og videre nordpaa gennem hele Borgterrainet har vi lagt et
langt Gravningssnit (Fig. 13), der viser Profilet af Borganlægets Jordværk : den af
Søen omgivne Borgholm med dens Ringgrav og Ringvold. — Borgholmen hæver
sig nu henimod 6 Meter over Arresøs Vandspejl, Volden knap 4 Meter, mens
Gravens Bund ligger c. Va Meter over Søfladen. Et Dynd- eller Tørvelag i Bun
den af Graven viser, at denne gennem en lang Aarrække har været vandfyldt.
Tørvelaget naar paa sit højeste op til c. 2 Meter over Søfladen, og Søens middel
alderlige Vandstand maa da ihvertfald have været et Par Meter højere end nu.
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Fig. 14. En Rundbue, rekonstrueret ved fundne Buesten fra Østfløjens Buefrise. — Til Sammenligning er vist
et Brudstykke af Buefrisen paa Søborg Kirkes Skib.

Engang i sén Middelalder har man erstattet østre Borgbro med en Jorddæm
ning. I den har vi fundet en lille, overdækket Munkestens-Rende i Forlængelse
af Portrummets Rendesten, og ligesom denne med Fald udad (ses paa Fig. 9).
Granitsøjlebaserne og Hvælvingsribberne gaar jo, ligesom Formstenene fra Bue
frise og Vinduer og nogle Søjle- eller Halvsøjle-Sten fra Nordfløjens vestligste
Bygning tilbage til romansk Tid. Disse Formsten er af Tegl, og de er, ligesom
Ydersiden af mange Munkesten, riflede, et Træk, der hører hjemme i vor Tegl
bygningskunst fra Midten af 12te Aarhundrede til henimod Midten af 13de. Inden
for dette Tidsrum er Dronningholm da opført; men vi kan komme Tidspunktet
for Opførelsen betydeligt nærmere. — Granitbaserne (Fig. 7 og 8), der smalner
til opad, kan ikke være ældre end fra 12te Aarhundredes sidste Fjerdedel og er
neppe yngre end fra Tiden omkring 1200. Buefrisens Sten er (mod Reglen) hug
gede til af almindelige Munkesten, ikke formede før Brændingen; men den enkelte
Bue, der bestaar af tre Buesten og er c. 42 Ctm. bred, svarer fuldstændigt til
Buerne i den nordsjællandske Søborg Kirke, hvis K or og Skib er opført mellem
c. 1180 og c. 1200. — Der er im idlertid en lille simpel Detaille, „det lille Rund
hjørne“ , der i vor ro
manske Teglstensperiode
undergaar en gradvis Ud
vikling fra en lille fin
Afrunding af et Hjørne
(paa Lisén, M urpille eller
Dørkarm) til en stor Af
runding af en halv Mun
kestens Bredde mod Pe
riodens Slutning. — I
Dronningholm finder vi
Rundhjørnet (Fig. 15 C)
i Lisén-Hjørnernes m id
terste Led, og Afrundin
gen har her en Mellem
størrelse, der ret nøje
kan dateres til Aarene F’S^ un^ne Bygningssten af Tegl. — A Ribbesten fra Østfløjens
. ’
1
P
Hvælvinger. B Søjlesten fra Nordfløjens rektangulære Bygning. C det lille
Om Ting ZUU.
* aa Rundhjørne, D Vindues-Smigsten, F Gulvflise. Disse tre fra Østfløjen, ß, C
denne Tid er Borgen
og D er riflede paa Forsiden.
6*
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ifølge dens daterbare Karakter
træk opført: i de nærmeste Aar
før eller de nærmeste Aar efter
Aarhundredskiftet.
Dronningholm har været en
af vore store Borge, en af Tidens
største herhjemme. Fra Nord til
Syd har den paa det nærmeste
maalt 58 Meter, mens Længden
fra østre Taarns Yderside til
Ydersiden af det store 8-kantede
Taarn i Vest var c. 80. Det kan
til Sammenligning nævnes, at Sø
borg efter Udvidelsen mod 12te
Aarhundredes Slutning maalte
c. 61 x 63 Meter, og Absalons
ovale Borganlæg i København
c. 51 x 53.
Først i 1342 nævnes jo Dron
ningholm og tilhører da K ro
nen. Om alt, hvad der ligger
forud, tier de skriftlige Kilder;
Fig. 16. Prøver af Genstande, fundne paa Dronningholm: En
men der kan ikke være T vivl
Høstsegl, en Skakbrik („Springer“ ), to Knive, en Daggert, en
Nøgle, en Pilespids, vistnok alle fra senere Middelalder. — Paa
om, at denne Borg med sine
den underste Kniv er dels indgraveret et liggende p (Knivsmedens
betydelige Dimensioner og sin
Mærke), dels en Indskrift : [i h e s u s] m a r ia .
forholdsvis rige A rkitektur lige
fra Begyndelsen har været i kongeligt Eje. — Den nyanlagte Borg havde en over
ordentlig skøn Beliggenhed. Højderne i Vest gav Læ, Borgen var lagt i forsigtig
Afstand fra Havet, saa den kun i ringe Grad var udsat for pludselige Overfald
herfra og kan antages at have været et yndet Opholdssted.
Om Navnet Dronningholm gaar tilbage til Borgens første Tid, véd vi ikke.
Men med Hensyn til Navnets Oprindelse, var det vel ikke urimeligt at formode
en Forbindelse mellem den gamle
Borgs Navn og dens Tilknytning til
Kronen*).
Foruden de forskellige Formsten
er der fundet ikke saa faa Genstande
af Interesse: B ly fra Borgens V in 
duer, blyindfattede Ruder og en enkelt
Rude med Ornamentik (Fig. 17 og 18),
*) Dronningholms Tilknytning til Kronen og
Kongeslægten er, som de nordsjællandske Borge
Søborg og Gurres, blevet grebet af Folkefantasien.
Om Arresøborgen siger Folkesagnet, at Valdemar
Sejr har bygget den til Dronning Dagmar.

Fig. 17. Forskellige Former og Størrelser af Vinduesruder.
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Skaar af Ler- og Stentøj fra 14de til 16de Aarhundrede, en Skakbrik, en Høst
segl, Slibestene, flere Knive, en Daggert, en Pilspids (Fig. 16), Blide- eller Kanon
kugle, Brudstykker af Armbrøste, Laase og Hestesko samt en velbevaret Spore.
De fleste Fund stammer fra den senere Middelalder, ingen af dem fra Borgens
første Tid.
Muligt kunde der ved fortsat Gravning gøres nye og vigtige Fund: men langt
vigtigere er det at søge fremdraget alt, hvad der kan bidrage til yderligere Forstaaelse af selve Borgkomplekset. — T il dette fremtidige Arbejde har Carlsbergfondet givet en Bevilling, ligesom Fondet allerede tidligere har støttet Nationalmu
seets Gravninger paa Dronningholm. løvrigt bør det nævnes, at den første Støtte,
Museet modtog, kom fra en interesseret Privatmand, Dr. V. Eilschou-Holm.
De fleste af Dronningholmfundene findes nu i Museet i Frederiksværk, hvis
Bestyrelse, ikke mindst dets Formand, har vist Arbejdet stor Interesse, og i det
sidste Aar er det lykkedes den stedlige, energiske Turistforening at erhverve hele
Borgpladsen. Det er Tanken ikke blot at fremdrage og skønsomt restaurere Byg
ningsresterne, men ogsaa at istandsætte de gamle Grave og Volde, der stedvis er
bevaret, mens de andre Steder er konstateret gennem systematiske Gravningssnit.
Naar dette er fuldført, vil Borgholmen, omgivet af Grave og Volde, Sø og Mose,
klart og anskueligt give en Forestilling om denne Borgplads fra Valdemarstiden.

Fig. 18. Malet Vinduesrude, virkelig Størrelse,
antageligt fra 2den Halvdel af 13de Aarhun
drede. Fundet ved Udgravning af Dronningholms Nordfløj.

Fig. 1. Halmmaatte.

AF H A LM EN O G I DYNEN
A f M argrethe H ald

svenske Forsker Niels Lithberg har engang sagt, at „ett ömsesidigt stu
dium av det egna landets arkeologi och dess etnologi är det, som skall kunna
ge båda dessa forskningsgrenar en fastare styrka“ , og prøver man at følge blot een
Linie indenfor disse to vidtspændende Studieomraader, maa man sande hans Ord.
Jo længere man sysler med den danske Tekstilkunst, des stærkere føler man den
dybe Sammenhæng mellem vor O ldtid og vor gamle Bondekultur. Jeg har for
søgt paa disse Blade at samle visse Træ k af Sengetøjets Historie; der kan selv
følgelig her kun gives en Skitse, saa fragmentarisk det Materiale er, som er os
overleveret.
Døden er for det prim itive Menneske en Fortsættelse af Søvnen, og Slægt
skabet føles saa stærkt, at Søvnens og Dødens Gud hos Grækerne endog er Tvilling
brodre. Det vilde da være ganske naturligt, om den Maade, hvorpaa man indrettede
Lejet for Liget, afspejlede Træ k fra den levendes Soveplads. Naar Ligene i visse
Grave fra Stenalderen er anbragt paa Siden med optrukne Ben, tør man vel slutte,
at man i Hytten har sovet i denne Stilling; og naar Bronzealderens Folk findes
liggende i Egekisten med en Kohud til Underlag og dækket med store uldne
Tæpper, synes det nærliggende at antage, at Lejet i Bronzealderhusene, som vi
endnu ikke kender, har været udstyret paa lignende Vis med et Underlag af Skind
og med uldne Tæpper til at hylle sig i under Søvnen.
I flere af de Hustomter fra Jernalderen, som Professor Gudmund Hatt har
undersøgt for Nationalmuseet, er der fundet Lerbænke langs Væggene, som Ud
graveren tyder som Sidde- og Sovepladser. Den berømte svenske Botaniker Linné,
som i 1750erne besøgte Øland og Gotland, giver fra denne Rejse en Beskrivelse
af Boligforhold, som trods den store Afstand i Tid omtrent staar paa samme
prim itive Stade. H er stod langs Væggen hule Bænke, fyldte med Halm og dækket
med lange Dyner. De brugtes til Siddepladser om Dagen og som Senge om Natten.
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En Hustype, der minder om den, som nu herhjemme er blevet os bekendt gen
nem Udgravninger, finder man endnu i Brug paa Island. Efter V altÿr Gudmunds
sons Undersøgelser bestod Sovepladsen i lignende Huse i Sagatiden hos mindre
bemidlede af en Forhøjning paa Gulvet kaldt „Set“ , hvor man laa paa tværs og
sov. Pladsen var inddelt med Tæpper og Forhæng og belagt med Hø og Dyrehuder. Der kendes fra Jylland en Talemaade, som maaske kunde tyde paa, at en

Fig. 2. Seng med Omhæng, fra Bayeuxtapetet.

lignende Soveskik har hersket her i ældre T id ; den lyder: „H an er fra Dagnæs,
der hvor de ligger paa tværs i Sengen.“
Pastor Junge omtaler i sin Bog „Den nordsjællandske Landalmues Karakter“ ,
1798, en simpel Træløjbænk, som Bønderne efter hans Mening var altfor glade
for, og han anfører med Tilslutning Peder Sy vs Rim:
„H v o længe ligger paa sin Bet,
Han fanger lidet for sit Neb.“
en moralsk Sentens, der har sin Parallel i Havemals Ord om, at liggende Ulv
fanger ej Bytte, og sovende Mand ej Sejr.
Skønt fritstaaende Senge var i Brug i Norge allerede i Vikingetiden, hvad
Fundene fra Oseberg og Gokstad (Fig. 3) jo klart viser, synes løse Sengesteder
dog ikke at have været almindelige paa Island i Sagatiden. Læser man Sagalitte
raturen, faar man nærmest det Indtryk, at Sovepladsen hos de bedrestillede var
en vægfast Seng. Man finder Beskrivelser af Senge, der er tømret op af stærke
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Bjælker, og der tales om Senge, der er lukkede med „Skaader“ . 1 en lukket Seng
ligger Thorgrim , da han bliver dræbt af sin Svoger Gisla Sursson, og i en lukket
Seng oppebier Egil Skallegrimsson Dødens Komme, da Datteren overlister ham
og faar ham fra sit Fortsæt. Undertiden synes Sengen at have været som et helt
Værelse for sig; saaledes fortælles i Vatndølasagaen om, hvorledes Kvinderne
sidder inde i Alkoven og tager deres Hovedtøj paa. A f og til nævnes ved Siden
af „Skaader“ ogsaa Sengeomhæng, og paa Bayeux-Tapetet, der er broderet kort
efter Slaget ved Hastings 1066, ser man en saadan Seng med „Sparlagen“ (Fig. 2).
Lignende Sengesteder finder man paa Kalkmalerier i danske K irke r (Fig. 4).

Det er med andre Ord Alkovesengen vi træffer her i de to Former, som ogsaa
er kendt fra vore gamle Bondehjem; og vil man danne sig en Forestilling om,
hvordan Lejet og Sengeklæderne har været før i Tiden, kan det i hvert Fald paa
visse Punkter anses for forsvarligt at slutte tilbage fra Alkovesengens Indretning. 1
Østjylland havde de Alkovesenge, man kendte ved Udgangen af forrige Aarhundrede, Træbund, d. v. s. Tvæ rlister eller løse Træbrædder, hvorpaa man lagde
„Tag“ ; i Reglen var det Rughalm, der anbragtes med Straaets Længde efter Sen
gens Længderetning. Ovenpaa dette fulgte endnu et Lag Halm, som var rystet ud,
og endelig derover et „B redsel“ , der vel oftest blot bestod af et gammelt tomt Dynevaar, som ikke mere kunde holde Fjer. To Underdyner hørte almindeligvis til
her. Overdynen var ret kort, og der var i Regelen rigeligt med Hoveddyner og
Puder, hvilket hænger sammen med, at man hyppigt halvvejs sad op og sov, og
det er værd at lægge Mærke til, at Osebergdronningens Seng var saa kort, at et
voksent Menneske ikke kunde ligge udstrakt i den.
I Vestjylland fyldte man Sengebunden op med Engtørv og Hø, men Lyng blev
ogsaa anvendt; derved kunde man være saa uheldig at faa Hugorme til Huse,
og efter Feilberg har man Eksempler paa, at en llderfam lie har installeret sig
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hyggeligt i Sengen hos en gammel Kone. At Rotter og Mus, og Lopper og Lus
var faste Indvaanere i Senge af denne Art, kan næsten betragtes som en Selv
følge; en Mindelse herom lever endnu i U dtrykket „at glo som en Sengerotte“ .
I Norge skal man til Sengeunderlag have brugt Lyngris, der behandledes paa
en ret kompliceret Maade. Risene blev beskaaret for den nederste grove Rod og
derefter lagt i Enebærlud, som gjorde den sejg og elastisk. Efter at de var tørrede,
stilledes de lodret paa Sengebunden
med Toppen i Vejret, undertiden i to
Lag. Herefter fulgte saa Langhalm, et
Bredsel og andet Sengetøj.
A f Sagaberetningerne synes det at
fremgaa, at man ved at beklæde Væg
gen bag Sengen har søgt at isolere
mod Fugt og Kulde, og noget lignende
finder man ogsaa ved de danske A l
kovesenge. Det simpleste var at be
klæde Væggen med Halm, som man
slog fast; men man kunde ogsaa sam
menfatte Halmen til en Slags Maatte
(Fig. 1). Det foregaar paa en Maade,
der er saa enkel, at den gerne kunde
høre hjemme i Stenalderen (se Fig. 6).
Morsomt nok finder man den samme
Flettemetode levende den Dag i Dag
i „Barnelegens Ethnologi“ , anvendt til
Fremstilling af Stole, Sivhatte (Fig. 5)
og lign. simple Legeting. Planten, man
Fig. 4. Middelalderlig Seng. Kalkmaleri fra Aal Kirke.
fletter af, hedder Lysesiv (juncus effusus), fordi Marven af den forhen blev brugt til Væge i de gammeldags flade
Tranlamper, som i Formen minder om Lamperne fra Stenalderbopladserne.
Anvendelsen af Halm og Hø som Underlag i Sengene var ganske almindelig
lige ned til vor Tid og kan maaske træffes her og der endnu. V i kan spore
dette i flere Talemaader: „A t dø Straadøden“ var en uværdig Udgang af Tilvæ 
relsen for en gæv Kriger; „A t komme højt paa Straa“ betegner en Fremgang i
Livet, hvorimod „A t komme af Dynen og i Halmen“ er et billedligt U dtryk for
Tilbagegang. Men Halmen i sig selv var egentlig ikke noget Armodstegn. Naar
Folkevisen skildrer H r. Bjørns Frue som den onde Stifmoder i Strofen: „H u n
tog fra dennem de Bolstre blaa, Hun lagde hans Børn i baren Straa“ , da maa
det erindres, at Bolstrene ikke har afløst Sengehalmen. Underdynerne Iaa oven
paa Halmen, der fungerede som Madras.
Lagener til at lægge paa Sengene optræder i forskellige Materialer. Uldne
Lagener — saakaldte „Hølsklæ der“ — anvendtes meget i Vestjylland, troligt nok
fordi man der havde mange Faar, medens Høravlen i Hedeegnene spillede
en mindre Rolle paa Grund af Jordbundsforholdene. Men de fleste Steder fore
trak man ganske naturligt Linnedlagener. Hvornaar disse er kommet i Brug, lader
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sig ikke fastslaa; de smaa Fragmenter af Lintøj,
der forekommer i Oldtidens Gravfund, tillader
ikke nærmere Bestemmelse. I Middelalderens
Litteratur omtales derimod Lintøj saavel til U n
dertøj som til Klædning af Lig.
A f Puder har vi de første Spor i Jernalde
ren; i Juellingegraven fandtes en Del Rester af
Dunhammer, som efter Sophus M üllers Tyd
ning maa have udgjort Fyld til en Pude, og saa
vel i Jellingegraven som i den samtidige Grav
fra Mammen ved Viborg er fundet Rester af
Fjer, antagelig ogsaa stammende fra Dyner eller
Puder; sidstnævnte Sted fandtes ogsaa en Rest
af Pudevaar; men ellers maa vel Duepuden i
Set. Knuds Skrin i Odense Dom kirke antages
at være Indehaver af Rekorden som den æld
ste danske Pude, der kendes.
I Testamenter fra Middelalderen er hyppigt
opført Senge med Tilbehør, idet Testator træffer
Bestemmelse om, hvem der skal arve hans
Seng. Testamenterne røber, at man har sat stor
Fig. 5. Sivhat og Sivstol.
Pris paa Tøjer med stærke Farver, og saavel
Sagaen som Folkevisen giver i et poetisk O rd
valg U d tryk for Tidens Farveglæde. Rødt har vel nok været meget yndet, men
blaat er dog det fremherskende U d tryk i det poetiske Sprog; det er „de Bolstre
blaa“ , der forsøder ens Slummer, og „Kaaben blaa“ , som Jomfruen svøber om
sin slanke Statur, og dette er formentlig ikke tilfældigt, i hvert Fald viser Fundene,
at den til Blaafarvning anvendte Vaidplante (Isatis tinetoria) fra gammel Tid har
været kendt af Danmarks Befolkning, og Vaid skal iøvrigt være dyrket her i N o r
den som Kulturplante saa sent som i Begyndelsen af det 19. Aarh.
„Mange Dyner og Dynevaar er Velstandstegn i Bondens Gaard“ , sagde man
forhen i Østjylland, og det er nok ikke blot Prinsessens Ømskindethed men ogsaa
Dronningens Velstand H. C. Andersen vil illustrere ved Hjælp af de mange Eder
dunsdyner, hvorpaa han lader den stakkels
gennemblødte Eventyrprinsesse faa sin urolige
Søvn.
Sengetøjet var virkelig regnet for en paalidelig Maalestok for den økonomiske Tilstand
i et Hus, og det er derfor i dobbelt Forstand
af Interesse at faa at vide, hvad der i gamle
Dage, f. Eks. paa C h r.IV .’s Tid kunde findes
af Sengetøj paa en Bondegaard. Et Skifte fra
1629 fra Han Herred, som Landsarkivar Sv.
Aakjær venligst har stillet til Disposition, næv Fig. 6. Analyse af den til Halmmaatten og Siv
hatten anvendte Fletning.
ner: 2 smaa Bænkedyner, 2 flamske Hynder,
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2 Ruhhynder, 4 hørgarns Lagener, 4 fyldte Puder, 2 Par hørgarns Pudevaar,
1 bredt gult Sengeklæde, et „B ia t“ tærnet Drejls Sengeklæde, 1 tykt Sengeklæde.
H er var vel ikke just Overflod, men man har set større Armod, og — hvis Boet
efter Salig Lass Søffrensen af Draxgaard, der 1648 forlod denne Jammerdal, kan
opfattes som Norm for, hvad et Bondehjem ejede, har der i hvert Fald ikke i
paafaldende Grad været Man
gel paa noget at hvile i. Han
efterlod sig nemlig: 1 gammel
Seng, som Drengen ligger i, 1
gi. hvid Bolsterdyne, 1 gi. Dy
ne, 1 gi. graa Vadmelsdyne, 1
Læderdundyne, 2 gi. Læder
puder med Vaar, 3 Læderpu
der med ingen Vaar, et Par
Bolsterpuder med ingen Vaar,
1 hvid Bolsterhoveddyne, 1 Par
blargams Lagener, 1 tyndt Sen
geklæde med rødt og gult Garn
i, 1 gi. Drejlsengeklæde, Vaar
til to Hynder, 4 sorte Ruepudehynder, 1 Par brogede H yn 
der, 1 Par Hynder med rød
Klæde under, 1 gi. Bænkedyne
med Læder under, 1 gi. Bæn
kedyne med Kalveskind under.
Det virker lidt overraskende
med de to flamske Hynder paa
en Bondegaard i Han Herred
i 1629, men det viser jo Ræk
kevidden af den Paavirkning,
VOr Tekstilkunst har modtaget
Fig. 7. Bolster (Underdynetøjl fra Als. Firskaftet enkelt Kiper med
fra Flandern.
Sildebenstextur. H vidt og Blaat.
Fra 1579 er der bevaret et
Brev, hvori Kongen lader tilsige en Række fornemme Damer at give Møde paa
Koldinghus 14 Dage efter Paaske, medtagende deres Tapetserier og flamske Senge
klæder for at drage Vægge til en Fest. Naar Koldinghus ikke er selvforsynende,
maa disse Sager være ret sjældne, og de skal ogsaa have været kostbare, men dette
affødte naturligvis, at Imitationer hurtigt kom i Vælten. Betegnelsen „Flamskvæv
ning“ er blevet Navn paa en bestemt Slags Gobelinteknik og borger ikke for, at
det foreliggende Produkt selv nogensinde har set det Land, det skylder sit Navn.
En Betegnelse, som i denne Forbindelse er af større Interesse, er „Ruepude“
eller „Ruehønde“ (Fig. 8), idet vi her antagelig har en Parallel til det svenske
Ord Rya, der er Navnet paa en Vævning med Flos, en Teknik, man mener op
rindelig er opstaaet som Imitation af langhaarede Dyreskind. De ældste Eksempler,
som vi ejer af denne A rt Tekstiler, forekommer i Bronzealderfundene, en Mands-
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kappe og nogle H uer er paa Overfladen dækket af et ca. 1 cm dybt Lag af
Traade, der hefter med et Sting i Stofbunden, men iøvrigt hænger frit. H er
drejer det sig nu ganske vist om en Syteknik, men har man først Ideen, er det
jo nærliggende ogsaa at udføre den i Væven.
I vore Nabolande og specielt i Sverige har man i stor Udstrækning brugt
Flosvævninger i Sengene; hos os er de meget sjældne, d. v. s. vi kender dem
foreløbig kun fra det slesvigske Omraade, og der har de været anvendt til Stole
hynder, Agehynder, Hestetæpper o. 1. Dansk Folkemuseum ejer dog et Eksemplar
fra Skaane med Aarstal 1785.

Fig. 8. Rupude fra Skaane. Dansk Folkemuseum.

Der er sikkert god Grund til at opfatte de Ruehynder, som nævnes i de oven
for omtalte Skifter for Floshynder. Flere Sprogforskere mener, at Ru og Rya er
samme Ord, og oprindelig Navnet paa afplukket Uld — i Norsk findes det til
svarende Verbum „ru a “ , det er at afplukke Løsuld af Faaret, hvilket hos os vilde
hedde at „ruske“ . U dtrykket „H an ligger alt paa Ru“ betyder, at han ligger Lig;
det er da nærliggende at tro, at „R u “ egentlig betegner selve Dyreskindet, idet
vi jo som omtalt har Dyrehuder, der vender Haarsiden opad, som Underlag i
Egekisterne fra Bronzealderen.
Tøjer, der skal anvendes til Dyner, maa naturligvis først og fremmest være saa
tætte og faste, at de kan holde Fjer og Dun; de Stoffer, som særligt egner sig her
til, kaldes Olmerdug og Bolster. Forskellen mellem dem defineres gerne saaledes,
at Olmerdug er Overdynetøj, hyppigst vævet af Uld slaaet paa Hør, og Bolster er
Underdynetøj, der gerne er helt af Linnedgarn; men Bindingerne svarer iøvrigt
sammen, og den, der bruges mest, er Femskaftsatin. T il Bolster væver man saa
ledes, at Trenden dækker Skuddet helt, hvorfor man taler om Trendsatin, og lader
en eventuel Afstribning falde efter Tøjets Længderetning (Fig. 7). Ved Olmerdug
lægges Striberne paa tværs, idet Skuddet dækker Kæden helt, og Vævningen kaldes
da Skudsatin (Fig. 9). Ad direkte Vej faar vi ingen Oplysninger om, hvilken Væv-
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ning, der tidligst er blevet anvendt til Dynevaar. Sagalitteraturen fortæller ganske
vist baade om Dyner med Fjer og med Dun og bruger ogsaa Ordet Bolster, men
dette giver ikke tilstrækkelig Klarhed om Vævningens A rt; her maa Opmærksom
heden ganske naturligt samle sig om den enkleste af de Vævemaader, som var
kendt i Tiden, og som maa formenes at være i Stand til at præstere et Stykke Tøj,
der var tæt. I de to anførte Bon
deskifter fra 1629 og 1648 tales
om Sengeklæder af Drejl, og selv
om Sengeklæder her maaske kan
omfatte baade Tæpper og U ld
lagener og ikke just behøver at
være Dyner, har Forekomsten af
Ordet Drejl dog sin Betydning.
Drejl, som senere er blevet
Betegnelsen paa en bestemt G rup
pe Dækketøj, er nemlig teknisk set
beslægtet med de Dynetøjer, vi
kender fra Almuevævningen. Drejl
skal være afledt af middelnedertysk D rell og oprindelig kun have
betydet en tretraadet Vævning,
som utvivlsomt har været Treskaftkiper. Og dermed er vi naaet
frem til noget konkret; thi Treskaftkiper kan paavises i nordiske
Gravfund i alle Fald fra Vikinge
tid; den forekommer i de svenske
Tekstiler fra Birka og hos os i
Høvdingegraven fra Mammen, fra
Fig. 9. Dynetøj af Olmerdug fra Als, tilhører Gdj. P. Schmidt,
det 10. Aarh. Senere træffer vi den
Lavnsby. Vævet af Landsby væver Johan Bonde, ca. 1890. Bund
i to Mandsdragter fra Middelalde i hvidt, gult og graat, Mønster i blaat, rødt og gult. Analysen
viser Dobbeltsatin. 10 Skaft, 15 Skamler.
ren, og af disse er i hvert Fald
den ene saa tæt i Vævningen og
dertil valket, at jeg tror, man maa regne med den Mulighed, at et saadant Stof
kunde være anvendeligt til Dyner. 1 nyere Tid florerer Treskaftkiperen livligt i
Bondevævningen. Farver Ejnar Hansen har venligst overladt mig nogle Prøver af
Dynevadmel fra Vejleegnen, og af disse var een vævet i Treskaftkiper. Stoffet var
stærkt valket og havde nærmest Karakter af Hattefilt. En saa kraftig Valkning
skal medføre et Svind af Tøjets Maal paa ca. 50 0 «.
Men ogsaa i linnede Stoffer bruges Treskaftkiperen. H enrik Steffens’ Søster
Magdalene, der var gift med Pastor Zeuthen, Skamby, har nemlig efterladt et
fuldstændigt Regnskab over alt det, hun gennem et langt og tydeligt nok meget
virksomt Liv har ladet „gøre i V æ rk“ til Præstegaardens Forbrug. H er nævnes fra
1824: 24*/s Al treskaftet Ulmerdug, s,'i Al br., hvortil medgik til Trending 4 Pund
Hørgarn og til Islæt 4 à 4l s Pund Blaargarn. Det kostede 6 Sk. at væve Alenen.
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Fig. 10. Hoveddyne fra Vrigstedgaard, vævet til et Brudeudstyr 1864. Mønster i hvidt, rødt og blaat paa
graa Bund. Bundvævet, syvskaftet Skudsatin. Mønstret for kompliceret for en almindelig Haandvæv.

„A t trække i stribede Klæder“ var en Talemaade, der betød at gaa i Seng,
hvilket kommer af, at Dynemønstrene i langt overvejende Grad er dannet ved Af
stribning i Farver. Det er vel den enkleste Form for Mønsterdannelse overhovedet,
blot at lade Garnet paa den ene Led af Tøjet veksle i to eller flere Farver; og
ved et Farveskifte paa begge Leder faar man Terner. Allerede den svenske Kappe
fra Gerumsberget, dateret til yngre Bronzealder, er ternet; og ternede Tøjer
kendes i Danmark fra et Gravfund fra 4. Aarh. e. Kr. F., og de træffes hyppig
i Mosefund, der antagelig ogsaa er fra Jernalderen. — I Middelalderen har stribet
Tøj været mere attraaet end det ensfarvede. I Sturlungasagaen læser man: „Samme
Dag drog Torgrim i en Flok paa 15 Mand ud til Armarnæs, hvor Haakon Tordson
boede. De søgte baade Gods og Hævn. Haakon var ikke hjemme, men de plyndrede
der og bortførte 10 hundrede (Alen) brunstribet Vadmel, som Haakon havde be
stemt for sin Udenlandsrejse.“ H er føler man bestemt, at selv om Blodet blev
sparet, er Haakon dog ramt bitterligen.
Det synes saaledes ikke nødvendigt at søge udenlandske Forbilleder for vore
hjemlige Dynemønstre, selv om man jo nok ved, at Stribemønstre ifølge deres Be
skaffenhed er vidt udbredte og meget yndede ogsaa i andre Landes Folkekunst.
For lige at nævne et Eksempel er Skørterne i de polske Kvinders Folkedragter
syede af svære Uldstoffer, som er stribet af med kraftigt markerede Streger i
stærke Farver. Men dette understøtter jo kun det, vi vidste i Forvejen, nemlig at
Stribemønstrene er let tilgængelige og taknemmelige at dyrke, og bliver dyrkede i
forskellige Kulturomraader; ensartede er de, men dog forskellige, idet de præges
af Smag og Naturel hos de Folk eller i den Stand, hvori de forekommer.

AARSLEV-FUNDET
E T R IG T FY N S K G R A V U D S T Y R FRA 4. A A R H . E. KR.
A f M ogens B. M ackeprang

nyt Fund af en prægtig Guldring er altid sikker paa Succes baade hos A r
kæologerne og Publikum, men maa som alle Sensationer taalmodigt afventes.
Hvis man imidlertid i Utide, det vil sige, naar det mark- eller mosefundne Danefæ
lader vente paa sig, føler Trang til at undres og glædes over Oldtidens Rigdom
og Kunstsans, kan man med lige saa stort Udbytte betragte de Fund, som er ind
kommet i Nationalmuseets Barndom; thi man har i den Grad vænnet sig til
mange af disse gamle Klenodier, at de er forsvundet fra ens Synsfelt, og heller
ikke den nyere Faglitteratur har altid taget Hensyn til dem.
Saaledes har Fundet fra Aarslev By, der ligger ca. 10 km sydsydøst for Odense,
i Vindinge Herred, Svendborg Amt, sovet Tornerosesøvn; bortset fra en Omtale
i Antiqvarisk Tidsskrift for 1843— 45 er der kun skænket det ringe Opmærksom
hed. Den 21. Juni 1820 stødte Fæstegaardmand Claus Sørensen ved Gravning i en
Grusbanke paa en rigt udstyret Oldtidsgrav, og da den Kongelige Kommission for
Oldsagers Opbevaring gennem det Kgl. Rentekammer havde faaet Meddelelse
herom, tilskrev den Sognepræsten i Sønder Næraa og Aarslev og udbad sig nær
mere Oplysninger om Fundet. Nedenfor er gengivet et Uddrag af Pastor Ribers
Svar af 18. Oktober 1820 til Kommissionen:
„Stedet, hvor Kostbarhederne ere fundne, er paa Grændsen af den nuværende
Annexgaard, dog i en Banke, der er en Fortsættelse af Kirkegaarden, som gaaer
i en Skraaning ned til Gaarden, der ligger vesten for Kirken. Graven er omtrent
50 Alen fra den nuværende Kirkegaards Muur, og 60 Alen fra Kirketaarnet, der
ligesom Kirken, som støder til samme, ligger paa en for denne jevne Egn usæd
vanlig høi Banke . . . .
„Ved Gravens Retning er en Mærkelighed, der mulig kan lede til Ligets Ælde.
Liget har lagt med Hovedet i Sønden og Benene imod Norden, en i nyere Tider
aldeles ubrugelig Retning. Ved videre Eftergravning er fundet et Liig et Par Alen
derfra og Østen for samme; dette har samme Retning som forige, men derved
fandtes ingen Kostbarheder; der var omtrent 2 Alen mellem begge disse Liig. —
Mellem begge disse var det at trende Metalkedler [bl. a. Fig. 14], eller rettere
Rudera af samme bleve fundne, den ene af dem var fyldt med smaae Mennesket
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been, som af et lidet Barn; ved disse blev tillige
den lille Sølvskee [Fig. 15] funden. — De øv
rige Kostbarheder [Fig. 3— 11] fandtes ved det
venstre eller vesten liggende Lüg, der synes at
have været et Fruintim m er (see indlagte Doctor
Helwegs Brev). Guldstykkerne vare samlede ved
Hovedet eller Brystet (thi nøjagtigere kunne Graverkarlene, hvis Hue stod til Guldet, ei vidne);
det store Sølvstykke [Fig. 5], der i Formen ligner
det største Guldstykke [Fig. 3], blev funden om
trent midt over Liget, og langt høiere oppe end
Guldet, saa det synes at have været oven paa
Kisteloget; det blev først funden. Guldringene
[Fig. 7—8] fandtes ogsaa midt paa, dog noget
dybere end Sølvstykket, saa de have vel været
Fingerringe. —
„Metallerne og Fragmenterne som bleve fundne
bestaaer kun af Rudera af ovenmeldte Metalked
ler . . . . Spor af Kiste findes ikke. A f Ligets Been
maalte jeg et Laarbeen, som var V» Alen mindre
end en Tome, saa Liget har sikkert været et
voxent Fruintimmer.
„Ved senere Eftergravning er aldeles intet fun
Fig. 1. Guldbøjlenaal i Ungarns Na
den,
undtagen det ovennævnte Liig 2 Alen østen
tionalmuseum. ’ /i.
for det bekjendte. — “
Takket være Pastor Ribers samvittighedsfulde Beretning ved vi altsaa ganske
god Besked med Fundforholdene ved disse to Grave fra den senromerske Jern
alder. Begravelsesmaaden: Nedlæggelse af det ubrændte Lig under flad Mark,
er almindelig for denne Tid, navnlig paa Sjælland, hvor den er saa godt som
eneraadende, i noget mindre Grad paa Fyn, hvor
den træder tilbage for Ligbrændingsskikken, der be
hersker Øens sydlige Del.
Sognepræsten omtaler et Brev fra Dr. Helweg,
hvori denne har bestemt Skeletresterne til at være
af en Kvinde. A f Lægens Responsum, som nu fin
des i Nationalmuseets A rkiv, ses det, at han har
maattet udtale sig paa Grundlag af et ufuldstændigt
bevaret Hofteben, og han bemærker, at Bestemmel
sen af den dødes Køn er usikker. Efter Maalsangivelsen paa en af Ligets Laarknogler, som meddeles
i Pastor Ribers Skrivelse, kan Personens Højde
skønnes at have været ca. 160 cm, hvilket passer
til en Kvinde af Middelstørrelse.
Fig. 2. Guldbøjlenaal fra Osztröpataka,
Det, som først falder i Øjnene ved Aarslev-Fun- Nordungarn. Det kunsthist. Museum,
det, er de mange kostbare S m ykker; men Fundets
Wien. Si.

AARSLEV-FUNDET

89

Pragtvirkning kommer dog i anden Række overfor den Kendsgerning, at vistnok
alle Sagerne er af udenlandsk Oprindelse, hvorved der bliver Lejlighed til at faa
øget Kendskabet til Danmarks Handelsforbindelser i dette Afsnit af Jernalderen.
Flere af Aarslevstykkerne er enestaaende i deres A rt blandt Fundene fra nordisk
Omraade. Det gælder saaledes den store Guldbøjlenaal (Fig. 3).
Den bestaar af et Underlag af to Guldplader forenede ved en Bøjle, hvorpaa
der er loddet en tredie, oval Guldskive (se Fig. 3 t. h.). Pladernes Overside dæk-

Fig. 3. Guldbøjlenaal fra Aarslev. *,i.

kes af et tæt Mønster af Perlestave, tosnoet Guldtraad og paasmeltede Korn, som
danner en gylden, lys Baggrund for otte af Guldtakker indfattede, røde Halvædel
stene. De to store Karneoler er planslebne, hvorimod de seks smaa er hvælvede
eller toppede. Spiralindretningen og Naalen paa Fibulaens Underside, der har tjent
til at fastgøre Smykket, er nu gaaet tabt; de har efter Sporene at dømme været
af Bronze, der nemt forvitrer.
Fra Danmark kendes som sagt ikke noget Sidestykke til denne Pragtfibula, og
heller ikke i Udlandet er det nemt at finde Paralleler. Det har til en vis Grad
sin naturlige Aarsag i, at meget kostbare Sm ykker nu engang ikke er Dusinvarer,
men Kunstværker udsprungne hver især af en begavet Guldsmeds Fantasi. Selv
om Kunstnerens Skaberevne er nok saa stor, er han imidlertid trods alt Barn af
sin Tid og bundet til en bestemt Kunstkreds. Aarslev-Bøjlenaalen kan da ses at
høre hjemme i Ungarn, idet vi dér finder Guldfibulaer med den karakteristiske
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afrundede Fod. Fig. 1 viser saaledes et Eksemplar, som opbevares i Ungarns
Nationalmuseum. Dets nærmere Findested er ukendt. Maaske er det ungarske
Stykke lidt yngre end Aarslevbøjlenaalen, men hvis denne havde haft sin Tværstang
med de to profilerede Endeknopper under Hovedpladen bevaret, vilde Ligheden
have været endnu større. Knap saa store er et Par andre Guldfibulaer med rundet
Fod fundet allerede i 1790 ved Osztröpataka i det tidligere Nordungarn; den ene
er afbildet her som Fig. 2. Fundet indeholdt flere andre værdifulde Sager, blandt
andet en tohanket, romersk Sølvskaal med Relieffremstillinger, et Guldbæger, en
Sølvske, en Guldarmring, en Guldhalsring og en
oval Agraf med plansleben Onyx. Muligvis er
Osztröpataka-Fundet allerede kommet i Jorden i
3. Aarh., saa at det maa anses for noget ældre
end Aarslevgraven.
Det ses altsaa, at flere saadanne kostbare Guld
fibulaer med rundt afsluttet Fod forefindes i Un
garn i en senromersk T id; men det mest talende
Argument for, at det danske Eksemplar er af un
garsk Oprindelse er, at Guldbøjlenaale af denne
Form og Udsmykning iøvrigt ikke kendes i Eu
ropa. Der findes ganske vist nogle tarvelige Sølvfibulaer, som kan siges at være i fjern Slægt med
omhandlede Type, men de er ogsaa meget sjældne
og af senere Dato.
Guldbøjlenaalen havde i Aarslevgraven sin
Plads ved Ligets Bryst, og har antagelig tjent til
at sammenholde Klædningen foroven. H er er der
Tale om en Kvindedragt, men Skikken, at lukke
Kappen paa Skulderen ved Hjælp af en Fibula,
var i det romerske Kejserrige almindelig for Mands
dragten, og Tegnet paa den byzantinske Patricier
Fig. 4. Guldprydet Hoved til en Smykkevar just Fibula og Kappe. Senromerske Forfattere
naai. Aarsiev.
i.
beretter om Gadeoverfald i Konstantinopel, hvor
ved ensomme Nattevandrere frarøvedes deres Kostbarheder — Klæder, Bælte og
Guldbøjlenaale — , saa at det blev nødvendigt at promenere med billige Imitationer.
I Modsætning til den barbarisk prunkende Guldbøjlenaal virke r den svære
Sølvbøjlenaal Fig. 5 som en typisk Repræsentant for den romerske Kulturkreds.
Ikke overlæsset med pralende Stene og Guldsnore, men med diskret indlagte
„N ie llo “ -Ornamenter, der danner klassiske Vedbendblade og Hagespiraler. Saa
danne Mønstre træffes uhyre almindeligt paa den senromerske Kunstindustris Fa
brikater, der ogsaa fandt Udbredelse langt ud over det vidtstrakte Riges Grænser.
Sølvbøjlenaalens halvkredsformede Hovedplade er dækket med G uldblik prydet med
toppede Grupper af smaa Guldkugler, og Kammene paa den tvegrenede Bøjle er
ligeledes forsynet med paalagte Guldbaand. Perlestavsmønstret paa disse sidste er
stærkt slidt, saa Smykket har ikke været nyt, da det kom i Graven. Dér, hvor
Bøjlens Grene forenes med Hovedpladen, ses et Par yndefuldt bøjede Fugle-
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hoveder, ogsaa et af den romerske Kunsthaandværker meget anvendt Motiv. Ved
denne Sølvbøjlenaal er Spiral og Naal bevaret (se Fig. 5 t. h.), men ogsaa her
mangler Tværstangen med de karnisformede Endeknopper under Hovedpladen.
Paa Grund af Ornamentikken er man ikke i T vivl om, at Sølvfibulaen er et
Produkt af den senromerske Kunstindustri; men da dennes Frembringelser viser
en forbavsende Ensartethed i alle Imperiets Dele, er det umuligt nærmere at an
give Sølvbøjlenaalens Proveniens. Den tvegrenede Bøjle findes ligeledes ved en

Fig. 5. Sølvbøjlenaal fra Aarslev.

i.

provinsialromersk Fibulatype, der blandt andet forekommer i de romerske Fæst
ninger ved Rigsgrænsen, der ødelagdes i sidste Halvdel af 3. Aarh. e. Kr. Paa en
fynsk Urnegravplads ved Nybølle laa mellem de brændte Ben i et af Karrene en
lille Fibula med tvegrenet Bøjle; den kan dateres til Slutningen af 3. Aarh. eller til
omkring Aar 300, idet Bøjlenaalens fremskydende Fod og øvrige Udformning stem
mer nøje overens med en for Danmark særdeles almindelig Fibulatype fra denne Tid.
Et tredie Smykke i Aarslev-Graven har ligeledes været bestemt til at anbringes
i Klædedragten, nemlig en lang lige Sølvnaal, af hvilken der nu kun er det guld
prydede Hoved tilbage (Fig. 4). Paa Toppen af Hovedet sidder en lille, spids
karneol- eller granatlignende Sten. Saadanne trefligede Smykkenaale med tre ned
hængende Guldkæder med nærmest halvmaaneformede Plader kendes fra flere
danske Grave fra sidste Del af senromersk Jernalder.
Ifølge de usikre Fundoplysninger maa ogsaa de syv kredsrunde Guldsm ykker
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med Hængeblik, som vel nok er Aarslevfundets ejendommeligste
ligget over Ligets B ryst (Fig. 11). Løvemaskerne, der er fremstillet i
bejde, har i hver Side et lille Hul, hvori der antagelig har siddet
eller Kæder, som forbandt de enkelte runde Sm ykker indbyrdes til

Fig. 6. Krystalkugle fra Aarslev
med magisk Indskrift, ’/i.

Sager, have
uddrevet A r
tynde Snore
en bred, im-

Fig. 7 — 9. To Guldfingerringe og et lille Guldbeslag fra
Aarslev. 1 i.

ponerende Brystprydelse. En Kæde med Løvemasker i klassisk romersk Stil,
ganske vist af forgyldt Sølv og i noget større Format, maaske fra Seletøjet til en
Hest, opbevares i Antiksamlingen i Wien, og der kan næppe være T vivl om, at
Aarslevstykkerne er en barbarisk Efterligning af saadanne romerske Forbilleder.
H v o r vi skal søge Aarslevsmykkernes oprindelige Hjemstavn, antydes gennem de
fligede Guldplader dækket med indfattede, røde Stene, Guldtraade og -kugler, som
hænger i to smaa Kæder under Løvemaskerne. Lignende fligede Hængesmykker,
der gengiver stiliserede Vedbendblade, findes nemlig paa en Halskæde fra det
store Skattefund fra Szilägysomlyö i det østlige Ungarn. De romerske Kejsermedailloner i dette Fund angiver, at det er nedlagt omkr. 400 e. Kr. Fra samme
Findested stammer endvidere nogle Genstande med Løvefigurer i lignende Repousséarbejde som Aarslevstykkernes. A lt i alt er der da god Grund til at tro, at
disse Løvemasker er kommet her til Landet fra Ungarn, hvad der ogsaa maatte
antages at være Tilfældet med den svære, ovenfor beskrevne Guldbøjlenaal. Et
andet Bevis paa Danmarks Forbindelse med Donaulandene i senromersk Tid er
Fundet fra Brangstrup paa Fyn, hvis Sm ykker har tydelige ungarske Paralleler,
og hvis rige Indhold af romerske
Guldmønter overvejende er præget i
Donauegnen og Imperiets østlige Mønt
steder.
Der var endnu nogle Guldsager i
Aarslevgraven, saaledes et Par Fin
gerringe (Fig. 7—8), der i Størrelse
passer til en Kvindehaand; begge Ringe
er af almindelig udbredte Former, og
Fig. 10. Barbarisk Efterligning af romersk Guldmønt.
den ene — med indfattede, røde Stene
Aarslev. Dobbelt Størrelse.
— er gjort efter romerske Forbilleder.
Desuden fandtes et lille, aflangt Guldbeslag (Fig. 9) af uvis Bestemmelse og endelig
en Efterligning af en romersk Guldmønt (Fig. 10). Sidstnævnte er forsynet med
Øsken og har været brugt som Hængesmykke. Forbilledet er en romersk Kejser
mønt fra første Halvdel af 3. Aarh.; om det netop har været en af Kejser Getas
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Fig. 11. Løvemasker af Guld fra Aarslev. -’/a.

Mønter, som man har foreslaaet, er meget tvivlsom t; Aarslev-Eksemplaret viser
et meget stærkt Slid og er i alle Tilfælde først kommet i Jorden adskillige Aar
efter denne Kejsers Regeringstid 211—212).
Den mærkelige Kugle af klart Bjergkrystal med græsk Indskrift, afbildet Fig. 6,
hører til de „øvrige Kostbarheder“ , som fandtes ved det vestlige Lig, men Pastor
Ribers Brev siger intet nøjere om dens Plads. Kuglen er 2,8—2,9 cm i Diameter,
altsaa ikke helt regelmæssig kugleformet, men alligevel maa Tilslibningen af et saa
haardt Materiale siges at være noget af en Bedrift. Indskriften, der er skrevet med
store græske Bogstaver, lyder: ABAAØANAABA, og herunder er indgraveret en

94

M O G EN S B. M ACKEPRAN G

P il med Spidsen nedad. Inskriptionen, hvis Betydning er af ren magisk Art,
er en Variation af et tilsyneladende meningsløst Ord, som i uforkortet Stand
(ABAANAØANAABA) kan læses baade forfra og bagfra. Formlen tilhører Gnosti
kernes religiøse Kreds, en Bevægelse med kosmopolitisk Anstrøg i den antike
Verden i Tiden omkr. Kr. F., der ad magisk Vej søgte at erkende Guddommens
Væsen. Dette Trylleord forekommer paa andre Genstande, navnlig de saakaldte

Fig. 12. Gipsaftryk af firesidet gnostisk Gemme i Thorvaldsens Museum, ’/t. Paa
den eneSide (se Originalen i dobbelt Størrelse Fig. 13, beskadiget forneden) findes
samme Indskrift som paa Aarslev-Kuglen.

Abraxas-Gemmer (Amuletter i Form af Seglsten), af hvilke de ældste er fra 2. Aarh.
e. Kr. For Eks. findes det paa en firsidet, prismatisk Gemme af Hæmatit i T h o r
valdsens Museum (Fig. 12— 13); paa samme Side af Prismet ses et Isisbillede, og paa
de tre andre Flader er foruden forskellige mystiske Inskriptioner udskaaret hen
holdsvis en Guddom med Løvehoved, den trelegemede Hekate og en skjoldbæ
rende Figur med Hanehoved og Slangeben, som man plejer at identificere med
selve Abraxas, de basilidianske Gnostikeres højeste Gud. Amuletten er et ty
pisk Eksempel paa denne Religions Sammenblanden af klassiske
Gudeskikkelser og magiske Monstra.
Endvidere træffes Indskriften paa en Jaspis-Gemme, som ind
kom til Museet for nordiske Oldsager i 1824 (Fig. 16); den var
i sin Tid købt paa en Auktion paa Fraugdegaard, hvis daværende
Ejer havde en stor Samling Gemmer og Cameer. Trylleordet paa
det omhandlede Stykke efterfølges af de græske Vokaler paa
Række, hvad der kendes fra andre Abraxas-Gemmer; at der i
selve Alfabetet laa skjult en magisk Kraft, har været en udbredt
Forestilling.
Krystalkuglen fra Aarslev er den eneste kendte i sin Slags i
Norden, men er iøvrigt ikke noget isoleret Fænomen, idet ad
skillige saadanne Krystalkugle-Amuletter er fundet i andre euro
pæiske Grave fra denne Tid, navnlig i England, men ogsaa i
Tyskland, Frankrig og Belgien. For Eks. laa der en saadan Kugle
i Childeric I ’s (død 481) Grav i Tournai; han var Konge over
Frankerriget og Søn af Stamfaderen til det berømte Merovingerdynasti. Ofte er Krystalkuglerne forsynet med smalle Metalbaand, hyppigst af
Sølv, men til Tider af Bronze eller Guld, beregnet til Ophængning i Halskæder.
Saavidt det kan ses, forekommer disse Kugler kun i de mere velhavendes Grave,
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og Menigmand maatte klare sig
empler paa saadanne tarveligere
talbaand til Ophængning haves
Svovlkis og parvis sammenlagte
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med Amuletter af billigere Slags; af danske Eks
Amuletter fra senromersk Tid indfattede i Meblandt andet forstenede Søpindsvin, Stykker af
Glasspillebrikker.

Fig. 14. Bronzefad fra Aarslev. Ca. ’ s.

Fundberetningen nævner, at der mellem de to Aarslev-Grave fandtes en lille
Sølvske og Rester af tre Metalkedler. Paa dette Grundlag lader det sig imidlertid
ikke afgøre, til hvilken af de to Begravelser de nævnte Sager har hørt, men Sand
synligheden taler for, at de ogsaa skal regnes med til Graven, som indeholdt de
mange Smykker. Det er nemlig paa Forhaand usandsynligt, at en saa velhavende
Afdød har skullet undvære det Sæt af Kar med Mad og Drikke, der sædvanligvis
forekommer i den senromerske Jernalders Grave. De smaa „Barneknogler“ , som
ifølge Beretningen skal have ligget i det ene Metalkar, maa antages at have været
Lamme- eller Faareknogler, Rester af den Kødspise, som almindeligvis træffes i
Begravelser fra denne Tid.
Den nydelige Sølvske (Fig. 15) er af klassisk romersk Form, og mange til
svarende Eksempler kendes fra de andre Egne af Europa, som laa under for
Romerrigets altbesejrende Kulturindflydelse. En anden fynsk, senromersk Jernal
ders Grav indeholdt ligeledes en importeret, romersk Sølvske, der dog var noget
mere enkelt udført.
Bedst bevaret af Bronzekarrene er Fadet afbildet Fig. 14; dets Vidde over
Mundingen er 34,5 cm. Lignende Bronzefade af provinsialromersk Fabrikat træffes

Fig. 15. Sølvske fra Aarslev. Ca. 4 3.

ikke sjældent i andre skandinaviske Grave fra en ret tidlig Del af den senromerske
Periode, og det samme gælder en stor Bronzekedel fra Aarslevgraven med lodret
Side, hvoraf der dog kun fandtes enkelte Rester af Rand og Side. Endnu sørge-
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ligere er Bevaringstilstanden ved de resterende Bronzekar, saa at det er umuligt
med Sikkerhed at afgøre disses Antal og Former. Blandt andet haves en Fod, som
maaske ogsaa har hørt til et Fad, de profilerede Ender af et Par Hanke vistnok
fra en Bronzespand samt en Bronzehank af den Slags, som brugtes paa de for
den Tid saa karakteristiske Træspande.
Sammenfatter vi, hvad vi ved om Oldsagerne i Aarslevgraven, ses det, at Fun
dets ene Del er af typisk provinsialromersk Arbejde (Sølvbøjlenaal, Glaskugle,
Sølvske og Bronzekar) af den Art, som Europas Lande oversvømmes med i den
sene romerske Kejsertid; den anden Del (Guldbøjlenaal, Sølvnaal med guldprydet
Hoved, Løvehoved-Smykker, Fingerringe og møntlignende Hængesmykke) hører
hjemme indenfor de barbariske Folkeslags Kunstkredse. Ovenfor er der gjort
Forsøg paa at vise, at Hjemstavnen for Guldbøjlenaalens og Løvemaskernes Ved
kommende skal søges paa ungarsk Omraade, en Formodning, der bekræftes af
andre danske Fund, som maa skyldes en Forbindelse i denne Retning.
Engang i første Halvdel af 4. Aarhundrede e. Kr., da den store Kejser Kon
stantin regerede over det mægtige Romerrige, han der gjorde Kristendommen til
Statsreligion og grundlagde den nye Hovedstad Konstantinopel, blev en Kvinde
stedet til H vile i Fyns Jord, med rigelig Mad og D rikke i Fade og Spande til den
lange Rejse og kostbare, fremmedartede Smykker at bære til Skue i Valhal, saa
at man ikke et Ø jeblik kunde være i T vivl om hendes høje Byrd.

Fig. 16. Gemme med lignende Indskrift
som Aarslev-Kuglen. 2/ i.

