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Fig. 1. Den kvindelige Shaman Pu-vua af Barak Stammen forbereder sig til 
en Aandebesværgelse.

M ONGOLSKE TROLDMÆND
A f H enning  H aslund-C hristensen 

Med Tegninger af Inger Acthon

Shamanismen, denne mystisk-religiøse Opfattelse, der stiller Shamanen eller Aande- 
maneren i Midtpunktet af det religiøse Liv, var den universelle Religion i 

Mongoliet, indtil Buddhismen, i sin tibetanske Form, for mere end 300 Aar siden 
vandt almindelig Udbredelse.

Endnu for nylig kunde man støde paa smaa isolerede Samfund i afsides Dele 
af Landet, hvis Medlemmer var forblevne loyale mod Landets Urreligion, og paa 
min første Rejse (1923—26) i de nordmongolske Grænseegne mod Sibirien dys
sedes jeg ofte i Søvn af monoton Trommelarm, og det hændte at vilde Skrig og 
ekstatiske Raab, der syntes at staa i Forbindelse med Vildmarkens mystiske Mag
ter, rev mig ud af min dybeste Nattesøvn. Det var de mongolske Shamaner, 
Aandemanerne, der i deres Ekstase hidkaldte Hjælpeaanderne for ved deres Hjælp 
at blive Formidlere mellem Aandernes og Menneskenes Verdener. Senere fik jeg 
ogsaa Lejlighed til at overvære saadanne Aandebesværgelser, hvis fantastiske My
stik betog mig; det var som om der under Shamanens Indflydelse opstod en be
synderlig prim itiv Intimitet mellem Vildmarkens mægtige Natur og dens primitive 
Beboere.
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Fig. 2. Tjaharto foroven og Haleboga for
neden, to vigtige Dele af Solon Shama
nernes Dragt. Den førstnævnte benyttes 
bl.a. ved farlige Sygdomstilfælde; den syge 
eller hans Familie stiller en Hest eller Ko 
foran Shamanen, som lægger sin Tjaharto 
om Dyrets Hals, hvorefter han maner Syg
dommen fra Patienten over i Dyret, som 
han derefter fører bort som sin Ejendom. 
De to udstoppede Tøj fugle paa Kraven til
hvisker Shamanen den Viden, som de op
sporer paa deres frie Flugt. Haleboga er 
Shamanens Hale, hvormed han styrer sin 

Flugt gennem Aandernes Verden. Vn.

Men saa kom Sovjets Besættelse af Nord- 
mongoliet og Japans forstærkede Indflydelse i 
Øst- og Sydmongoliet, der øjensynligt fik de gamle 
Troldtrommer til at forstumme, og ingen af Sven 
Hedinekspeditionens mange Medlemmer oplevede 
nogen Sinde paa deres lange Rejser at høre 
dem.

Et af mine store Maal paa de to danske Eks
peditioner, der tog Mongoliets Udforskning i Arv 
efter Sven Hedin, var at opspore eventuelt over
levende shamanistiske Samfund, for hos dem at 
erhverve Etnografika og Viden, der kunde belyse 
den mongolske Shamanisme, inden det blev uigen
kaldeligt for sent. Med dette Maal for Øje tog den 
første danske Ekspedition Omraadet ved Hailar 
som Udgangspunkt, da der gaves Beviser paa, at 
der endnu i 1933 fandtes Shamaner blandt de 
derboende Soloner, Chipchin og Numinchen.

Det lykkedes mig paa den første af de danske 
Ekspeditioner at erhverve to Shamandragter med 
fuldt Tilbehør, og inden den anden Ekspedition 
havde afsluttet sine Arbejder i Asien, var vore 
shamanistiske Samlinger steget til over 700 Numre.

Dette vægtige Materiale vil blive behandlet ud
førligt i de kommende Publikationer om Ekspedi
tionernes Resultater, og jeg skal her indskrænke 
mig til en kortfattet Redegørelse for, hvorledes de 
Genstande, som nu beror i den etnografiske Sam
ling, blev erhvervede i Mongoliet.

Den første Shaman, det lykkedes mig at op
spore, var Ba-saman, ogsaa kaldet den femskæg- 
gede, hvis Boplads var beliggende ved Mehertai, 
c. 40 km Sydøst for Hailar. I den Uge, jeg var 
hans Gæst, delagtiggjorde han mig i sin Viden, 
men han vilde ikke høre Tale om at skilles 
fra sin Shamandragt eller andet, der havde Be
tydning i Forbindelse med hans hellige Kald. 
Baade Trommen, Hjelmen (Fig. 3 c) og Dragtens 
forskellige Dele (Fig. 2, 3 a og Pl. 1) var af sam
me Type som Shamandragter, man kender fra 
Daghur- og Numinchinstammerne, med hvilke 
Solonerne ved Hailar lever i nært Naboskab. 
Ejendommeligt nok omtales Ba-samans Dragt af 
Miss Lindgren, „som saa den blive benyttet to 
Gange uden at være i Stand til at fotografere
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eller studere den nærmere“ (Geografiska Annaler, Arg. X V II, Stockholm 1935). 
Ba-saman var født i „den hvide Hests Aar“ (1870), paa den tredie Maaneds tret
tende Dag, men han blev først „kaldet t i l “ Shaman femogtyve Aar senere.

Da jeg i December 1936 for anden Gang opsøgte Mehertai for at forny mine 
tidligere forgæves Forsøg paa at faa Ba-saman til at afstaa sin Shamandragt, var

Fig. 3 c.Fig. 3 b.

Fig. 3 a. Shamankappe med 36 paasyede Metalspejle, Tol, af kin. Oprindelse. Nogle af dem kan benyttes i specielle 
Tilfælde, idet Sygdommens Dæmon kan skræmmes paa Flugt, naar Patienten spejler sit Ansigt i dem. Metalspejlene 
symboliserer ogsaa de Fiske- og Slangeskæl, der muliggør det for Shamanen at trænge gennem „Hav og Jord“. —  
Fig. 3 b. Troldstav, Saarebi, som Shamanen maa holde mellem Knæene, naar han vil hensætte sig i Ekstase. Aan
derne giver sig til Kende ved, at Staven og siden Shamanen selv begynder at sitre. — Fig. 3 c. Metalgevir, Djara, 
som pryder Solon Shamanernes Hjelm. Efterhaanden som Shamanen vinder Sejre over fjendtligsindede Magter, øges 
Sprossernes Antal. De nye Sprosser „bryder frem“ i Aarets femte Maaned, samtidig med Græsset paa Steppen.
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den gamle Troldkarl for stedse gaaet til de Aander, med hvilke han saa ofte 
havde plejet Omgang, medens han færdedes paa Jorden.

Da hans eneste Søn var blevet dræbt af et japansk Automobil, besluttede han 
sig til et sidste Forsøg paa at standse den Tidsudvikling, der var ved at udslette 
hele den Verden, der var hans. Dette mente han at kunne afstedkomme ved at 
give sig i Kamp med et af de japanske Lokomotiver, der nu var begyndt at bane 
sig Vej gennem den Vildmark, som tidligere havde været hans og Aandernes stille 
Tilflugtssted. I mange Dage forberedte han sig til Kampen, bistaaet af sine Stamme
frænder. Blodet fra mange O fferdyr farvede Sneen ved de gamle Offersteder, Nat 
efter Nat genlød Skoven af Trommernes Drøn og Troldmændenes skingrende 
Nødraab til Hjælpeaanderne, og da Ba-saman omsider drog af Sted til Kampen, 
var han besat som i sin Manddoms vældige Dage.

Men Dagene og Ugerne gik, uden at Ba-saman kom tilbage, og da de japan
ske Dampmaskiner fortsatte at storme gennem Solonernes Vildmark, forstod 
man, at de gamle Aander havde maattet give tabt overfor en ny og mægtigere 
Magt.

Solonerne var stolte over deres gamle Shaman, som til det sidste havde kæm
pet deres Sag, men de var dybt bekymrede over, at Ba-saman havde mistet sit 
L iv paa et Sted, som Japanerne betegnede som forbudt Fæstningsomraade, thi 
derfra kunde de jo ikke bortføre Liget til en værdig Begravelsesplads, hvor de 
kunne bisætte det i Overensstemmelse med den gamle Kults Traditioner.

I denne iøvrigt beklagelsesværdige Situation saa jeg en Chance, som det lykke
des mig at udnytte. Efter at have faaet Frændernes Samtykke til, at jeg maatte 
bortføre Ba-samans Shamanudrustning, hvis jeg bragte dem hans Lig, fik jeg ud
virket en personlig Tilladelse fra de japanske Myndigheder i Hailar til at besøge 
det forbudte Omraade. Her fandt jeg Ba-samans afsjælede Legeme ved Foden af 
den høje Jernbanedæmning, hvorfra jeg førte det til Mehertai, og Dragten med 
dens Tilbehør havnede omsider i Nationalmuseets Etnografiske Samling.

Ved mit første Møde med Dølgøre Buge var han meget afvisende, og han for
klarede, at hans Hjælpeaander længe havde advaret ham mod mig. En Krigslist 
ledte imidlertid til, at vi snart kom paa Talefod, og han gav mig en Del Oplys
ninger om sit Liv og sit Kald.

T il Trods for at Faderen havde udpeget Dølgøre til sin Efterfølger og paabudt, 
at hans Trolddragt skulde arves af ham, levede Dølgøre adskillige Aar efter Fade
rens Død, inden han selv i en Alder af tre og tyve Aar følte sig kaldet. Han opgav 
sin Faders Hjemstavn som sydligt for Kiackta. I 1937 var Dølgøre tres Aar gam
mel. Han kaldte sin Shamandragt for Bogøni Oregøi (Fig. 4 og PI. 2) og sin 
Tromme for Bogøni Tsaakhito Høs (Fig. 7).

Min Krigslist havde øjensynligt imponeret Dølgøre og formildet hans i Begyn
delsen afvisende Indstilling, men da det øjensynligt ikke vilde lykkes mig at opnaa 
det eftertragtede og nødvendige Fortrolighedsforhold, besluttede jeg mig til at for
lade hans Lejr i Haab om et senere Møde under lykkeligere Omstændigheder. 
Dette indtraf tidligere, end jeg havde anet, thi allerede efter et Par Ugers Forløb 
blev jeg indhentet af et Par af hans Folk, der indtrængende opfordrede mig til at



Pl. 1

Solon Shamandragt set fra Ryggen. — Tegnet af Inger Acthon.



Pl. 2

Dølgøres Shamandragt. Rygside. -  Tegnet af Inger Acthon
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følge dem tilbage til Lejren. Under Vejs berettede de, at Dølgøre umiddelbart efter 
min Afrejse var blevet meget syg, og til Trods for, at man havde tilkaldt andre 
Shamaner saavel som lamaistiske Medicinmænd, blev hans Sygdom stadig værre.

Ved min Ankomst havde de fleste af disse Undergørere imidlertid forladt Lej
ren med uforrettet Sag, og jeg fandt den klynkende Patient indhyllet i gamle 
Pelse og snavset Filt i Teltets Østside, medens Dølgøres Medhjælpere gik mod
løse rundt og ryddede op efter en Offerfest. For at indgyde T illid  pakkede jeg 
hele mit sparsomme Medicinforraad ud, men efter at have beskuet de synlige

Fig. 4. Dølgøres Shamandragt, Bogtmi Oregøi. De paasyede Genstande tjener bl. a. til at skræmme fjendtligsindede 
Aander.

Spor af den Sygdom, som hærgede den gamle Troldmand, forstod jeg, at hans 
bedste Haab maatte staa til en snarlig Befrielse fra alt jordisk. Dølgøre baade for
stod og haabede det samme, men han vilde saa gerne have noget smertestillende, 
der kunde lindre hans sidste Stund. Efter at have faaet en god Dosis Morfin faldt 
han til Ro.

Shamandragten laa ved hans Side, og medens hans afkræftede Hænder fam
lede ved dens Mangfoldighed af paasyede Genstande, fortalte han mig om deres 
mystiske Betydning.
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Hans störe Bekymring var, at han ikke havde fundet nogen værdig Arvtager 
til den gamle Dragt, thi hvordan skulde det nu gaa, naar han snart var borte, og 
der ingen fandtes, der kunde beherske de Aander, som havde deres Tilholdssteder 
i dens paasyede Genstande? Han kærtegnede Hjelmens Jerngevir (Fig. 5 og 6), 
hvis tolv Sprosser vidnede om den Magtstilling, han havde opnaaet i Aande- 

verdenen, han famlede over Dragtens utallige Kauri- 
snekker, russiske Klokker, kinesiske Bjælder samt 
prim itive Blikfigurer, forestillende hovedløse Kvinde
gestalter og glubende Ulve.

Da jeg foreslog, at jeg skulde medtage Dragten 
til mit fjerne Land, paastod han, at Aanderne i det 
fremmede vilde husere mere hævngerrigt end i 
Hjemstavnen og bringe U lykker over baade mit og 
hans Folk.

Blandt de mange Genstande var der to primitive 
russiske Hængelaase, som forbavsede mig, og da jeg 
spurgte ham om deres Betydning, forklarede han mig, 
at i dem havde Faderen laaset Dragtens mange Aan
der ind, før han døde. Nøglerne havde han betroet 
i en af sine Medhjælperes Varetægt med Ordre til, 
at de skulde udleveres til Dølgøre paa den Dag, han 
følte sig kaldet til Shaman og kunde beherske de 
skjulte Magter. Saa var det, at jeg foreslog ham at 
mane alle Aanderne ind i de to gamle Laase, lige
som hans Fader en Gang tidligere havde gjort, og 
betro dem og deres Nøgler til sine Medhjælpere, 
som siden kunde handle med dem paa betryggende 
Sæt.

Samme Aften foretog den døende Shaman fra 
Sottesengen sin sidste Shamanering, som afsluttedes 
med, at de to Laase blev skaaret af Dragten og lagt 
i den sorte Alterkiste, og saaledes kom det sig, at 
den Shamandragt, som har ført Dølgøre og hans Fa
der til saa mange Sejre i Aandernes Verden, og som 
nu opbevares i Danmarks Nationalmuseum, er ukom
plet, idet de to Laase med de mægtige Aander, der 
engang havde deres Hjemsted i Dragten, maatte la-

Fig. 5. Kalot, som bæres under Sha- des tilbage i Barga.
manhjelmen, set bagfra og i Profil. De
nedhængende Frynser skærmer mod w . — , . . .  .

„onde øjne“. I Sommeren 1938 forlagde Ekspeditionen sit A r
bejdsfelt til Sydmongoliet, og i Efteraaret samme Aar 

etablerede den sit Hovedkvarter i Tsagan Khure, et forladt Lamatempel paa 
Grænsen mellem Chahar- og Sunit-mongoliet.

Paa min Rejse i Chahar passerede jeg en Dag en Flok Børn, som gik saa 
fuldstændigt op i deres Leg, at de knapt ænsede mit Komme. Deres Leg bestod
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i, at en ti Aars Pige sad paa Hug 
paa Marken, medens hendes Le
gekammerater hoppede omkring 
hende paa alle fire, halsende som 
barske Hunde. Pludselig lod den 
siddende Pige sig falde omkuld, 
hvorpaa hendes Legekammerater 
kastede sig over hende som vilde 
Hunde. Da jeg senere udspurgte 
Børnene om, hvad hele dette *
Skuespil skulde forestille, forkla
rede de mig grinende, at de le
gede „ugsen Aadaren“ . Medens 
jeg under det fortsatte Ridt gen
tog Ordene for mig selv, gik det 
pludselig op for mig, at Tilfældet 
maaske havde sat mig paa Spo
ret af noget fuldstændigt uventet.
Ugsen Aadaren, det betød jo „død Shamaninde“ . Hvor
dan forklare, at Børnene her i Chahar, som er et af La
maismens ældste Arnesteder i Mongoliet, kendte en Leg, 
som tydeligt gav Bevis for deres Kendskab til den mysti- 
ske-religiøse Opfattelse, som man havde formodet udryddet 
i Chahar ved Lamaismens Indførelse for Aarhundreder 
siden?

Min mongolske Rejsefælles undvigende Svar paa mine 
Forespørgsler lod forstaa, at han havde et vagt Kendskab 
til Sagen, men at han helst undlod at blande sig i den.

En Dag kom vi til en lille Lerhytte, der beboedes af 
en ung Mongol, som min Rejsekammerat mente kunde være 
mig til Nytte. Hyttens Beboer, hvis Navn var Erentjin, til
hørte Fu Gung, en Klan, som spillede en Rolle indtil for en 
Snes Aar siden, da den havde sit Hovedkvarter Nord for 
Kalgan Passet, men som nu er blevet stærkt kinesifiseret, 
og hvis Rester lever splittede paa flere Steder i Chahar. 
Erentjin var øjensynlig Halvblod, og han havde i flere Aar 
været kinesisk Soldat og tilegnet sig en Del af disses min
dre sympatiske Egenskaber. Han havde forlængst opgivet 
sin Nomadetilværelse og ernærede nu sig selv og sin Kone 
(af Ølet-Oprindelse) som Handelsmand og ved tilfældige 
tvivlsomme Transaktioner. T il Trods for de mindre sym
patiske Egenskaber, som indgik i Erentjins Karakter, blev 
han mig en god Mand, thi hans Kræmmerhjerne og fuld
stændige Despekt for alt det, som Mongolerne frygtede 
og agtede, satte ham i Stand til mangt og meget, som

11

Fig. 6. Dølgøres Shamanhjelm, 
set i Profil og bagfra. Hjelmens 
Metalgevir er formet som en

’ lige Tolv-ender.
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Fig. 7. Dølgøres Shamantromme, Bogøni Tsaakhito Høs, set for og bagfra. Ca. 1/ia.

selv mine mongolske Venner maatte afholde sig fra. Erentjin var ikke længe om at 
fatte, hvad det var, jeg søgte, og han lærte hurtigt mine højeste Ønsker at kende.

En Aften, da vi sad hyggeligt om Lejrbaalet, forespurgte han mig forsigtigt, om 
jeg kunde tænke mig at erhverve et Shamanalter med fuldstændigt Tilbehør af 
Kultgenstande. Det viste sig, at Erentjins Kones Søster var gift med en Mongol, 
som var et saadant Alters Vogter.

Den følgende Morgen red jeg i Selskab med Erentjin til Tjært, hvorfra vi 
drejede mod Nord. Det var en død og frygtindgydende Ørken, vi red gennem, 
og om Aftenerne maatte jeg ofte klirre med mine blanke Sølvdollars for at faa 
den ellers saa frygt- og skrupelløse Erentjin til at staa ved sit givne Løfte. Men 
naar Solen stod højt paa Himlen, og Horisonten laa fjern, kunde vi tale om Maa- 
let for vor Rejse, og jeg tilegnede mig efterhaanden en Del nyttig Forhaandsviden.

Erentjins Svoger, Purup, som var af Barak Oprindelse, var Søn af en berømt 
Shamankvinde, som døde i Jordabens Aar (1908). Ved Moderens Død var han det 
eneste levende Medlem af en Familie, som gennem otte Generationer havde op
fostret navnkundige Shamaner, men selv havde han aldrig vist hverken Lyst eller 
Evner til at videreføre Traditionen. Klanens øvrige Shamaner havde derfor be
ordret ham ud i Ørkenen til det Sted, hvor de samledes til den store aarlige Offer
fest, for at han der skulde sidde som Alterets Vogter til den Dag, da Alterets 
Aander „kaldte“ en ny Shaman til deres Reincarnation. Men nogen ny Shaman 
havde aldrig aabenbaret sig, og de øvrige Shamaner var døde i Aarenes Løb, uden 
at deres Kald blev taget i A rv af den nye Generation. T il Slut havde Purup væ
ret ene om at forrette de aarlige Offerfester, og da han giftede sig i 1931, var 
han blevet en almindelig Ørkennomade, som levede paa Rigdomme, som hans be
rømte Forfædre havde efterladt. Men fra den Dag den unge Øletpige, som blev 
hans Teltfrue, flyttede ind i hans Lejr med sit lamaistiske Alter, havde mang-
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foldige U lykker haft hans Boplads som Maal.
Hans Hopper og Køer havde kastet, Sygdom og 
Pest havde Aar efter Aar decimeret hans Heste
stod og Kvægflokke, og til Slut kunde han kun 
producere Filt til Dækning af et eneste Telt, det 
„sorte“ Telt, hvor det gamle shamanistiske Alter 
opbevaredes. En kold og stormfuld Vinter øde
lagde alle de gamle Filttelte, og baade Mand og 
Kone maatte ty ind i det „sorte“ Telt. Men fra den 
Stund, da Konen flyttede sit røde buddhistiske 
Alter ind under samme Teltdug som det sorte 
Alter, rykkede Ulykkerne dem endnu nærmere 
ind paa Livet. Deres Børn døde, og to nyfødte 
kom døde til Verden til Trods for alle de tændte 
Smørlamper paa hendes Alter og det meget Kød 
og Vin, som han ofrede paa sit. — T il sidst blev 
Kvinden saa hysterisk ulykkelig, at man maatte 
tilkalde hendes Forældre, som slog deres Telt op 
i det „sorte“ Telts Nærhed, og da Konen næste 
Gang skulde føde, insisterede de paa, at Fødselen
skulde finde Sted i deres Telt. Her kom en dejlig Dreng til Verden, men da denne 
var blevet et Par Aar gammel, kravlede han i et ubevogtet Ø jeblik ind i det 
„sorte“ Telt, hvor han saa ofte havde set Faderen forsvinde. Men i det Øjeblik 
Drengen kravlede over Dørtærskelen, tumlede han til Jorden med det ene Øje 
stift stirrende mod det sorte Alter i Vest og det andet mod de buddhistiske Gude

billeder i Nord, og fra den 
Dag var og blev han skel
øjet.

Fattigdom, Nød og For
tvivlelse raadede nu i det 
„sorte“ Telt, der var vort 
Maal, og dets unge Teltfrue 
var atter frugtsommelig.

Det var en begsort Nat, 
da vi naaede den lille Lejr 
ved Urte’in gol, hvor vi ind
logerede os i Svigerforæl
drenes Telt. Under den nat
lige Raadslagning indviede 
jeg dem i min Plan, og de 
blev straks dens begejstrede 
Tilhængere.

Den følgende Morgen 
gik vi samlede over til det 
„sorte“ Telt, hvor dets Ejer

13

Fig. 8. Dølgøres Kobbermaske (Shamanens 
Guldansigt) med Skæg, Bryn og Haar af 
langhaaret Hjorteskind ; dens Plads er over 

Alteret paa Hyttens Vestvæg.

Fig. 9. Shamanalteret ved Urte’in gol.
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sad barsk og dyster og bødede paa sit Saddeltø). Hans unge Teltfrue sad ved 
Uden med en lille  skeløjet Dreng paa sit Knæ. Paa det rødlakerede Alterbord i 
Teltets Nordside stod fyldte Offerskaale og blanke Gudebilleder blinkende i en 
Smørlampes flakkende Skær. Langs Vestsiden, bag Barak-Mandens bredskuldrede 
Skikkelse, stod en sort Kiste, ovenpaa hvilken var anbragt en Skammel samt nogle

Fig. 10 b.
Fig. 10 a. „Menneskeben“ af Jern, hvis Fødder gøres hvidglødende under Shamaniseringen, hvorefter Shamanen 
slikker dem for at bevise sin Styrke. — Fig. 10 b. „Hestestave“ af smedet Jern, der af Shamanen benyttes som 
„Ridedyr“ under Ekstasen; maa kun benyttes af de mest navnkundige Shamaner. — Fig. 10 c. Almindelige Sha

maner maa benytte „Hestestave“ af Træ. \  12.

sorte Filtposer (Fig. 9). En Træplade, hvorpaa der stod fem smaa Offerskaale, 
hang i fire Snore ned fra Telttaget, og over Brædtet hang en Mængde blaa og 
hvide Silkebaand ned fra Telttagets Træstel. T il højre for Alteret stod en Trom 
me (Fig. 13) samt to Jernstænger (Fig. 10 b) lænede mod Teltvæggen, og over 
disse hang to makabre Masker (Fig. 11 og 12) samt to treleddede Gehæng (Fig. 
10 a) af Jern, hvis nederste Led havde Form som menneskelige Fødder. Jern
stængerne var foroven formede som Hestehoveder. A f Maskerne var den ene af 
Læder og den anden af Kobber, og begge havde de store Kødlunser stoppet ind i 
de opspilede Gab. T il venstre for Alteret hang et Trætrug med Kødrester ned fra 
Taget i fire Snore. Midt paa Alteret stod en høj Jernvase, hvorfra Røgen og Duf
ten af brændt Timian steg til Vejrs.
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Fig. 11. „Shamanansigt“ af Kohud hørende til Alteret fra Ur- 
te’in gol. Efter Sigende bestod disse Masker tidligere af den af- 

flaaede Hud fra rigtige Menneskeansigter.

Vi drak Teltets tynde Te, uddelte vore med
bragte Gaver og snakkede om Rejser og Heste i 
Timevis. Da Tiden var moden dertil, begyndte jeg 
at fortælle om de aabne Stepper, som nu havde 
været den lamaistiske Læres Domaine i Aarhun- 
dreder og om de mørke Skove i Nordøst, som 
var blevet den „sorte Læres“ (Shamanismens) 
Reservat.

Her i dette samme Telt tilbad en Teltfrue 
sine buddhistiske Guder, medens Teltets Ejer of
rede til sine Forfædres Aander. Hver Gang den 
ene af Teltets Beboere ofrede til sine Guder, 
vakte det naturligvis Harme hos den andens, og 
denne Kamp mellem de to Magter kunde ikke 
ophøre, før den ene blev fordrevet fra Teltet. Da 
jeg havde snakket et Stykke Tid, følte jeg, at jeg 
kunde overlade Sagens Diskussion til Mongolerne, 
som alle forsøgte at overbevise den arme Barak- 
Mand om mine Ords Visdom. Efter at Diskussio
nen var ebbet ud, sad Barak-Manden en Stund og 
overvejede i Tavshed, inden han med usikker

Fig- 13. Shamantromme og Trommestik 
hørende til Alteret fra Urte’in gol. Ca. Vu.
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Røst spurgte mig, hvad han da skulde gøre, og hvordan det skulde gøres. Man 
ventede et Svar fra mig, og det maatte være et Svar, der kunde gengive disse 
ulykkelige Mennesker deres Livsmod.

Fig. 14. To af de Filtposer med Indhold, som hørte til Alteret. A. Djaal-edji, aflangt Filtstykke med ni paasyede 
Lapper symboliserende Shamanens ni aandelige Børn, hvert med sin Øjenfarve. — B. Otte Fjer (af Lammegrib?). 
— C. Amulet, hvis Metalfigur symboliserer en af de Shamaner, som tidligere har været knyttet til Alteret. I sam
menfoldet Tilstand dækkes Metalfiguren af en Klump Uld, i hvilken den afdøde Shaman har udaandet sit sidste 

Aandedrag. — D. Mad og andre Offerrester. — E. Filtdukker, symboliserende Hjælpeaander. Ca. Vn.

Og jeg forkyndte, at samme Aften skulde Barak-Manden vaage i ensom Medita
tion ved sine Fædres Alter. Ved Midnatstid skulde han bære Alteret og alt i Teltet, 
som havde Tilknytning til Forfædrenes Tro, ud i Ørkenen, hvor han skulde stille 
det to hundrede Skridt Nordøst for Teltet, hvorefter han Resten af Natten skulde 
opholde sig i Teltet bag tillukket Dør og Røgfang. Ved Solopgang kunde han atter 
forlade Teltet, og hvis han da fandt, at Alteret var forsvundet, vilde det være et Bevis 
paa, at Aanderne var flygtet til det fjerne Nordøst, hvor de hørte hjemme, og de vilde
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Fig. 15. Shamanhjelm med 
paasyet Gevir og Bronzer, 
hørende til Alteret ved Ur- 

te’n gol. \'i.

aldrig mere hjemsøge hans Telt. Derpaa skulde de to Ægtefolk bøje sig for det buddhi
stiske Alter og for Fremtiden kun ofre til dets Guder. Som et yderligere Bidrag til 
at formilde disse, erklærede jeg mig villig til at ofre firs Dollars paa det røde Alter. 

Da jeg en Maanedstid se
nere atter gennemrejste denne 
Egn, hørte jeg mange Beret
ninger om, hvorledes alt, hvad 
jeg havde forudsagt, var gaaet 
i Opfyldelse. Da de to Fami
lier den næste Morgen kom 
udenfor deres Telte, var det 
sorte Alter meget rigtigt for
svundet, og den Omstændighed, 
at den unge Kone straks efter 
havde født et sundt Drenge
barn, tog de som et Bevis 
paa, at de fjendtlige Aander 
havde slaaet sig til Ro i det 
fjerne Nordøst.

Jeg anser det for højst sand
synligt, at den gamle Svigermo
der til sin Dødsdag vil berette 
Historien om, hvorledes hun 
med egne Øren hørte Aan
derne suse bort mod de fjerne 
Bjerge med det sorte Alter og

alle dets skramlende Kultsager. Men hvad hun ikke 
kan fortælle om, er det sorte Alters Indhold, thi det 
havde i mange Aar ligget under Laas og Slaa af
ventende den Mand, der følte sig kaldet til at løfte 
det frem i Lyset. — Den sorte Alterkiste viste sig at 
indeholde ikke mindre end to Hundrede og enogtyve 
forskellige Genstande, af hvilke flere i Forbindelse 
med Hestestavene a fje rn  henledte Tanken paa Bu- 
riatterne ved Baikalsøen, hvis Shamaner opgives 
tidligere at have benyttet sig af lignende Kultgen
stande.

A f den allerstørste Interesse var, at der blandt 
de paa Dragten fastsyede Genstande saavel som 
blandt Alterets Indhold forekom en Mængde Bronzer 
(Fig. 18— 19), af hvilke nogle var fuldstændig iden
tiske med Bronzer, SOm kendes fra MinuSSinsk Di- Fig. I6. Shamanhjelm med paasyedc 
striktet (Fig. 19 b). Et Pragteksemplar blandt Bron- Bronzer og Bræmme af F>er fr> s,or 
zerne var en tveægget Daggert, hvis Fæste kro- Shamanen mod „onde øjne«; de lange 
nes af et Dyrehoved med store buede Horn (Argali Baand symboliserer sianger.

2
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Fig. 17. Bagsiden af et af de mange 
Bronzespejle af kinesisk Oprindelse, 

som tilhørte Alteret. Ca. V<i.

Faar? Fig. 18). En Del af Daggertens Klinge er af
brudt og mangler (Daggerter med lignende Fæste 
findes afbildede i Anderssons Bull. Mus. Far East. 
Ant. Vol. IV, Pl. V, Stockh. 1932 og Salmony: Sino- 
Siberian Art, Plate 36, Paris 1933).

I Aarene efter 1922 naaede Bronzer af lignende 
Typer ned til de mongolsk-kinesiske Grænsebyer i 
saa rigelige Mængder, at man kunde formode, at det 
indre Mongoli havde været et Kulturomraade med 
Bronzer i Dyrestil i Lighed med Sydsibirien og 
Scyternes gamle Omraader Nord for det sorte Hav. 
Alle de hidtil tilvejebragte Bronzer af denne Type 
stammer fra kinesiske curio-Handlere eller fra de i 
Chahar bosatte Missionærer, og mine indgaaende 
Undersøgelser i Sydmongoliet gav som Resultat, at 
de Dyrebronzer, som hidtil havde fundet Vej til 
Vesterlandets Samlinger, saavel som de Eksempla
rer, som endnu fandtes i Landet, var Arvegods, om 
hvilke Mongolerne kun vidste at berette, at de havde 
været meget længe i Slægtens
Eje.

Hvis man tager den gamle 
Shamanudrustning fra Urte’in 
gol som Udgangspunkt, kan 
man formode, at de ca. tre

Hundrede Shamaner, som for Hundrede Aar siden kom 
til Chahar med Barak Folkene, maa have indført omkring 
femten Tusinde sibiriske Bronzer fra deres nordlige Hjem 
stavn. Dette Tal overstiger formodentlig langt det Antal sibi
riske Bronzer, som har fundet Vej til Vesterlandets Museer 
fra Sydmongoliet. Betænker man saa yderligere, at alle 
Sydmongoliets øvrige Stammer er kommet til deres nu
værende Bopladser fra Nordmongoliet i Løbet af de sidste 
fire Hundrede Aar, og at disses Shamaner ligeledes kan 
have medbragt en Del sibiriske Bronzer, styrkes Formod
ningen om, at de Bronzer af sibirisk Type, som i de sidste 
tredive Aar er opkøbt i Sydmongoliet, oprindelig stammer 
fra et af de gammelkendte Kulturomraader. At sibiriske 
Bronzer endnu finder Vej fra deres Oprindelsesomraade 
til Chahar, fik jeg Bevis for, da jeg købte en Del af en 
Shamanudrustning ved Doyen. En hesteformet lys Plet 
paa Shamanhattens Pul (Fig. 16) viste sig at være Mærket 
efter en Bronze, som Werner Jacobsen paa sin Jagt efter 
Bronzer havde erhvervet nogle Uger tidligere. Udrustningen 
havde tilhørt en Shaman, som seks Aar tidligere var ankom
met fra Omraadet ved Baikalsøen.

Fig. 18. Bronze-Daggert 
med afbrudt Spids fra Al
teret ved Urte’in gol. Va.
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f
Fig. 19. En Del af de Bronzer, som fandtes mellem Indholdet i Alteret fra Urte’in gol. 

a—b ’/«, c—h 1 i.

Inden Ekspeditionens Hjemrejse i 1939 fik jeg ogsaa Forklaringen paa den Leg, 
som havde ført mig paa Sporet af de sidste Rester af Shamanismen i Chahar. Den 
almindelige Form for Begravelse i Mongoliet er, at Liget kastes ud paa Steppen, hvor 
det snart opædes af Hundene. Men for en Shamans Lig gælder det, at jo længere 
Liget bevares desto bedre. For at opnaa dette slaar man en solid Pløk, som er 
tilspidset i begge Ender, ned i Jorden og placerer Liget saaledes, at Pløkkens frie 
Ende trænger op i Ligets Bagdel. De mongolske Hunde, hvis hovedsagelige Føde 
bestaar af menneskelige Ekskrementer, vil i Begyndelsen slaa Kreds om den sid
dende og vil senere ofte komme tilbage til Stedet for at se, om han dog ikke snart 
er „færdig**. Først naar Liget blæser omkuld, vil Hundene opdage deres Fejltagelse 
og kaste sig over det.

2*
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I Barak Folkenes nordlige Hjemstavn lægges Liget af en Shaman altid i en 
Kiste, som hænges op i et Træ eller placeres paa et højt Stativ, for at frede det 
for Markens Rovdyr. Jeg forestiller mig den første Barak Shamans Død efter Fol
kets Ankomst til Chahars fuldstændigt træløse Stepper. At kaste Liget som Føde 
for Rovdyr vilde være et groft Traditionsbrud. Der findes hverken Træ til en K i
ste eller til at hejse Liget op i. Steppen er frosset haard som Sten.

Men man har opdaget, at Lighundene aldrig rører den Person, som forretter 
sin Nødtørft, og saa skaber de en ny Begravelsesform, som de lokale Børn fin
der saa fornøjelig, at de leger Shamanbegravelse.

Fig. 20. Lejrscene tegnet af Mongol. I Billedets Centrum afventer en af Lejrens bidske 
Hunde det Øjeblik, den aftrædende Dreng skal blive færdig.



Fig. 1. Øskenhjul fra Smederup.

EN ØSTJYSK OFFERMOSE FRA 
KELTISK JERNALDER

A f C hristen L eif V ebæk

I det frugtbare, bølgende Landskab i Hads Herred, Nord for Horsens Fjord, 
findes en Mængde smaa, meget dybe Kedelmoser. I mange af disse Moser er 

der i disse Aar blevet gravet Tørv i stor Stil, saaledes ogsaa i Sognefoged Anton 
Nielsens Mose i Smederup, i Gosmer Sogn, ca. 5 km sydøst for Odder. Denne 
lille Mose, der kaldes „Sø“ , har kun en Udstrækning af ca. 80 x  200 m; til Gen
gæld er den dyb, og en Mængde gode Tørv er gravet op her. Men Arbejdet i 
Mosen har bragt andet for Dagen end Tørv. To mærkelige og værdifulde O ld
tidsfund er fremdraget her og har gjort Gosmer-Sognefogedens Tørvemose kendt 
Landet over gennem Aviser og Radio.

En Dag i Juli 1942, medens Arbejderne gravede sig ned i Tørvelagene, stødte 
man, omtrent midt ude i Mosen, paa nogle store, opretstaaende Planker. En Del 
blev taget op; men da nogle af Arbejderne mente, at det maaske drejede sig om 
et Oldtidsfund, blev der sendt Bud til Lokalarkæologerne, Læge J. Didriksen og 
Lærer M. Bautrup-Hansen, Gylling. De kom hurtigt til Stede og begyndte paa en 
omhyggelig Undersøgelse. Som Resultat kunde Dr. Didriksen meddele National
museet, at man efter al Sandsynlighed stod overfor en Brønd fra Oldtiden, tilmed 
noget saa sjældent som en Offerbrønd, idet de Sager, der blev fundet inde i den, 
tydede i den Retning. Allerede Dagen efter Meddelelsen om Fundet fik Artiklens 
Forfatter Lejlighed til sammen med de stedlige Arkæologer at foretage den endelige
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Fig. 2. Trækar fra Offerbrønden i Smederup. 
Ca. V12.

Udgravning af Fundet, og efter det, der nu kom for Dagen og de Iagttagelser, 
der kunde gøres, bekræftedes til Fulde den Antagelse, at det drejede sig om en 
Offerbrønd fra Oldtiden.

Desværre var der som sagt fjernet nogle Planker, før Undersøgelsen fandt 
Sted; men alligevel lod det sig gøre ud fra de paa Plads staaende Planker at 

bestemme Brøndens Form og Størrelse. Den 
har haft Form som et Rør med omtrent 
cirkelrundt Gennemsnit; Tværmaalet har 
været ca. 1 m, Dybden ca. 1,4 m. Brønden 
har været lavet af kraftige, udhuggede Plan
ker af Egetræ, 1,6— 1,7 m lange, og 0,1 — 
0,3 m brede; der synes at have været 
14— 15 Sideplanker. Bunden markeredes 
blot ved et tyndt Sandlag.

Brønden var fyldt indtil ca. f  m fra Over
kanten med Flinte- og Kampesten i forskel
lige Størrelser, fra ganske smaa til Haands
størrelse, ialt ca. 200; herimellem var ogsaa 
4 af de saakaldte Knusesten, d. v. s. haand- 
store Sten, der har været benyttet til at 
støde eller knuse med, f. Eks. ved Jernud
vinding af Myremalm, og som derfor bærer 
Mærker af Brug. Imellem Stenene fandtes 
dels en Mængde Brudstykker af flere Ler
kar, dels mange større og mindre Stykker 
af et stort Trækar, samt flere mindre, til- 
skaarne Stykker Træ. Alle disse Stumper af 
Ler og Træ blev sendt ind til Nationalmu
seets Laboratorium, hvor det meste efter et 
langvarigt og møjsommeligt Arbejde er blevet 
sat sammen. Resultatet ses paa Fig. 2 og 3.

Det store Trækar, der er 1 m højt — Hankene ikke medregnet — 59 cm bredt 
foroven, 70 cm forneden og 1—4 cm tykt, er det eneste i sin Art, der kendes. 
Det er udskaaret af eet eneste Stykke Træ (El), dog ses det, at der har været 
en særlig Bund, som nu mangler. Da der ikke er fundet nogle Træstykker, der 
kan tænkes at have været Bund, maa Karret altsaa være blevet sænket ned i 
Brønden uden Bund. Maaske har det blot tjent som en A rt indre Beklæd
ning af Brønden. Paa Karrets Yderside, nær Bunden, findes nogle smaa, ejen
dommelige Indskæringer (se Fotografiet), hvori der er anbragt løse Træstykker 
af samme Form og Størrelse som Indskæringerne. Muligvis er det Reparations
klamper.

Efter at Lerkarskaarene er blevet sat sammen, ses det, at der har været mindst 
14 Kar; kun de nogenlunde hele er gengivet paa Fotografiet. Disse Lerkar, der alle 
— med en enkelt Undtagelse — er af et fint, velbrændt Gods, og som ved Op
holdet i Mosen er blevet helt sorte, repræsenterer i flere Størrelser og Former: de
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Fig. 3. Lerkar fra Smederup-Brønden. Ca. V“-

største er Krukker, med en Højde af 18—20 cm, de mindste er Bægre eller Kop
per, kun 6—7 cm høje; ingen af Karrene er ornamenterede.

Lerkar, ganske som de her fundne, kendes fra flere andre Steder, og ved 
Hjælp af dem kan vi med ret stor Sikkerhed sige, hvor gammelt Brønd-Fundet 
fra Smederup er. Det stammer fra det ældste Afsnit af Jernalderen, den saakaldte 
keltiske Periode, der varede i ca. 400 Aar, indtil Tiden omkring Kristi Fødsel. 
Fundet maa antagelig sættes til tidligt i denne Periode.

Det var de faktiske Ting, der — naar det skal gøres kortfattet — kan siges 
om Brønden og dens Indhold; men hvorledes skal man nu forklare dette Fund? 
Noget helt sikkert kan man ikke sige; dog synes det ikke muligt at finde nogen 
rimeligere Forklaring, end at Brønden har tjent som et Sted, hvor man har bragt 
Ofre til de højere Magter, til Guderne. Den lille  Mose, hvor Sagerne er kommet 
for Dagen, maa have været et helligt Sted. M idt ude i den — maaske paa et 
Sted, hvor et Væld brød frem — har man af store Planker lavet en Brønd, mu
ligvis med en særlig indre Beklædning i Form af et stort Trækar uden Bund, og 
i dens Vand har Datidens Mennesker nedsat deres Ofre, bestaaende af Krukker 
og Kar, der utvivlsomt har været fyldt med Mad og Drikke. Antagelig samtidig med 
Nedsætningen af Karrene — muligvis
dog senere — har man kastet en Mængde 
større og mindre Sten ned i Brønden, 
hvorved Lerkarrene er blevet knust.
Om disse Sten i sig selv har været 
Offergaver, er usikkert; men at de paa 
en eller anden Maade hører med til den 
Kultus, Moseofringerne giver Udtryk 
for, tør anses for givet. Hvilken eller 
hvilke Guddomme, man har dyrket paa 
denne Maade, er desværre uvist. Efter 
et kortere eller længere Aaremaal var
Mosens Tid som helligt Sted forbi, og Fig. 4. En Æltetørv fra Smederup med 2 Armringe. ’/».
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Tørven groede ned i og op over Brønden, til et lykkeligt Tilfælde atter bragte 
den for Dagens Lys, mere end 2000 Aar efter at det sidste Offer var forsvundet 
i dens Dyb.

Smederup-Brønden er den eneste, der kendes fra denne Periode af Oldtiden 
og overhovedet først Brønd Nummer 2, der med Sikkerhed vides fremdraget 
herhjemme; den første var den kendte Brønd fra Budsene paa Møn, hvor der

Fig. 5. Bronzefundet fra Smederup.

laa Knogler af flere forskellige Dyr, foruden adskillige prægtige Bronzesager, der 
daterer den til Yngre Bronzealder, d. v. s. nogle Hundrede Aar før Smederup- 
Brønden. Offerbrønden fra Budsene blev fundet i 1903 af Grd. H. Didriksen. 
Ved et ejendommeligt Tilfælde skulde det blive hans Søn, Dr. J. Didriksen, der 
39 Aar senere var med til at gøre det næste Fund af en Offerbrønd her i 
Landet.

Offerbrønden i Smederup Mose indeholdt ikke Bronzesager, som Brønden fra 
Budsene; men inden et Aar var gaaet efter Brøndens Fremkomst, var der i den 
lille Mose gjort endnu et Offerfund, der næsten satte det første Smederup-Fund 
i Skygge, og det bestod udelukkende af Bronzesager: ikke mindre end 311 Bronze
ringe af forskellig Slags og Størrelse, Aarets største Mosefund i Danmark og det 
største i sin Art til Dato herhjemme.

Tørvegravningen i Smederup i 1943 foregik som Stordrift, og Tørvefabrikant
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Fig. 6. Stor Øskenring, 
Smederup. ’/«.

Rasmus Frederiksen arbejdede med en stor „Slæber“ , en Slags Gravko, der hen
tede Tørvedynden op fra Dybet og transporterede den direkte op i et Ælteværk. 
I de sidste Dage af Maj begyndte der at komme Metal
ringe op med Tørven. Ingen tænkte sig, at det kunde 
være noget af Betydning; men Rasmus Frederiksens Søn,
Peter Frederiksen, afleverede dog for en Sikkerheds 
Skyld en af Ringene til Lærer Bautrup-Hansen, der 
straks saa, at det var en Bronzering fra keltisk Jernalder.
Sammen med Dr. Didriksen foretog Bautrup-Hansen om- 
gaaende en Undersøgelse paa Stedet. Herved fandtes i og 
omkring Ælteværket ikke mindre end 48 Bronzeringe:
Hals- og Armringe, Øskenringe og et Øskenhjul.

Atter blev Nationalmuseet tilkaldt; men desværre var 
der ikke denne Gang Mulighed for Undersøgelse paa 
Stedet. Der, hvor Tørven med Ringene, saa vidt vides, 
var kommet op — nær Mosens Midte, ikke langt fra
Pladsen for Brønden — var et bundløst Ælte; men der var Haab om, at der enten 
skulde komme flere Ringe op med Slæberen eller blive fundet nogle paa Lægge
pladsen. Dette Haab gik i Opfyldelse i en Grad, der overtraf de dristigste For
ventninger. I Løbet af Juli Maaned blev der fundet flere Hundrede Ringe. Da en 
af Nationalmuseets Medarbejdere, stud. mag. Bjørn Fabricius, paa en Undersøgelses
rejse til de østjyske Moser ogsaa kom til Smederup, hørte han om de nye Fund, 
der desværre var blevet spredt for alle Vinde, idet Ringene var en god Salgsvare. 
Fabricius fik imidlertid opspurgt en hel Del af disse Stykker, og Nationalmuseet 
erklærede nu hele Fundet for Danefæ, hvorefter alle de fundne Stykker — og 
alle, der senere maatte blive fundet, skulde afleveres til Nationalmuseet mod Er
statning. Senere er der jævnlig gennem Lokalarkæologerne tilgaaet Nationalmuseet 
større og mindre Sendinger af Bronzeringe, og Fundet er nu (Februar 1944) oppe 
paa 311 Stykker. De senere tilkomne Ringe er fundet i Tørven paa Læggeplad
sen, i Brændselsrummene, og nogle endda i Asken i Kakkelovne og Komfurer 
(Fig. 4). Højst sandsynligt vil der endnu komme adskillige Stykker. Det prægtige 
Fund vil blive indlemmet i Nationalmuseet, dog vil en betydelig Del varigt blive 

deponeret i Odder Museum, i den samme Egn, hvor T in
gene er fundet.

Bronze-Fundet fra Smederup bestaar, som sagt, fore
løbig af 311 Bronzeringe (Fig. 5), alle velbevarede, bortset 
fra, at nogle Stykker har taget lidt Skade i Tørveælteren, 
og enkelte bærer Mærker af at have været i Ilden. 
Næsten Halvdelen — 145 — er Armringe, 29 er Hals
ringe og 134 Øskenringe. De resterende 3 Stykker er: 
2 smaa Bronzeringe uden Øsken og 1 Øskenhjul. Dette 
sidste Stykke — Fundets bedste — (Fig. 1) bestaar af en 
Bronzering, der gennem tre Eger er delt i tre lige store

Dele; i hvert Afsnit er anbragt en lille, frithængende Ring. Foroven har Ringen 
en trekantet Øsken, og paa hver Side af den findes 2 smaa, massive Biøskninger
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med en tynd Gennemboring. Det hele er støbt i eet. Der kendes andre Øsken
hjul her fra Landet, og mange fra Mellem- og Sydeuropa, men intet helt som 
dette; de fleste har 4, 6 eller 8 Eger, og intet andet dansk Stykke har de smaa, 
frithængende Ringe. Almindeligvis opfattes Øskenhjulet som en Videreudvikling 
af Bronzealderens Solhjul, hvad Formen angaar; men hvorvidt den religiøse Idé,

Fig. 8. Spiralarmringe fra Smederup. Ca. 7a.

der ligger bag det gamle Soltegn, er fulgt med og ogsaa har været gældende i 
den keltiske Jernalder, er usikkert. Det er ikke muligt at sige noget sikkert om 
Smederup-Øskenhjulets praktiske Anvendelse; men antagelig har det været brugt 
i Forbindelse med Dragten, muligvis paa samme Maade som de nedenfor omtalte 
store Øskenringe. Hvorledes det nu end forholder sig, saa er Øskenhjulet fra 
Smederup et interessant og værdifuldt Stykke.

Øskenringene (Fig. 6 og 10) er den ene af Fundets Hovedgrupper. Et Par af 
disse er meget store, ca. 7,5 cm i Tværmaal, medens Resten alle er betydeligt 
mindre. Indenfor disse sidste er der lidt Forskel i Størrelse, og nogle er spinkle, 
andre — og det de fleste — er ret kraftige, og 3 har Øskenen siddende i Plan 
med Ringen, medens alle de andre har den paa tværs; men stort set er de ens. 
De store Ringe har sikkert været brugt som Bæltespænde til Bukseremmen, de 
smaa formodentlig ogsaa til Paaklædningen, uden at man dog endnu har kunnet
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finde nogen sikker Forklaring paa deres Anvendelse. Øskenringene er fundet i 
stort Tal herhjemme, dog — med et Par Undtagelser — kun i Jylland, hvor de 
store Eksemplarer fortrinsvis er fundet enkeltvis i Gravurner, de smaa i Moser, 
tit en Mængde sammen, som det straks vil blive nærmere omtalt.

Det store Antal Armringe falder i to Grupper. Den ene omfatter kun 2 Styk
ker (Fig. 7); det er smaa, brede Baand af Bronzeblik, af hvilke det ene har lidt 
Ornamentik i Form af indhamrede, ganske smaa punktlignende Fordybninger. Alle 
de øvrige er elegante, ret spinkle Spiralarmringe, lavet af tynde Bronzestænger,

Fig. 9. Halsringe fra Smederup. Ca. ’/s.

rullet op i 1 —2s/< Vindinger (Fig. 8). 1 det store og hele er alle disse Ringe ens 
i Form, Størrelse og Ornamentik. De største er ca. 9,5 cm i Diameter, de mindste 
ca. 4,8; dog foreligger der 4 —5 Stykker, der er saa smaa (3—4 cm i Tværmaal), 
at de ikke har kunnet bruges som Armringe, ikke engang til Børn; maaske er 
det blot Miniatureudgaver af de store, særligt benyttede ved Offernedlæggelser. 
Størstedelen af Ringene er prydet ved Enderne, og kun nogle faa paa den øvrige 
Del. Udsmykningen er dog meget enkel; paa de fleste bestaar Ornamentiken af smaa 
Felter af indhuggede Streger, gaaende paa tværs af Ringen eller paa skraa; paa enkelte 
findes et rhombelignende Motiv. Kun paa nogle faa er anvendt Punktornamentik.

Halsringene (Fig. 9) er alle, som det store Flertal af Armringene, dannet af 
tynde Bronzestænger; men de er kun rullet op i een Vinding. De fleste af Rin
gene, der har en Diameter af 10,5— 14,5 cm, har særligt Lukke, dannet ved sim
pelthen at ombøje Enderne til hver sin Side, medens 4 ikke har noget saadant; 
til Gengæld er disse sidste alle ornamenterede ved Enderne, medens dette kun 
er Tilfældet for 2 af de andre; den ene af disse (den midterste af de paa Foto
grafiet gengivne) har Punktornamentik paa hele sin Omkreds. løvrigt er Ornamen
tiken paa Halsringene ganske som paa Armringene. 2 Halsringe er ved Nedlæg
gelsen blevet bøjet sammen og fæstnet ind i hinanden, og paa den ene af dem
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er anbragt 6 Øskenringe (Fig. 10); en lignende Bundtning kendes fra andre 
Fund.

Bortset fra de brede Bronzeblik-Armbaand kendes baade Arm- og Halsringe som 
de her beskrevne i stort Tal, men ligesom Øskenringene kun fra Jylland og kun 
fra Moser. I Aarenes Løb er der i flere østjyske Moser gjort Fund af den Art, 
dels smaa, dels meget store, nogle kun omfattende een af disse Oldsagstyper, an
dre med flere; men Smederup-Fundet er større end noget af alle disse. De to Fund, 
der kommer det nærmest i Tal, er dem, der er gjort i Falling Mose og Sattrup 
Mose; men i Falling er der kun — med en enkelt Undtagelse — fundet Øsken
ringe (ca. 250), i Sattrup Mose — med enkelte Undtagelser — kun Arm- og Hals
ringe (ca. 120). Nu er der det interessante, at Falling ligger blot faa km fra Smede- 
rup, i Nabosognet, og Sattrup ca. 3 M il derfra, i Egnen nordvest for Horsens. 
Det synes altsaa, at Horsens-Odder Egnen i den keltiske Jernalder har spillet en 
vis Rolle i Forbindelse med de store Moseofre. At nemlig Ringfundet fra Smede- 
rup maa opfattes som et Offer til en eller anden Guddom, ganske som Lerkar
rene i Brønden, kan næppe betvivles, og de to Fund synes efter Oldsagerne at 
dømme at være omtrent lige gamle. Hvorvidt Smederup-Fundet repræsenterer eet 
samlet stort Offer, eller om det drejer sig om flere Nedlægninger, lader sig ikke 
sige med Sikkerhed.

Med den største Forventning maa man se hen til, hvad Tørvegravningen, særlig 
paa denne Egn, i de kommende Aar vil bringe for Dagen af Fund, der yderligere 
kan belyse den ældste Jernalders Oflferskik.

Fig. 10. Sammenbundtede Hals- og Øskenringe fra 
Smederup. ‘/s.



Fig. 1 — 4: I. Fingerring. — 2. Hængesmykke, hvis Korsform genfindes paa 
mange Mønter, se nedenfor Fig. 26, 39 og 40. — 3 (øverste Række): Mønt 
fra Hardeknud, slaaet i Lund, omdannet til Hængesmykke. Forvirrede Om- 
skrifter. Helligaandens Due. ,| Guds Lam med Glorie, Korsstav og Evangelie- 
bog, hvorpaa staar skrevet: AGN, d. v. s. Agnus Dei. — 4 (nederste Række): 
Mønt fra Æthelræd, slaaet af God i Cadbury, omdannet til Hængesmykke. 
*  ÆDELRÆD REX ANDLORVM. Brystbillede med Diadem. || <• GOD ON 

EADANBYR1M Lille Kors.

MØNTFUNDET FRA HAAGERUP
A f G eorg G alster

Mandagen den 22. N ovember 1943 pløjede Forkarlen Kaj Arne Frederiksen 
paa en Mark, kaldet Storkemosen, tilhørende hans Husbond, Gaardejer Niels 

Nielsen, Skrivergaarden, Matr. Nr. 10a af Haagerup, Brahetrolleborg Sogn, Sal- 
linge Herred, Svendborg Amt. Marken har været Eng og har ikke før været under 
Kultur, og der har tidligere her været en lavvandet Sø. Paa et Sted, der ligger 
omtrent 70 m Syd for Skrivergaarden, gik Ploven igennem en Samling Mønter. 
Karlen gav sig straks til at gennemsøge Fundet, og med Bistand af Naboens Karl 
og en Husmand opsamlede han 759 Mønter, 50 Brudstykker af Mønter, en Sølv- 
fingerring, et Hængesmykke og en til et Hængesmykke tildannet Mønt. Gaard- 
ejeren lod straks gennem Lærer Frydendahl give Meddelelse om Fundet til Fyns 
Stiftsmuseum, der den 1. og 2. December ved Museumsassistent Erling Albrectsen 
lod foretage en grundig Undersøgelse af Findestedet, hvorved der bjergedes 438 
Mønter og 81 Brudstykker samt endnu en til Hængesmykke tildannet Mønt. Hertil 
kom 73 Mønter og 12 Brudstykker, som Gaardejerens Søn havde opsamlet. Der
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var ikke Spor at finde af noget Gemme, hvori denne saa betydelige Pengesum 
har været nedlagt.

Fingerringen (Fig. 1) er med sit Tværmaal af 18 mm snarest tilpasset til en 
Kvindehaand. Det korsformede Hængesmykke (Fig. 2) har rimeligvis været baaret 
som Amulet. Spidsen af den ene Arm har været brudt af, og Stumpen er blevet 
afrundet i gamle Dage. Det ejendommeligt formede Kors er hyppigt gengivet paa 
Mønter, ligefra Kong Æthelræd til Sven Estridsen. De to andre Hængesmykker 
er Mønter, der er forsynet med paanittede Øskener med Bæreringe af samme 
primitive Arbejde. Den ene Mønt (Fig. 4) er fra Æthelræd, slaaet af God i Cad
bury, den anden (Fig. 3) er fra Hardeknud, slaaet i Lund. Denne sidste er vel 
egnet til Amulet, eftersom Fremstillingerne er Helligaandens Due og Guds Lam, 
begge laant fra Æthelræds sidste Mønttype. Omskrifterne er iøvrigt forvirrede og 
meningsløse som saa ofte paa Datidens danske Mønter, hvis Stempelskærere ikke 
har været synderlig skriftkyndige.

De 1270 Mønter og 143 halve eller Brudstykker af Mønter vejer tilsammen 
1371 g. Det er talmæssigt et af de største Fund; kun to af tolv samtidige Penge
summer fra Datidens Danmark (Tørring i Jylland og Espinge i Skaane) er større. 
Kun den mindste Del af disse mange Mønter fra Haagerup er danske, nemlig 
henved 8 %  eller 97 hele og 4 halve (overklippede) Mønter. 41 %, 560 hele og 
32 halve, er angelsaksiske, og 51 %, 607 hele og 106 halve og Brudstykker af 
Mønter, er tyske. Desuden foreligger syv andre Mønter: en Dirhem, slaaet for 
Harun ar-Rashids Søn, Tronfølgeren Al-Mamun i Staden Balk Aar 185 efter mu
hammedansk, d. v. s. 801 efter christelig Tidsregning. To Mønter hidrører fra Ste
phan I den Hellige af Ungarn (1000—38), to andre er fra Bretislav I, Hertug af 
Bøhmen (1037— 55), en Mønt er slaaet i Verona i Italien, formentlig 1024 — 26, 
og endelig er der en Penning, slaaet for Kong Sigtryg Silkeskæg (989— 1029) af 
hans Møntmester Færeman i Dublin. Denne Blanding af hjemlige og fremmede 
Mønter er typisk for Fundene fra Midten af det 11. Aarhundrede: Tilførslen af 
Mønt fra Kalifatet, der var saa betydelig i det 10. Aarhundrede, er nu hørt op. 
Udmøntningerne af svensk og norsk Mønt har været endnu mindre omfattende 
end de danske Udmøntninger, og det er derfor ikke mærkeligt, at disse Mønter 
er saa sjældne i danske Fund. Datidens franske Mønter var blandet med Kobber 
og følgelig ikke saa anvendelige i international Handel; de findes aldrig i Dan
mark. Derimod er det besynderligt, at byzantinske Mønter forekommer saa sjæl
dent i danske Fund, da de dog efterlignes af danske Stempelskærere.

Fundets danske Mønter er slaaet under Kongerne Knud den Store (22 og 2 
halve), Hardeknud (21), Magnus den Gode (11 i), Sven Estridsen (36 |) ,  Harald 
Haardraade (1), Joanst (1), Edward Bekenderen (1), hvortil kommer fire ube
stemte, som synes at være danske, forvanskede Efterligninger af angelsaksiske 
Mønter. Bortset fra disse sidste er de danske Mønter slaaet i Lund (33 j) ,  Ros
kilde (6), Slagelse (1), Odense (13 j) ,  Aalborg (1), Ørbæk (14 |) , Aarhus (1), Viborg 
(10), Ribe (3) og Hedeby (11). — Mærkelig er Mønten fra Harald Haardraade 
(Fig. 26), der er slaaet af Magnus den Godes Møntmester Odinkar i Odense 
rimeligvis umiddelbart efter Kong Magnus’ Død 1047; man kender andre Mønter 
der maa være slaaet i dette Aar i Odense af de to Konger i Fællesskab. —



MØNTFUNDET FRA HAAGERUP 31

Fig. 5— 22: 5. Knud den Store (1018—35). Slaaet af Bram i Lund. *  ENVT REX *  || *  BRAM ON LVDI *  — 
Efterligner Æthelræds Mønttype (Fig. 4). — 6. Knud. Grim i Lund. ♦  ENVT REX IN D (in Dania). || *  ERIM 
ON LVND Engelsk Mønttype fra Æthelræd og Knud. — 7. Knud. AlfnoÔ i Lund. <• ENVT REX <• || *  ÄLFNOD 
ON LVDEN Engelsk Mønttype fra Knud, vanskelig at skelne fra Londons Mønt. —  8. Knud. Brun i Roskilde. 
Forvirret Omskrift. || *  BRVN : ON ROS Engelsk Mønttype fra Knud. Itu. — 9. Knud. Viborg. Forvirrede Om- 
skrifter. Forsiden med Haanden er Efterligning af Mønt fra Deventer i Frisland fra den tyske Kong Henrik II 
(1 0 0 2 -1 4 ). — 10. Knud. Lefden i Ørbæk *  ENVTXXANL || *  LEFDEN O N O RBEEV — 1 1 - 1 2 .  Harde- 
knud (1035—42). Alfward i Lund • HARDACNVT REX IN DANO • || *  ALFPARD ON LVND. — 13. 
Hardeknud. Aarhus. *  HARDEE VT RX N || Forvirret Omskrift. — 14. Hardeknud. Alfw(a)rd i Lund. *  HARE- 
ENVT II »frALFPRDiON L — 15. Hardeknud. Roskilde. Forvirrede Omskrifter. Treenighedssymbol. || For
vansket Tempelgavl. — 16. Hardeknud. Roskilde. Forvirrede Omskrifter. — 17. Hardeknud. Ørbæk. *  NÄRDE- 
EN VT K Forvirret Omskrift. — 18— 19. Hardeknud. Hedeby. Forvirrede Omskrifter. Den sidste Bagside er 
hidtil ukendt. — 20—21. Magnus den Gode (1042—47). Viborg og Lund. Forvirrede Omskrifter. — 22. Magnus.

(Alfnoô| i Odense. ifiMAHN[VS RE 41] || ( 41 ALNOD]ON ODSI f  (overklippet) Penning.
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Gaadefuld er Mønten med Kongenavnet Joanst (Joan eller Johannes?), slaaet at 
en anden Møntmester, Alfnod i Odense (Fig. 27). Denne Alfnod er virksom baade 
under Magnus (Fig. 22) og Sven Estridsen (Fig. 33). Lige saa besynderligt er det 
at træffe det engelske Kongenavn Edward paa en Mønt, slaaet af Dorketel i Lund 
(Fig. 28). Disse ejendommelige Mønter er vel kendte fra tidligere gjorte Fund. 
Sven Estridsens Mønter, som er de talrigeste og sidste Mønter i Fundet, hører 
alle til hans ældste Mønttyper fra den første Halvdel af hans Kongetid.

Lund var Danmarks betydeligste Møntsted, og over en Tredjedel af Fundets 
danske Mønter stammer herfra. Som man kan vente efter Findestedet er ogsaa 
Odensemønten ret stærkt repræsenteret, og idet Fyn var tilknyttet det jydske 
Lovomraade, er der ogsaa forholdsvis mange af de lettere jydske Penninge i 
Pengesummen. Ørbæk, der nu er en beskeden Landsby Vest for Løgstør og Syd 
for Færgestedet over Limfjorden, havde dengang en produktiv Møntsmedje. Der
imod svarede Udmøntningerne i Hedeby kun slet til Stadens Ry som Handels
stad.

Paa Mønterne — for saa vidt de er læselige — nævnes en Mængde Mønt
mestre eller Møntprægere; de angelsaksiske Navne er i Overtal, og den angel
saksiske Paavirkning viser sig i Laanet af engelske Mønttyper, i Stavemaader som 
M AH N  VS for Magnus, Brugen af ON for i  og i Bogstavformer som P for w  
og D for th. Allerede fra Hardeknuds Tid begynder en byzantinsk Paavirkning 
at gøre sig gældende, som kulminerer under Sven Estridsen (se Fig. 12, 29, 34, 
37 og 39). Det staar rimeligvis i Forbindelse med, at de efter Englands Erobring 
hjemsendte Krigere fra Knud den Stores Hær i stort Antal traadte ind i den 
Fremmedlegion, som den byzantinske Kejser Basilios II (975— 1025) nylig havde 
oprettet. Gennem disse Væringer blev „M iklagaard's lødige Mønter velkendte og 
efterlignede i Danmark. Derimod har man øjensynlig ikke følt nogen Trang til at 
efterligne nogen af de saa talrige tyske Møntpræg, der almindeligvis var slet 
skaaret. Nogen Paavirkning fra Frisland kan dog spores paa enkelte jydske Møn
ter (se Fig. 9).

A f de 560 hele og 32 halve angelsaksiske Mønter er 30 og 4 halve fra Æthel- 
ræd (976— 1016), 218 og 18 halve fra Knud den Store (1016—35), 231 og 8 
halve fra Harald Harefod (1035—39), 36 |  fra Hardeknud (1039—42) og 44 og 
3 halve fra Edward Bekenderen (1042—66). Fundets ældste angelsaksiske Mønter 
er af en Type (med C R V X i Korsvinklerne), der blev udmøntet til Betaling 
af den første Danegæld til de nordiske Vikinger 991. Fundets yngste angelsaksiske 
Mønter er af Edwards fjerde Mønttype, der formentlig er udmøntet c. 1050 eller 
kort efter dette Aar. Danegælden blev fra 1012 en staaende Skat, der opkræve
des, selv efter at Størstedelen af Erobringshæren var hjemsendt, ja, endog efter 
at det danske Herredømme var ophørt 1042 (det var da en Skilling (12 Penninge) 
paa hver „h ide“ Land, der var 60— 100 acres). Først i Misvækstaaret 1051 blev 
Danegælden ophævet, efter Sagnet fordi den fromme Konge til sin Rædsel havde 
set den skinbarlige Djævel under fæle Grimasser danse ovenpaa den i Skatkam
meret indsamlede Pengemasse. Dette synes at have indvirket paa Pengebehold
ningerne i Danmark, for saa vidt som de senere Mønttyper fra Kong Edwards 
Tid er forholdsvis sjældnere i danske Fund.
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Fig 2 3 - 4 0 :  Magnus. Viborg Forvirrede Omskrifter. — 24. Magnus. Joli i Hedeby. *M AH NVX R E *  NAR 
(o: Norwegiæ). || *  »OLI ON EIDEKIINI Ansigt over en Mur (?). — 25. Magnus. Hedeby. Forvirrede Om- 
skrifter. Hidtil ukendt. — 26. Harald Haardraade. Oudncar i Odense. Rimeligvis slaaet i 1047. HARALD <• 
NAR (o: rex Norveaiæ). || *  OVDNEAR ON ODN (o: Oôensvi). — 27. Joanst (?). AlfnoÔ i Odense. IOÄNST 
R E * *  NI ||*A L F N O D  ON ODSVI. — 28. Edward (! Konge af England 1042—66). Thorcetl i Lund. 
*  E D P a  :• • : *  : DRE : • Lille Ansigt foran Kongehovedet. || *  DOREETL O LVND. — 29. Sven Estridsen 
(1047—74). Cetel i Lund. Forvirret Omskrift. Christus siddende i Højsædet med højre Haand velsignende ud
strakt og med Evangeliebogen i venstre Haand. Fremstillingen er laant fra samtidige byzantinske Guldmønter. 
II *  EET EL N LVODI. -  30. Sven. Lund. Forvirrede Omskritter, hvori dog: IN LVN Helligaandens Due. 
II Guds Lam. Jævnfør Mønten fra Hardeknud, oven’or Fig. 3. — 31. Sven. Roskilde. Forvirret Omskrift og 
Indskrift. — 32. Sven. Slagelse. Forvir ede Omskrifter. — 33. Sven. AlfnoÔ i Odense. <• SPEN ON OD 
||*ALFNO D ON ODSVI. — 34. Sven. Odense. Som Lundemønten Fig. 29. | |* I N  NOMINE TA1 (o: Dei: i 
Guds Navn). — 3 5 —36. Sven. Viborg. Forvirrede Omskrifter. — 37. Sven. Ribe. <• SPEN ON RI || Forvir
ret Omskrift. — 38. Karbariseret Efterligning af Ribemønten. — 39. Sven. Joli, Lifki og Tiuf i Hedeby. Som

Lundemønten Fig. 29. || <• IOL1 *  LIFhEI «FTIVF. — 40. Sven. Hedeby. Forvirrede Omskrifter.
3
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Fundets ældste tyske Mønter er 6 Penninge fra Cøln fra Otto I som Konge 
(936—62), men bortset herfra er de ældste Mønter fra Otto I l l ’s Kongetid (983 
—96, Kejser — 1002). Udmøntningen fik først større Omfang, efter at der kort 
efter Midten af det 10. Aarhundrede var fundet Sølvminer i Rammeisbjerget i 
Harzen ved Goslar. Det daværende tyske Kongerige strakte sig fra Elben i Øst 
til Schelde i Vest og fra Alperne til Vesterhavet; indenfor dette Omraade havde 
en Vrimmel af gejstlige og verdslige Fyrster faaet eller tiltaget sig Retten til at 
slaa Mønt. Her i Fundet er over et halvhundrede Møntsteder repræsenteret. Tal
rigest er Mønterne fra det gamle Hertugdømme Saksen, vort nærmeste Naboland 
mod Syd: 227 hele og defekte Eksemplarer, og heraf er atter de fleste, 128, 
slaaet for Otto I I I  som Konge og hans Farmoder Adelheid (død 999), formentlig 
i Goslar. 128 (hele og defekte) Mønter er slaaet i Cøln, der som Handelsstad 
indtog en førende Plads, men ogsaa andre Steder ved Rhinen, især Mainz (30), 
Speier (19) og Worms (49) har ydet deres betydelige Bidrag til Fundets Penge
beholdning. Fra Frisland har Deventer ydet det største Bidrag med ialt 28 Mønter. 
— De yngste tyske Mønter er to Strasborgpenninge fra Henrik 111 som Konge 
(1046—56), en Mønt fra Hertug Godfred II af Øvrelothringen (1044—46), en 
Mønt fra Deventer fra Biskop Bernold af Utrecht, slaaet efter 1046 (— 1054), og 
en Mønt fra Ærkebiskop Eberhard af T rier (1047—66).

Skatten maa, som dette korte Overblik viser, være gemt ned i 1050’erne, mu
ligvis af Frygt for Harald Haardraade, der i Følge Skjaldekvadene ogsaa hærgede 
det frugtbare Fyns Land: „Rædde for Rov var Danerne hvert Aar“ , hedder det. 
Fundet er saaledes et Minde om onde Aar for vort Land, selv om mange af 
Skattens Mønter tillige bringer Vidnesbyrd om svunden Stortid. Det er paafal
dende, at Landet saa faa Aar efter den store Magtudfoldelse under Knud og 
Hardeknud kunde ligge saa aabent og værgeløst for norske Vikinger og vendiske 
Ransmænd. Forklaringen maa vel være den, som Professor Østrup i sin Tid ud
trykte saaledes: „For Tusind Aar siden forlod alle sunde, raske og vovelystne 
Mænd de danske Kyster og drog paa Vikinge-Togt til fjerne Lande, hvor de slog 
sig ned. Tilbage blev kun Kællingerne og Skrællingerne. Fra dem nedstammer vi.“
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NOGLE AZTEKISKE SK U LPTU RER
A f J ens Yde

I det sidste Par Aar har Museets Etnografiske Afdeling haft den Glæde fra Ny
Carlsbergfondet og fra privat Side at modtage nogle Gaver i Form af et Antal 

mexicanske Stenskulpturer. Disse Nyerhvervelser bidrager paa yderst velkommen 
Maade til at afhjælpe et længe følt Savn, idet Museets mexicanske og mellem
amerikanske Samlinger hidtil kun har rummet en alt for lille og temmelig ensidig 
Repræsentation af de indfødte Folks førcolumbiske Billedhuggerkunst.

Ny Carlsbergfondets Gave bestaar af tre aztekiske Stenmasker (Fig. I—2). 
Saadanne Masker kendes fra de fleste større mexicanske Samlinger i Udlandets 
Museer, og man kan derfor ikke ligefrem karakterisere de nye Masker i vort 
Museum som Sjældenheder; dog indtager de ved deres fremragende Udførelse en 
fornem Plads paa Højde med de aztekiske Stenmasker, der hidtil er blevet publi
ceret i Udlandet.

Alle tre Masker er udført i mørkegrøn, vulkansk Sten, der ved Polering, 
navnlig for den ene Maskes Vedkommende, har modtaget en smuk Glans. Den 
største af dem er 24 cm høj og 31 cm bred, mens tilsvarende Maal for den 
mindste Maske er 20 og 21 cm; det er saaledes Stykker af anselig Størrelse, og da 
de er ret tykke — omend hule paa Bagsiden — har de samtidig en betydelig Vægt.

Som mexicanske Stenmasker i Almindelighed er disse tre Masker temmelig 
stereotype i deres Udtryk; Ansigtstypen virker indiansk, navnlig naar den ses i 
Profil, hvad der kun er naturligt, da de indfødte Kunstnere, som har lavet 
Maskerne, jo aldrig har set andet end indianske Ansigtstyper. Der synes ikke at 
være gjort noget Forsøg paa portrætlig Fremstilling; i store Træk ligner de fleste 
mexicanske Stenmasker hinanden. De tre Masker i Nationalmuseet har dog visse 
individuelle Ejendommeligheder. Saaledes har den største af Maskerne en Grube i

3*
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Fig. 2. Aztekisk Stenmaske. Ca. Vi.

hver Mundvig, som har tjent til Befæstelse af en aflang Indlægning, rimeligvis en 
Plade af hvid Muslingeskal, der har skullet illudere som Tænder. Gruber af samme 
Slags findes i Mundvigene af den ene, noget mindre Maske, der ogsaa har tilsva
rende smaa Fordybninger i de fire Øjenkroge; Øjnene har været udfyldt med 
Plader af hvid Muslingeskal, eventuelt med Indlæg af en sort Skive Obsidian som 
Pupil, saadan som det kendes fra en pragtfuld, turkisindlagt Maske, der findes i 
British Museum i London. Denne Maske, som er den af vore Masker, der har 
den smukkeste Politur og Farve, maa have været ganske virkningsfuld, før den 

mistede sin Indlægning i Mund og Øjne. Den tredie 
Maske (Fig. 2), som virker noget mere oprindelig i 
sin Stil end de to andre, har ingen Mærker af Ind
lægning; til Gengæld har den to Gennemboringer 
af Overlæben, i hvilke der formodentlig har været 
fastbundet en eller anden Udsmykning, eventuelt 
Fjerduske.

Alle tre Masker har Gennemboringer i Ørenes 
Underkant til Anbringelse af Øresmykker, og paa 
Bagkanten oven for Ørene er der Huller, hvor
igennem der har kunnet trækkes en Snor til Op
hængning.

Spørgsmaalet er nu, hvad disse Masker har
været brugt til. Allerede deres Vægt udelukker, at levende Mennesker har baaret 
dem foran Ansigtet; det samme gør deres Form, idet Hulheden paa Bagsiden er 
ganske flad i Bunden. Ligeledes mangler Huller, hvorigennem den eventuelle Bærer 
kunde trække Vejret, og Aabninger paa Øjnenes Plads, hvorigennem han kunde se.

Maskerne kan saaledes ikke have været brugt ved Maskedanse eller ved anden 
Optræden af levende Personer, men snarest som ceremonielt Udstyr ved forskellige 
Lejligheder. Der foreligger da to Muligheder, nemlig, at de har været brugt ved 
Begravelser og Ligbrænding som Udsmykning af Mumiepakker, eller ved de maa- 
nedlige Fester, der afholdtes i Løbet af Kalenderaaret.

Ved Begravelser og Ligbrændinger i México blev den Døde undertiden anbragt 
i siddende Stilling inden i en Mumiepakke, der omvikledes med vævede Stoffer, 
som fastholdtes med Baand eller Snore; paa Hovedets Plads fastgjordes Efterlig
ninger i Papir af mægtige Fjerhovedtøjer, og foran Ansigtet anbragtes en Maske, 
der dog oftest synes at have været af Træ og undertiden indlagt med Turkiser.
I Forbindelse med Bisættelsen stod en Højtidelighed, der fandt Sted 80 Dage 
efter, at Personen var afgaaet ved Døden. Ved denne Lejlighed blev der lavet en 
falsk Mumiepakke, til hvilken man frembar de Genstande, som den Døde skulde 
overbringe Underverdenens Herre som Gave ved sin Ankomst. Ogsaa denne 
Pakke var udstyret med Maske for Ansigtet lige som den egentlige Mumiepakke.

Hos Aztekerne var Kalenderen og Religionen tæt sammenknyttet. Aaret deltes 
i 18 Maaneder à 20 Dage, hvortil der kom 5 navnløse Dage, der betragtedes som 
uheldbringende. Gudelæren rummede et meget stort Antal Skikkelser, af hvilke 
de 18 hver for sig præsiderede for en af Maanederne, og ved Slutningen af hver 
af disse afholdtes der en stor Fest til Æte for den paagældende Gud. Ved denne
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Fig. 3. Aztekisk Gudebillede fra Totonak-Regionen i det østlige Mexico. Ca. */«.

Lejlighed blev der omkring et Skelet af Pinde og Grene opbygget et Billede af 
Guden, der iførtes en Dragt, Smykker og et mægtigt Hovedtøj svarende til de 
Forestillinger, man gjorde sig om vedkommende Guds Udstyrelse med Dragt og 
Attributer, og for Ansigtet fik Billedet en Maske. Blandt de Stenmasker, der findes 
i British Museum, er der et Par, som paa Bagsiden har en Relieffremstilling af 
Guden Xipe, en Slags Lægegud, ved hvis Fest der foregik en dramatisk Menne
skeofring, ved hvilken Skindet blev flaaet af den ofrede, og en af Præsterne ud
førte en Dans til Gudens Ære iført det afflaaede Skind; disse Masker maa for
modes at have været brugt ved Xipefesten.

Hverken paa Forsiden eller Bagsiden af de tre Masker i Nationalmuseet er 
der Tegn, hvorefter de kan identificeres som Billeder af den ene eller den anden 
Gud. Hvis de har været brugt ved en af Maanedsfesterne, kan de imidlertid godt 
i sin Tid have været udstyret paa saadan en Maade, at de kunde identificeres. 
De fleste af de aztekiske Guder havde nemlig hver sin ejendommelige Ansigts
bemaling i karakteristiske Farver og Mønstre; Maskerne kan have været udstyret 
med denne Ansigtsbemaling, som saa i Tidens Løb er forsvundet uden at have 
efterladt sig Spor.
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De tre omtalte Masker er aztekiske i Type og stammer saaledes fra Mexicos 
Højland. Ifølge de Oplysninger, der fulgte med dem ved deres Indlemmelse i 
Museet, er de imidlertid ikke fundet i det egentlige aztekiske Omraade omkring 
den nuværende Hovedstad Mexico, men derimod i den Del af Højlandet Vest for 
Hovedstaden, der i sin T id var Hjemsted for et af de andre store Kulturfolk, 
Taraskerne, der paa mange Omraader var Aztekernes Ligemænd og Konkurrenter. 
Disse Egne blev erobret af Aztekerne i Aarene ca. 1460—80. Hvis de Oplysninger, 
der fulgte med Maskerne, er korrekte, maa man da regne med, at de er frem
stillet i Aarene mellem ca. 1460 og 1523, idet det sidstnævnte Aarstal angiver 
Tidspunktet for den aztekiske Hovedstad Tenochtitlans Fald, og den aztekiske 
Skulptur ophørte med Spaniernes Erobring af Landet.

Ligesom disse aztekiske Masker altsaa ikke blot kendes fra det egentlige 
aztekiske Omraade i Højlandets Centrum, men ogsaa fra de i Tidens Løb 
erobrede Naboegne mod Vest, saaledes kendes de ogsaa fra de mod Øst liggende 
Egne, bl. a. fra Totonak-Indianernes Omraade i Staten Veracruz, paa Bjergenes 
Skraaning ned mod México-Golfen. Aztekerne var i høj Grad et aktivt Folkefærd, 
der blandt sine undertvungne Nabofolk udskrev Fanger til Menneskeofringer og 
Naturalier som Tribut. De gennemførte en delvis Kolonisation af de erobrede 
Egne, hvor de stationerede Soldater for at holde Styr paa de besejrede, og med 
dem fulgte Indførelse af aztekisk Religion og hele det dertil knyttede Ritual.

Et Vidnesbyrd herom er netop den anden betydelige Nyerhvervelse, som for 
kort Tid siden er indgaaet til Museet, nemlig et aztekisk Gudebillede (Fig. 3), 
skænket af Hr. Ralph Melchior, som har hjembragt det fra Mexico. Det forestiller 
en kvindelig Guddom, hvis Hoved og blottede Overkrop fremtræder indrammet 
af et mægtigt Hovedtøj; Bagsiden dækkes helt og holdent af denne Hovedprydelse, 
som hænger ned over Ryggen. Figuren er omtrent en halv Meter høj og hugget 
i en graalig Kalksten, der oplives ved Rester af kraftig rød Bemaling, som er 
særlig velbevaret paa Hovedtøjets Rosetter.

Det er vanskeligt at afgøre, hvilken kvindelig Guddom denne Figur forestiller. 
Hvis hun havde været afbildet i hel Figur, vilde hun sikkert have baaret let 
kendelige Attributer i Hænderne; nu er man henvist til at forsøge paa at identi
ficere hende efter Hovedtøjet, og da det bl. a. er sammensat af blomsterlignende 
Rosetter og et Par koniske Opsatser, der omtrent har Form som Majskolber, kan 
man med nogenlunde Sikkerhed antage, at det er en Fremstilling af den aztekiske 
Majsgudinde Cinteotl, man har for sig, idet dette Væsen undertiden optræder med 
et Hovedtøj af denne Sammensætning.

Denne Figur er udført i en let kendelig, kantet Stil, der er karakteristisk for 
Skulpturer fra Ruinkomplekset Castillo de Teayo i Totonakernes Omraade, hvor 
Aztekerne netop havde placeret en militær Garnison. Fra mexicanske Billedhaand- 
skrifter, der er bevaret fra Erobringstiden, ved man, at Aztekerne underlagde sig 
den første af Totonakernes Provinser i 1458. Vor Figur maa da dateres til Aarene 
mellem 1458 og 1523, idet Opstillingen af aztekiske Skulpturer ophørte ved Spa
niernes Erobring af Mexico, saaledes som det ogsaa blev omtalt for de tre Sten
maskers Vedkommende. De fire nyerhvervede Skulpturer, som er indkommet 
omtrent samtidig til Museet, er da, morsomt nok, alle tilnærmelsesvis lige gamle.



HINDSGAVL BORGBANKE
A f Elna Møller

„— da Stormen nu havde lagt sig, og Solen dalede for mig 
i al dens Pragt og ingen Skye skiulede den omkring svævende 
Aftenrøde, hvor skiøn, hvor yndig var den hele Natur“.

(L. M. Wedel om Hindsgavl i „Indenlandske Rejse- ).

Kranset af Lillebælts hastigt vekslende Strøm ligger den Odde, som Wedel 
berømmer saa højt — nu Herregaarden Hindsgavl, fordum kun en lille Del 

af det udstrakte Hindsgavl Len. Borgens afsides Beliggenhed i Udkanten af Lenet 
maa vel betyde, at den har haft en anden og vigtigere Funktion end den at tage 
Vare paa Lenets Forhold. Men som Værn for Lillebæltsoverfarten har Borgen 
næppe spillet nogen Rolle, idet dens Beliggenhed ikke muliggjorde nogen Bevogt
ning af de tre Færgeløb: Bogense-Klakringe, Middelfart-Snoghøj, Fønsskov Odde- 
Stenderup Hage, der i Middelalderen forbandt Fyn og Jylland (Fig. 2).

Borgbanken ligger paa Vestsiden af Odden, der snævrer Lillebælt ind til en
Bredde af 6—700 Meter. Fra Bakkens Top overser man den jydske Kyst fra 
Høneborg Slotsbanke i Nord til Stenderup Skov i Syd. Man følger Skibenes Vej 
gennem Bæltet og ind og ud af Kolding Fjord, i hvis Bund Koldinghus rejser 
sine Mure. Da det maa forudsættes, at Borgens Placering netop paa dette Sted 
ikke blot skyldtes det naturlige Forsvar, Landskabet bød paa, men ogsaa det fuld-
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Fig. 2. Lillebælt med de middelalderlige Færgeløb. Indsat Situations
plan over Hindsgavl.

Fig. 3. Resens Tegning af Hindsgavl omkr. 1670.

stændige Overblik over Kolding 
Fjord og dennes Udmunding i 
Lillebælt, ligger det nær at 
sætte Borgens Opførelse i For
bindelse med Erik Plovpennings 
Fejde med Broderen Hertug 
Abel af Slesvig. Ligesom denne 
paa sin Side anlagde Kolding- 
hus som Grænsefæstning for 
sine Lande, er det naturligt, 
om Kongen med en lignende 
Borg har villet sikre sig mod 
Broderens Indfald paa Fyn.

Denne Antagelse er ikke 
blevet modbevist af den igang
værende Undersøgelse. Et en
kelt, men sikkert Fund — et

Lerbæger fra omkring 1200 — taler for, at Borgen Hindsgavl har eksisteret ad
skillige Aar, før den i 1295 afgiver Navn til den Fred, som den norske Konge 
Erik Præstehader og de Fredløse sluttede med Erik den Sjette Menved. Naar 
der flere Steder meddeles, at Hindsgavl blev af brændt i 1287, er Kilden hertil at 
søge i senere Aarbøger, der til dette Aar har henført en Beretning om Middelfart 
og Hindsholms Brand ved de Fredløse. I Beretningen, der nu henlægges til 1293, 
er der vel en Mulighed for, at Hindsholm er en Fejl for Hindsgavl. Efter 1295 
er de historiske Efterretninger om Hindsgavl ret fyldige, men her skal kun med
tages et Par, som giver interessante Oplysninger i Forbindelse med Undersøgelsen.

Hindsgavl med det halve Fyn blev i 1317 pantsat til Grev Gert, og under 
Valdemar Atterdags Bestræbelser for at rense Landet skal han gentagne Gange 
have belejret Hindsgavl. Hvis
dette er rigtigt, maa det betyde, 
at Hindsgavl har haft et stærkt 
Forsvar. Efter at Fjenden var 
fordrevet, indsatte Valdemar 
Atterdag en kongelig Lens
mand paa Hindsgavl. Og i de 
følgende 300 Aar nød adskillige 
af Landets betydelige Adels- 
mænd det Privilegium at blive 
forlenet med Hindsgavl, der 
omkring 1430 sammen med 
Nyborg og Hagenskov omtales 
som Fyns bedste Slotte.

Lensmandens Forpligtelse 
over for Kongen, udover at 
„tjene Riget selvfjerde med fire
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Fig. 4. Borgbanken set fra Hulvejen.

geruste Heste og holde Kongen med medfølgende Folk og Heste en Nat om Aaret 
med Mad, Drikke og Hestefoder“ , beløb sig kun til 200 Daler aarlig. Alle Lenets 
øvrige Indtægter gik ubeskaarne i Lensmandens Lomme, og dette kunde vel med
føre, at Lenet til Tider blev udpint og Bygningernes Vedligeholdelse forsømt. I 
hvert Fald bestemte Kongen i 1656, at Lensmanden i tre Aar skulde anvende 
den aarlige Afgift til Istandsættelsesarbejder. Pengene blev givet daarligt ud, for 
allerede to Aar efter besatte Svenskerne Hindsgavl, og under Besættelsen led Slot
tet stor Skade. Dette fremgaar af Amtsskriverens Regnskaber, hvori det hedder 
„ — da jeg war for Aarzagd at fløtte fra Slottid der det af de Suensche war bleffuen 
ruineret oc en Stoer del affbrutt — “ . Efter Besættelsen bortforpagtedes Lade- 
gaarden, og Slottets ødelagte Bygninger stod tomme, overladt til videre Forfald. 
Under et vældigt Uvejr der 10. Januar 1694 gav Bæltet den gamle Borg Døds
stødet, idet Bankens gennem Aarhundreder underminerede Vestside skred i Van
det og tog Fruerstuens nordre Gavl med.

Adskillige Bygninger blev nedrevet under den svenske Besættelse, og andre 
maa være forsvundet i de forløbne 40 Aar. I hvert Tilfælde omtaler de fire 
uvildige Mænd, der paa Christian V ’s Befaling synede Skaden efter Uvejret, kun 
den ødelagte Fruerstue og det Syd for liggende Hus, „som kaldes Taarnet“ . 
Brøstfældigheden var saa stor, at der end ikke fandtes Haandværksfolk paa Egnen, 
som kunde taksere en Istandsættelse. Kongen, der i adskillige Aar havde haabet 
paa at finde en Udvej til at istandsætte Slottet paa Grund af „Udsigtens Schyld 
imod Kolding Huusz“ , saa sig herefter tvunget til at afhænde Hindsgavls gamle 
Bygninger paa Auktion „imod rede Penges Betaling“ . Avlsgaardens Forpagter 
troede sig ene om Rovet og bød kun 100 Daler, men han maatte se en god 
Handel gaa sig af Hænde, idet en lybsk Kældermester, der var i Besiddelse af 
et gammelt Gældsbevis for leveret Vin til Frederik I I I  i Aarene 1668—69, stort
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19796 Rigsdaler plus Renter, greb Lejligheden til at kræve Gældsbeviset indløst. 
Saaledes faldt Hindsgavl for Pengenøden, og den gamle, skønt beliggende Konge
borg kom aldrig mere tilbage til Kronen — Kældermesteren lod Slottet nedrive, 
og ifølge Hoffmans Fundatzer blev en ny Ladegaard opført af Stenene paa det 
Sted, hvor Herregaarden Hindsgavl nu ligger.

Som en stejl Keglestub rejser den nu rigtbevoksede Borgbanke sine 15 Meter 
høje Sider over Strandkanten (Fig. 4). Paa Toppen maaler den ca. 75 Meter i 
Diameter. Ud for Voldfoden i Nord, Øst og Sydøst breder sig et ca. 200 Meter 
bredt, næsten halvcirkulært, sumpet Engdrag, kun hævet ca. en kvart Meter over 
daglig Vande og omgivet af høje Skrænter. En stor Del af Engdraget er saa sum
pet, at det maa betegnes som bundløst, og det har derfor dannet en udmærket 
Beskyttelse mod en eventuel Angriber fra Landsiden (Fig. 2). Naar Efteraarets 
og Vinterens Storme dengang som nu pressede Vandet ind i Lillebælt, væltede 
Vandmasserne ind over det lavtliggende Engdrag, og Borgen var da særlig godt 
beskyttet.

Umiddelbart under Borgbankens Fod laa en ca. 6 Meter bred Grav. Ved de 
foreløbige Gravninger er der kun konstateret ringe Dybde: mod Øst 1|, mod 
Syd og Nord f  Meter. Øst for Banken er Gravens Bund meget sumpet, men i 
Syd og Nord bestaar den af fast Moræneler, og medens Graven i Nord og Øst 
var sikret med en eller flere Palissaderækker, synes den i Syd kun at have haft 
et Par Bolværksplanker. Det er vanskeligt at forstaa, at en Grav af saa ringe 
Dybde for Foden af en Banke, hvis Skrænter ogsaa nu er saa stejle, at de er 
meget vanskelige at bestige, kan have haft nogen fortifikatorisk Betydning.

Ud gennem Skrænterne i Øst fører en Hulvej, der sikkert har afgivet Jord 
til den kunstige Vejdæmning over det sumpede Engdrag (Fig. 2). Saavel Hulvej 
som Vejdæmning har været belagt med smaa Brosten. Ved Borgbankens Sydvest
hjørne breder Vejdæmningen sig ud til et ret stort, ligeledes kunstigt Plateau, 
hvorpaa der ifølge Resens Atlas og Synsforretninger fra 1600-Tallet har ligget 
en lille Ladegaard. I Bæltet ud for Plateauets sydlige Del ligger Rester af en ca. 
30 Meter lang middelalderlig Anløbsbro. Med Middelalderens smaa Skibe var det 
muligt at løbe ind paa det ret lave Vand lige ved Borgen, men længere op i 
Tiden blev det nødvendigt at forlægge Anløbspladsen til det dybere Vand ved 
Vasnæs- og Kongebroen paa Oddens Nordside.

Resens Tegning (Fig. 3), der viser Borgen i dens Forfaldsperiode, stammer 
fra 1670-erne, og trods sine store Fortegninger har den i mange Maader vist sig 
paalidelig. Borgens mest karakteristiske Træk — Adgangsforholdene og Bygnin
gernes Placering rundt langs Bankens Kanter — har været uforandret gennem 
hele dens Levetid, og derfor kan Resens Tegning tjene som Fører.

Naar man ad Hulvejen over Vejdæmningen var kommet frem til det flade 
Plateau, hvor Ladegaarden laa, stod man ved den 10— 12 Meter lange Bro, der 
helt kunde beherskes fra det høje Taarn paa Bankens Sydvesthjørne. Lykkedes 
det Angriberen at forcere Broen og den tilsluttende Port, stod han alligevel kun 
ved Borgbankens Fod. Herfra var der kun een Vej op — den smalle, stærkt
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Fig. 5. Skitse af Borgbanken med de udgravede Huse.
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Fig. 6. „Kongens Bolig“ — i Forgrunden det ældre Hus.

stigende Vej vest om Taarnet og Fruerstuen, hvis tykke Mure paa Grund af Byg
ningernes Beliggenhed op ad Skrænten har været uden Aabninger paa de neder
ste 5—6 Meter. Vejens Forsvarere, der nød Fordelen at have højre Haand fri, 
har kunnet faa god Støtte fra Skytterne i Fruerstuens øvre Etager, og har disse 
ydermere været forsynet med Bretecher, har det været en vanskelig Opgave at 
tilbagelægge dette Stykke af Vejen. Naaede Angriberen helskindet forbi, var der 
endnu lang Vej inden han stod foran Portbygningen (hvor Resen viser et Stakit
værk med Gennemgang).

Gennem de godt 400 Aar Borgen bestod, er der over hele Banken dannet et 
ca. 2 Meter tykt Kulturlag, bestaaende af Fundamentsrester, Murbrokker, Brandlag 
og tilkørt Fyld — væsentligst Strandsand. Dette vældige Lag vidner om jævnligt 
ødelagte og hastigt genopførte Bygninger. Alle Bygningsrester findes rundt langs 
Bankens Kanter, og medens kun det ældste af de hidtil udgravede Huse er fun
deret paa fast Bund, er alle de øvrige bygget paa Fyldlag og gamle Fundamenter. 
Ja, enkelte Steder ligger der indtil 3 Byggeperioder over hverandre. Dette For
hold har haft til Følge, at saavel Fundamenter som Gulve flere Steder er sunket 
indtil 1 Meter. Over Gaardspladsen ligger der to Lag Stenbro, henholdsvis 0,3 og 
0,9 Meter under nuværende Terræn. Udover de Huse, der i det følgende vil 
blive omtalt, er der fremdraget Rester af flere lettere Bygninger, men de mange 
Trærødder i de øvre Lag har umuliggjort en nærmere Undersøgelse.
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Fig. 7. Middelalderligt Hus. Nordmur set mod Øst.

Desværre er de betydeligste Bygninger, Taarnet paa Bankens Sydvesthjørne 
og Fruerstuen mod Vest (Fig. 5), efter Auktionen blevet nedrevet saa grundigt, at 
kun meget faa Rester er bevaret. Men disse, sammenholdt med Oplysninger fra 
den omtalte Auktion, kan
dog give os et nogenlunde 
klart Billede af de to Byg
ninger: Taarnet, kvadratisk, 
med en Side paa 14 Alen, 
en Murtykkelse paa l j —3 
Alen, mod Vest en Højde 
paa 20 og mod Øst paa 14 
Alen; Fruerstuen, med en 
Længde paa 36 Alen og sam
me Bredde, Højde og Mur
tykkelse som Taarnet. Den 
bedst bevarede Rest af Fruer
stuen er en lille, interessant 
Ovn, der indvendig maaler 
1,1 x  1,45 Meter. Den er 
opsat i Ler af 8-9 x  13-13,5 
X 28-28,5 cm store Sten, 
der er stærkt ildskørnede 
og sodede. Alle Vægge er 
lodrette, men Langvæggene
bærer med Stens Mellemrum 1-Sten brede Ribber, der ca. 75 cm over Ov
nens Bund løber sammen til Spidsbuer. Herover har Ovnen været plant afsluttet, 
og gennem de fire Spalter har den varme Luft kunnet slippe ud af Ovnen. De 
to nævnte Bygninger kan næppe dateres tidligere end ca. 1500, men det vil her 
føre for vidt at gøre Rede for de nærmere Forhold; dog kan det siges, at Prøve- 
gravninger i 1943 gav til Resultat, at der under de to Bygninger ligger ældre 
Bygningsrester.

Paa Sydsiden af Banken er fremdraget Fundamenter af en to Stokværk høj 
Bindingsværksbygning, opført 1607 til Bolig for Kongen (Fig. 6). Huset maaler 
indvendig 5,75 x  ca. 18 Meter og er opført af tidligere anvendte Sten i tilfældigt 
Forbandt. Omtrent midt paa Husets Nordside findes en Nedgang til underste 
Etage og i denne Fundamentet af en stor Skorsten. Lidt skævt under dette Hus 
ligger et endnu længere og smallere, hvis Fundamenter løber ind under Taarn- 
brolægningen, og som indvendig maaler 5,5 x  26,5 Meter (Fig. 6) Bygningen, der 
maa have været af Bindingsværk, har hvilet paa et spinkelt 3 Skifter højt Kampe
stensfundament, som udvendig støttes af en 1 x 1  Meter Pakning af hovedstore 
Kampesten. — Øst for disse to Huse ligger Rester af forskellige KøKkenbvg- 
ninger: Munkestensgulve i forskelligt Niveau og en lille rektangulær Ovn, der 
indvendig maaler 1 x  1,7 Meter. Ovnen er sat af Munkesten af samme Størrelse 
som den tidligere omtalte Ovn, men dækket med en sammenhængende spidsbuet 
Kappe.
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Øst paa Banken ligger en 6,5 x  ca. 21 Meter stor Staldbygning, hvis Syldsten 
er nedlagt i Forbindelse med Slotspladsens ældste Stenbro, men en nærmere 
Datering er endnu ikke mulig. Staldens nordlige Halvdel har været i Brug efter 
at den øverste Stenbro er lagt. — Paa Bankens Nordside er fremdraget et 25 
Meter langt, 1,5 Meter bredt Kampestensfundament med Spor af en 1 Meter bred 
Munkestensmur. Dette Fundament hidrører muligvis fra Portbygningen, der ved 
Middelalderens Slutning var en 2-Stokværk høj Bindingsværksbygning med en 
„Brandt M ur“ paa den udvendige Side. Paa Grund af den rige Bevoksning er 
det hidtil ikke lykkedes at fastslaa Husets nøjagtige Udstrækning.

Mellem Portbygningen og Staldlængen ligger ca. 2 Meter under Terræn Rester 
af et middelalderligt Hus, mod hvis Østgavl det tidligere omtalte Lerbæger var 
nedkastet i en dyb Grube. Huset, hvis Indre ikke er færdiggravet, maaler ud
vendig 10,5 x  15,5 Meter. Murene staar paa fast Bund med en Syld af et enkelt 
Lag smaa Kampesten. Medens Nordmuren, der vender ud mod Engdraget, har den 
anselige Tykkelse af 1,80 Meter, maaler de andre Mure kun ca. 0,6. Nordmurens 
vestlige Halvdel staar bevaret i en Højde paa indtil 6 Skifter og er lagt i Munke
forbandt af 9 x  13-13,5 x  28,5-29 cm store Sten (Fig. 7). Den store Murtykkelse 
kan maaske betyde, at det oprindelig har været Planen at anlægge en Ringmur. 
Har en saadan Plan eksisteret, er den dog hurtigt blevet opgivet, eftersom Fun
damentet kun strækker sig i Husets Længde, og Murværket er afsluttet uden 
Fortanding. Im idlertid er det rimeligt at antage, at Muren har baaret en Vægter
gang. — Borgbanken har ved sin Højde og sine stejle Skrænter i Forbindelse 
med den palissadeklædte Grav, Bæltet og det sumpede Engdrag ydet Borgen en 
saa fortrinlig Beskyttelse, at man i Stedet for at bygge en svær Ringmur har 
kunnet klare sig med Palissader. Og langs Adgangsvejen op paa Banken — det

Fig. 8. Den vestlige Bropille.
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Fig. 9. Stenrammen Syd for Bropillerne.
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Fig. 10. Trærammen Syd for Bropillerne.

eneste Sted, Borgen kunde blive virkelig saarbar ved Udeladelse af en Ringmur 
— udnyttedes Terrænets naturlige Muligheder ved Taarnets og Fruerstuens Pla
cering.

Det eneste Sted, hvor der før Udgravningens Paabegyndelse fandtes et lille 
Stykke synligt Murværk, var ved Borgbankens Fod i Sydvest, og her blev der 
sidste Efteraar fremdraget to velbevarede Bropiller muret i Renaissanceforbandt 
(Fig. 8). Bag en 1-Sten tyk Skal ligger en solid Pakning af større og mindre 
Kampesten i Kalk. Medens der fra den vestlige Pille ud mod Strandkanten løber 
en 6 Meter lang, solid Kampestensmur som Støtte for Voldfoden, maa den østlige 
Pille, der nu staar isoleret, have dannet Udgangspunktet for Gravens indvendige 
Palissaderække. I Bropillerne er der A ftryk og Hulrum efter en Bindingsværks- 
konstruktion, og alt taler for, at Murværket er en senere Tilføjelse som Støtte 
for en efterhaanden usolid Trækonstruktion. Inde i hver Pille har der staaet en 
lodret velafstivet Stolpe, og disse to Stolper har været forbundet af i det mindste 
to vandrette Planker, forsynet med Skraabaand. Den nederste Planke er bevaret, 
og paa Grundlag af Aftrykkene i Murværket kan man fastlægge den anden og 
højere liggende Planke, der bestemmer Broens Højde.

I Haab om at finde et Anslag for Broklappen fortsattes Undersøgelsen Syd 
paa, og her blev fremdraget en ejendommelig ca. 4 x  10 Meter Ramme af flade 
Sten (Fig. 9). Ved store, solidt opklodsede Sten opdeltes Rammen i 8 Fag. Sten
sætningens nøjagtige Placering i Forhold til Bropillerne tydede paa Forbindelse 
med disse, men den endelige Forklaring paa Problemet kom først, efter at Stenene 
var fjernet og Undersøgelsen fortsat i Dybden. Her paa Bunden af den udvidede 
Voldgrav, knap 1,5 Meter under Stenrammen gentoges Fænomenet, men i Træ 
(Fig. 10). Denne Ramme, der er af 9 x  10 Tommer Egetømmer, maaler kun ca. 
3,5 x  7 Meter, men dens Nordende ligger lige under Stenrammens, saaledes at 
Afstanden til Bropillerne er den samme i begge Tilfælde. Rammen bærer Rester 
af en vægagtig Bindingsværkskonstruktion, men der er ikke Spor af nogen Ud-
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Fig. 11. Opmaaling af Broen. Paa Opstalten er Rekonstruk
tionen indtegnet.

muring. Langsiderne er ved fem lodrette Stolper opdelt i fire Fag med to Skraa- 
baand i hvert Fag, og alle Stolper og Skraabaand er tappede og fornaglede i Fod
remmene. I Modsætning hertil har nordre Fodrem ufornaglede Skraabaand — det 
samme Forhold som i den vandrette Planke mellem Bropillerne. Den ejendomme
lige Konstruktion til Trods kan der ikke være nogen Tvivl om, at Resterne hid
rører fra en Bro. Forklaringen paa Stenrammen ligger herefter nær. En Synsforret

ning fra 1597 fortæller, at Broen 
til Slottet var faldefærdig, og en 
ny maa være bygget umiddelbart 
efter. I Stedet for at forny Træ
konstruktionen fra Bunden af 
Graven har man da af en ufor
klarlig Aarsag valgt at opkaste en 
11 Meter høj Dæmning over den 
forfaldne Bro og har udlagt den 
vel opklodsede Stenramme som 
Underlag for en ny.

Udgravningen ved Broen er 
endnu ikke afsluttet, men paa 
Grundlag af det hidtil fremdragne 
er der af den nederste Bro lavet 
en Rekonstruktion, i hvilken kun 
er medtaget de Dele, der umid
delbart fremgaar af Udgravningen. 
Rekonstruktionen giver saaledes 
ikke et fuldstændigt Billede af 
Broen (Fig. 11).

Under hele Gravningen er der
kun fundet en enkelt Formsten — en rund Søjlesten — og nogle uornamenterede 
gul- og grønglasserede Fliser. A f Smaafund udover almindeligt Husgeraad og Værk
tøj skal nævnes 4—5 Mønter fra omkring 1300, en Samling Skaar af ottekantede, 
middelalderlige Drikkeglas, et velbevaret Renaissanceblyvindue, Kroge og Glide- 
skinner til Armbrøste samt et Par smaa Bronzespænder. De fleste Fund stammer 
fra Renaissancen, men Middelalderen findes ogsaa repræsenteret.

Udgravningen paabegyndtes November-December 1942 og fortsattes Aaret efter 
i Oktober-November, hvor Anders Willemoes Nielsen og stud. mag. Peter Michel
sen deltog i Undersøgelsen. Medens 1942 kun bragte Renaissance-Bygninger for 
Dagen, gav 1943 interessante Oplysninger om den middelalderlige Borg. Meget er 
endnu tilbage, inden Undersøgelsen kan betragtes som afsluttet, men der er dog 
Haab om, at endnu en Kampagne vil bringe de væsentligste Oplysninger.



Fig. 1. Udhusgavl med Bulplanker i de underste Tavl. Fra en Gaard i 
Østerby. Opmaaling 1 : 50 af Monna Frank og H. H. Engqvist.

LÆSØ BYGGESKIK
A f H ans H enrik Engqvist

I Sommeren 1942 foretog undertegnede for Frilandsmuseet en Række Under
søgelser af ældre Læsøbygninger. Det var især Tangtagenes Konstruktion og 

de Rester af Lyrer, som ved tidligere Lejligheder var konstateret i flere gamle 
Huse, der skulde undersøges. Samtidig blev der foretaget en fuldstændig Opmaa
ling af en karakteristisk Læsøgaard tillige med mindre Opmaalinger af Planer, 
Ildsteder, Konstruktioner m. m. Undersøgelsen gav saa gode Resultater, at man 
efter Bearbejdelsen af Materialet besluttede sig til en ny „ Ekspedition “ af mindre 
Omfang i Sommeren 1943, for nøjere at gennemprøve nogle af de vigtigste 
Resultater.

Den første Sommer deltog 5 arkitektstuderende fra Kunstakademiets Bygnings
skole i Arbejdet, medens Monna Frank, der ogsaa havde været med det første 
Aar, var min eneste Medarbejder i Sommeren 1943.

Efterfølgende Afhandling om Læsø Byggeskik er en kortfattet Redegørelse for 
de vigtigste Resultater af vore Undersøgelser og Iagttagelser.

Midt i det grønne Græs ligger Læsøgaardene med lave, let skraanende Vægge 
og det vældige, uordentlige Tangtag, der ofte giver dem et næsten ruineret 
Udseende (Fig. 2). Det er som havde en Jætte engang overhældt Husene med en 
sejtflydende sølvgraa Masse, som langsomt er størknet i mærkelige, tilfældige
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Fig. 2. Firlænget Gaard, hvis frie ensomme Beliggenhed i det aabne Landskab er karakteristisk for Bebyggelsen 
paa Læsø, som den var overalt paa Øen endnu for en Menneskealder siden. Læg Mærke til Vindfløjen paa Flag
stangen i den meget spartanske Have nord for Stuehuset. Signe Krogbæks Gaard (Hjemstavnsgaarden) i Byrum.

Former. Tiden har givet Tagene deres fine sølvgraa Farve, og Vinden og Fuglene 
har gravet store Gruber i den forvitrede Tang. Mange Steder vokser Ukrudtet 
nok saa frodigt, og det lange Græs svejer frem og tilbage i Vinden. Duer og Høns 
tager for sig af Retterne, ja man fortæller endog, at en Ko engang skal have for
vildet sig op paa Taget. Om dette er sandt skal være usagt; men sikkert er det, 
at paa enhver ordentlig Læsøgaard staar der til Stadighed en Stige op ad den 
skraa Tagflade, saa man kan komme op paa Rygningen, og deroppe er ofte saa 
bredt, at man kan gaa to ved Siden af hinanden. Paa en af Gaardene er der, 
hvor to Længers Tage skærer sammen, saa god Plads, at Familien i godt Vejr 
drikker Eftermiddagskaffe heroppe. T il daglig kan Manden herfra følge Arbejdet 
i Markerne. I ældre Tid var han i uroligt Vejr ustandselig paa Taget med sin 
Søkikkert for at se efter Strandinger; — en den Gang meget god Indtægtskilde 
for Befolkningen.

Læsø er ganske flad. De eneste Højder er de gamle Klitter, der for flere 
Hundrede Aar siden vandrede ind i Landet nordfra. Øen var den Gang gennem 
Aarhundreders skaanselsløse Skovhugst næsten blottet for Trævækst; Sandflugten 
havde rejst sig og lagt den nordre og nordøstre Del af Landet øde. Folk maatte 
flytte sydover og til sidst maatte Hals K irke opgives. Nu ligger den græsover- 
groede Ruin omgivet af sin Kirkegaardsmur langt borte fra alfar Vej. Endnu for 
50 Aar siden var der ikke megen Trævækst paa Øen, derfor kunde man fra 
Husenes Tage se saa vidt omkring. I Dag lukker Plantninger og vildtvoksende 
Træer for Udsynet, og de store Sandflugtsarealer vokser langsomt til med en
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Fig. 3. De enlængede Gaarde og Huse er karakteristiske for Bebyggelsen i Østerby. Her ligger de spredt i det 
grønne Græs, ofte et Stykke borte fra Vejen; et Par Stier er da de eneste Adgange til Huset. Læg Mærke til 

Stigen, der staar op til Taget.

vidunderlig Blanding af B irk, El og Fyr, Lyng og Enebær. I Middelalderen var 
der udstrakte Fyrre- og Egeskove paa Læsø. Folk taler endnu om Skoven som 
noget mærkeligt, noget stort, der er gaaet tabt. Stednavnene fortæller ogsaa om 
Skoven: Jegens (Egenæs), Skovensgaard, Lundensgaard o .m .fl. Den Gang maa 
Gaardene have ligget i Lysninger i Skoven, hvad der sikkert er Grunden til, at 
de den Dag i Dag ligger spredt over det meste af den opdyrkelige Del af Øen 
— uden nogen virkelig Tendens til Bydannelse. Nu er det karakteristisk, at man, 
saa langt Udsynet ikke lukkes af den nyere Beplantning, ser Gaardene ligge som 
smaa flade Forhøjninger i Terrænet — fjernet saa langt fra hinanden, at det altid 
kan betale sig at sætte sig paa sin Cykel for at køre til den næste Gaard.

Den tre- og firlængede Gaard med overvejende sammenbyggede Længer er 
næsten eneraadende paa Læsø; dog findes der paa det gamle Sandflugtsareal i 
Klitten og i Østerby en Del enlængede Steder og Smaagaarde, der dog alle synes 
at være af ret sen Dato (Se Fig. 3).

Gaarde og Huse ligger kun tilnærmelsesvis solret; det ser ud til — hvor mær
keligt det end lyder — at de i blot nogenlunde Nærhed af Havet er orienteret 
efter dette. Saaledes har Bygningerne vesterude en Drejning sydøst—nordvest 
svarende til Kystlinien, medens de mod Øst — i den østlige Del af Byrum, i 
Bangsbo og i Østerby er drejet til den modsätte Side i Lighed med Kystlinierne her.

A f Gaardenes Længer indeholder den nordre i Almindelighed Stuehuset, dog 
findes dette ikke sjældent i en af de andre Længer. Det hænder ogsaa, at Stue
huset ikke holder sig til én Længe; men skubber et Bryggers, en Storstue eller

4»
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endnu oftere en lille  Aftægtslejlighed ud i en af de tilstødende Længer. Signe 
Krogbæks Gaard er et meget typisk Eksempel paa Beliggenheden af de forskellige 
„Huse“ i Forhold til hinanden (Fig. 5). Mod Nord Stuehuset med Aftægtslejlig
heden i den østlige Ende, og Bryggers skubbet ud i den vestre Længe indtil 
Porten. Laden optager en Del af søndre Længe, medens Stalden ligger i den 
øvrige Del af denne Længe samt i den østre Længe.

Ved en nøjere Undersøgelse af de enkelte Gaarde har det imidlertid vist sig, 
at den sammenbyggede Gaard er en yngre Form. Forskelligheder i Tangtagenes 
Konstruktion viser tillige med andre Forhold, at Gaardene tidligere har bestaaet 
af flere, ofte meget korte fritliggende Huse, der ved stadige Udvidelser — i Reglen 
kun faa Fag ad Gangen — er forlængede for til Slut at vokse sammen i H jø r
nerne. Denne stykkevise Udvidelse hænger blandt andet sammen med, at Byg
ningstømmeret fortrinsvis var Vragtømmer; Byggevirksomheden var saaledes 
afhængig af Strandingernes Mængde og „Kvalite t“ . Vi skal sidenhen se, at Stue
huset i de fleste Tilfælde kun har været 4, 5 og 6 Fag lange og at det saa at sige 
altid har været Gaardens nordre Hus. Laden, der ofte var det søndre Hus, var 
5 til 7 Fag lang med en Tærskelo i Midten; denne Tærskelo havde Trægulv og 
var i Reglen to Fag bred, idet man undlod at lægge Bjælke over Stolpetaget i 
Midten. Staldlængen var saa det østre eller vestre Hus.

Som omtalt ovenfor findes der i Klitten og i Østerby en Del enlængede Steder 
og Smaagaarde (Jordtilliggende er desværre endnu ikke oplyst) (se Fig. 3). De 
fleste har for 60—80 Aar siden været meget smaa. Saaledes bestod et Sted, der 
nu har 472 Tønde Land under Ploven, i 1880 kun af 6 Fag Beboelse og 3 Fag 
Udhus ved Beboelsens Østende, fortrinsvis indeholdende Kostalden (Nøjeset). En 
Gaard i Klitten — bygget omkring 1840 — bestod af 7 Fag Beboelse, 4 Fag 
Lade og 3 Fag Stald, alt i Forlængelse af hinanden. Bygningen var mærkeligt nok 
orienteret med Gavlene i Nord—Syd. Bemærkelsesværdigt er det ogsaa, at Ild 
stedet i dette Hus fra først af har haft rigtig Skorsten. Et Sted i Østerby, der nu 
bestaar af 6 Fag Beboelse, 3 Fag Lade og et Fag Stald, bestod, da det blev bygget 
i 1860, kun af 4 Fag Beboelse og et Fag Udhus (Fig. 4).

Karakteristisk for Læsø er de mange Tvillinggaarde. Nu beboes de fleste af 
dem kun af én Husstand; men tidligere har det været almindeligt, at der selv 
paa mindre Gaarde boede flere Familier (Gaardfæller), der havde hver sin Lej
lighed og hver sine Avlsrum. Ganske mærkelige er de enkelte Trilling- og Firling- 
gaarde, hvoraf nu kun Bangsbogaardene lader sig nøjere bestemme. Som en hel

Fig. 4. Plan af enlænget Sted i Østerby. Den mørke Tone angiver Husets Ud
strækning, da det blev opført i 1860. Efter raa Skitse, Maal: 1 : 200.
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Fig. 5. Signe Krogbæks Gaard (Hjemstavnsgaarden) i Byrum. (Øst opad). Rumdelingen i Stuehuset er fra oven af 
og nedefter følgende: Tømmerstue, Køkken og Stue (med Væv), der tilsammen har dannet en Aftægtslejlighed. 
Derpaa følger Storstue, Forstue med bagved liggende Kammer, Dagligstue, Køkken, Sengekammer og et smalt Spise
kammer. I Vestfløjen indtil Porten ligger Bryggers og Huggehus. Opmaaling 1 :200 af Finn Monies og N.E. Hansen.



54 HANS HENRIK ENGQVIST

lille  tæt sammenbygget Landsby har den virket i sine Velmagtsdage med 4 selv
stændige Beboelseshuse (nu er Halvdelen af Husene revet ned). Ja, man fortæller, 
at der engang — naar man regnede Aftægtsfamilierne med — skal have boet 7 
Husstande i Gaarden (Fig. 6).

Læsøgaardenes Stuehusplan knytter sig til de nørrejyske og midtjyske Om- 
raader. Det maa siges at være det normale, at der er to Ildsteder: et Køkken
ildsted og et Bryggersildsted med Bageovn (A f 37 undersøgte Planer har de 22 
to eller flere Ildsteder. De 15, der kun har et Ildsted, er for største Delen mindre 
Steder; dog maa i alle Tilfælde 3 af dem regnes som Gaarde. A f disse 15 har 4 
sidevendt Bageovn, 10 har almindelig bagudvendt Bageovn og et Hus har ingen 
Ovn). Ildstederne paa Læsø er særligt interessante derved, at de endnu benyttes 
i en Udstrækning, som er uden Sidestykke i den øvrige Del af Landet. Mange 
Steder bager man endnu i Bageovnene, og ikke sjældent hænger Skinkerne til 
Røgning i en aaben Skorsten. Ældre Folk har ikke Komfur, og nu, da man ikke 
kan faa Petroleum til Primus’en, er de udelukkende henvist til at benytte det 
aabne Ildsted, — og det er egentlig forbløffende saa hurtigt Vandet bliver varmt, 
naar Kedlen hænger i Krogen lige over det lille Baal, som lægges til Rette i det 
inderste Hjørne af Ildstedet. Der bruges fortrinsvis Kviste og en enkelt Fladtørv 
som Brændsel. Ogsaa Bilæggerovnen benyttes stadig, og det er oven i Købet langt 
den almindeligste Form for Opvarmning. Et Sted blev det fortalt, at Manden saa 
sent som i 1903 havde bestilt en ny Bilægger med en lille indbygget Stegeovn. 
Grunden til, at man saa stædigt holder fast ved Bilæggeren, er sikkert, at den egner 
sig fortræffeligt til de Lyngtorv og Fladtørv, som findes paa Øen.

I Planen danner den lille Blok, der bestaar af Dagligstue (to—tre Fag) og 
Køkken med bagved liggende Sengekammer (to—tre Fag), Kærnen i saa at sige 
alle Huse — saavel de store som de smaa (se Fig. 4 og 5). Hertil kommer saa 
til den ene Side Bryggers, Tørvehus o. lign., og til den anden Side en Forstue 
med bagved liggende Kammer og Storstuen, der i Reglen er paa tre Fag. Det er 
bemærkelsesværdigt, at der ikke sjældent er en aaben Skorsten i Kammeret bag 
Forstuen med en Bilægger stukket ind i Storstuen. Dette Kammer kaldes i saa 
Tilfælde ogsaa Køkkenet (Tjøkkent). Det er vistnok ualmindeligt i den øvrige Del 
af Landet, at der er en særlig Skorsten til Storstuen. Nogle mener, at det er fordi,

Fig. 6. Bangsbogaardene. Fire sammenbyggede Gaarde. Planen til venstre viser hvilke Huse, der hører til de 
forskellige Gaarde.
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Fig. 7. Dagligstue i Signe Krogbæks Gaard med Vægpaneler, indbygget Skab og Skænk med Glaslaager. Fot. 
N. E. Hansen.

man paa de større Gaarde skulde huse forliste Søkaptajner, indtil de fik deres 
Sager i Orden. Karakteristisk for Læsø er det lille Vindfang af Træ udfor Forstuen. 
Det springer kun Va—3A m frem foran Murfladen og kan altid være under Tag
udhænget.

Læsøgaardenes Stuehuse er ofte meget fint udstyrede med Vægpaneler og 
pyntelige indbyggede Smaaskabe med Glasdøre og muntert svungne Gesimser. 
Karakteristisk er ogsaa den saakaldte Skænk, der har Form som et Chatol med 
Overskab med Glasdøre; ud for Dørene er der paa Skabets Forside anbragt to 
meget spidse Pyramider staaende paa smaa Kugler; — et Motiv, der gaar igen 
paa næsten alle Læsøskabe (Fig. 7). Storstuen er der som Reglen kælet mest for; 
her er Væggen omkring Bilæggeren undertiden beklædt med hollandske blaamalede 
Fliser. 1 Sovekammeret bag Køkkenet var i Reglen anbragt to faste Senge, medens 
der ikke sjældent stod en Himmelseng i Dagligstuen. I Almindelighed kan man 
godt sige, at der er et Misforhold mellem Stuehusets og Avlsbygningernes Stør
relse; det er som Stuehusene stadig er blevet større, uden at de øvrige Længer 
er fulgt tilsvarende med. Dette hænger sikkert sammen med, at Landbruget ikke 
var Læsøboernes eneste Erhverv. Mændene foer til Søs — især i deres yngre Aar, 
medens Kvinderne maatte tage sig af Landbruget, som helt op til vore Dage har 
været drevet uhyre primitivt. Stuehusenes Størrelse og deres pyntelige Udstyr 
vidner om Tilknytning til Søen, og de ligner heri andre Egne af Landet, hvor 
Befolkningen har sejlet (Rømø).

Det var næsten det normale paa Læsø, at det gamle Stuehus blev staaende 
som Udhus, naar man byggede nyt Stuehus. Der er flere Eksempler paa, at
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Stuehuset, der oprindelig var nordre Hus, er blevet nybygget som østre eller 
vestre Hus, for til sidst at ende med at blive Gaardens søndre Længe. Et enkelt 
Sted stod endnu i 1942 begge de ældre Stuehuse. Andre Steder indeholdes det 
gamle Stuehus i den nuværende Stuehuslænge —  undertiden som Husets Kærne; 
i Reglen ses det dog kun i Tangtagets Konstruktion. Det viser sig saa i mang
foldige Tilfælde, at Stuehuset — som tidligere antydet — fra først af har været 
et ganske kort Hus, 4 til 6 Fag langt; det har kun indeholdt to Rum, en Stue 
paa to Fag og Køkken. Stuen har haft Bræddeloft, medens Køkkenet har aabnet 
sig op i Tagrummet. Røgen er fra det aabne Ildsted, hvis Udformning ikke kendes, 
trukket op i Taget og ud af Lyrehullet i Rygningen. Denne Indretning var endnu 
fuldstændig bevaret i et gammelt Stuehus, der var blevet degraderet til Hønsehus. 
At det har været saadan i de allerfleste Tilfælde, er overmaade sandsynligt; sam
menligner man saaledes den her antydede Indretning med „Kærnen“ i de nuvæ
rende Stuehuse, v il man se, at denne er en direkte Videreførelse af den primitive 
Form. Forandringen maa være sket, da Ildstedet blev forsynet med rigtig Skorsten; 
først da er det blevet muligt at lægge Bræddeloft over Køkkenet og skille Sove
kammeret fra (A f 30 undersøgte Gaarde indeholder 10 med fuldstændig Sikkerhed 
saadanne ganske korte Stuehuse, hertil kommer i alle Tilfælde 5, der indeholder 
betydelige Rester, som uden Tviv l hidrører fra Huse af samme Type).

H vor gamle kan nu disse korte Stuehuse være? Det er selvfølgelig vanskeligt 
at svare paa; dog er der flere Forhold, der giver gode Fingerpeg. Saa at sige alle 
disse Husrester har som Underlag for Tangtaget et tykt Lag Fyrrekviste, og da 
man ved, at Fyrreskoven paa Læsø var fuldstændig forsvundet i sidste Halvdel 
af 1600-Tallet, maa Husene være bygget før denne T id; det vil sige, at de maa 
være 275 til 300 Aar gamle. Men ogsaa andre Ting taler for, at Husene virkelig 
er saa gamle. Paa en af Øens større Gaarde (Juelsminde) har indtil for nogle 
Aar siden ligget et meget gammelt Stuehus, som Beboerne betegnede som æld
gammelt og mærkeligt. Østre Længe har sidenhen været Stuehus, og her er ret 
omhyggeligt skaaret 1694 i en af Bjælkerne. Stuehuset er nu i Gaardens søndre 
Længe; det er udvidet i begge Ender og har haft Lyre, saa det kan næppe være 
yngre end fra Tiden omkring 1800. En anden Gaard (L ille  Bovetsgaard) har i 
den nordre Længe (nu Stald) Rester af et ganske kort Stuehus; det nuværende 
Stuehus er østre Længe, det er udvidet to Gange, og en af Stolperne i den sidste 
Udvidelse staar paa en Syldsten med Aarstallet 1754. Denne Syldsten kan selv
følgelig godt have siddet et andet Sted før; Storstuens Paneler synes dog at godt
gøre, at denne sidste Udvidelse i alle Tilfælde er fra Tiden før 1800. Paa et nu 
nedrevet Ildsted (Bakkensgaard) var i den vaade Ler indridset 1656, og saaledes 
er der flere Eksempler. Tømmeret i Husene siger sjældent noget, dog findes der 
i enkelte af de omtalte gamle Stuehuse Bjælker og Spær, der er nummereret med 
Tal og Tegn, som leder Tanken hen paa gotiske Kirketagværker og paa „V inkel
gaardens“ minuskelagtige Tegn (Vinkelgaarden er en enlænget midtjysk Gaard, 
hvis gotiske Konstruktioner og de omtalte Nummereringsmærker daterer den til 
Tiden før 1550.) Nogle Steder sidder disse Tømmerstykker meget tilfældigt og gør 
Indtryk af at være Tømmer fra ældre Huse, der er anvendt igen; men andre 
Steder synes Tømmeret at sidde paa Plads og i alle Tilfælde i nogenlunde Række
følge, saa man maa regne med, at det danner en Helhed.
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Fig. 8. Tangtagets Konstruktion. De lange Vaskehalse snoes om den nederste Lægte og Vaskerne skubbes tæt 
sammen og Fordybningerne mellem Vaskerne fyldes til med de tyndere Gumlinger. I Almindelighed lægges der 
Vasker og Gumlinger om de tre til fire nederste Lægter, hvorved der dannes ligesom en Tangvold forneden, og 

her ovenpaa lægges den løse Tang Lag for Lag.

Tangtage kendes her i Landet kun paa Læsø (Dog har man i ældre Tid — 
blot i mindre Grad — ogsaa anvendt Tang som Tækkemateriale paa Endelave). 
Tangen hentedes ved særlig Vind i Foraars- og Efteraarsmaanederne ude paa det 
flade Vand mod Syd. Naar det rygtedes, at der var Tang, blev der en vældig 
Kappestrid om, til Fods og med Vogn, at bringe det mest mulige saa langt ind 
paa Land, saa Vandet ikke kunde faa fat i det igen. Her blev det tørret, til det 
var tjenligt til Brug.

Naar et Hus skulde „tænges“ , var det en større Forestilling, og mange Men
nesker maatte hjælpe med. Tangen udlagdes paa Græsset i langagtige Bunker og 
blev af særlig kraftige Piger — „Damerne“ , som de kaldtes — snoet til „Vasker“ , 
der havde Form omtrent som en Haletudse: en tyk, langagtig Klump med en 
lang Hale — „Halsen“ — i den ene Ende. Disse „Vasker“ blev paa en Fork 
stukket op til de Mænd, der tængede, og her blev Vaskehalsen snoet om den 
nederste Lægte, og den ene Vaske blev trykket saa tæt ind til den foregaaende 
som muligt (Fig. 8 a). 1 Fordybningerne mellem de enkelte Vasker blev de noget 
tyndere „Gumlinger“ presset ned. De var snoet ligesom Vaskerne, de havde blot 
en langt tyndere Krop (Fig. 8b). Om næstnederste Lægte snoedes saa nye Vasker 
og nye Gumlinger, akkurat som paa nederste Lægte, det samme gentog sig om 
tredie og eventuelt ogsaa om fjerde Lægte. Der havde nu dannet sig ligesom en 
hængende Vold forneden; her ovenpaa lagdes den løse Tang, Lag paa Lag, med 
Retning skraat udad og nedad (Fig. 8c). T il Slut mønnedes Rygningen med lange, 
smalle Græstørv (Se Fig. 1 og 5). Der gik dog lang Tid, før man kom saa vidt; 
Tangen skulde sætte sig, forinden man mønnede. Helst skulde der lægges et nyt 
Lag Tang over hele Taget et og to Aar efter, først saa regnedes Taget for at være 
helt færdigt. Men saa var det ogsaa et godt Tag, meget lunt om Vinteren og svalt 
om Sommeren, og det havde en Holdbarhed, der langt overgaar Straataget. Folk 
fortæller, at Tagene kan være helt op til tre Hundrede Aar gamle, hvad der meget godt 
svarer til de Iagttagelser, vi gjorde (Bl.a. den omtalte Anvendelse af Fyrrekviste som 
Underlag for Tangen). Medens man tængede har der været bælgmørkt inde i Huset, 
fordi Vaskerne dækkede den øverste Halvdel af Ydervæggene; først naar man var 
færdig med Taget kunde man skære Tangen væk ud for Vinduerne (Se Fig. 10).
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Gavlene udførtes paa de yngre Huse ved at slaa vandrette Lægter paa hele 
Gavltrekanten (støttet af et Par lodrette Stolper), om disse Lægter snoedes Vaske
halsene hele Vejen op. De ældre Gavle var indvendigt lukkede med lodrette 
Brædder, som var skubbet ind i Noter i Spæerne og støttet af Hanebaandet. Uden 
paa denne Bræddegavl hængtes Vaskerne, idet deres meget lange Halse var fast
gjort om de normale Lægter i Faget nærmest Gavlen.

Som Underlag for Tangen, — for at den ikke skulde drysse, — lagdes i de 
yngre Huse Langhalm eller gamle Fiskenet, medens man i ældre Tid anvendte Løv
træskviste med Bladene paa og Fyrrekviste med Naalene paa. Fyrrekvistene er i 
Reglen de ældste, (de hidrører — som tidligere nævnt fra den Tid, da der var 
store Fyrreskove paa Læsø); men man træffer ogsaa meget gammelt „S trø“ af 
Løvtræ. Man kan se det paa Træets Forvitringsgrad og paa det vældige Sodlag, 
der dækker Strøet i Nærheden af det tidligere Lyrehul. 1 de ældste Tage bliver 
Strøets Tykkelse ogsaa meget stor, det faar nærmest Karakteren af et selvstæn
digt Brotag (Se Fig. 9 c). Disse forskellige Former for Strø og Sporene efter 
ældre Gavle (Noter i Spær og Vaskehalse om Lægterne helt op til Klippen) gør 
det muligt — i langt højere Grad end i den øvrige Del af Landet — at følge en 
Bygnings Udvikling og bestemme dens Alder.

Man skulde rent umiddelbart tro, at disse meget tunge Tage fordrede en særlig 
kraftig Bindingsværkskonstruktion; Læsø-Bindingsværket er imidlertid ikke særlig 
kraftigt, bl. a. staar Stolperne direkte paa Syldsten, Fodrem forekommer saa at sige 
ikke (se Fig. 1). Karakteristisk for Læsø er det dog, at Bindingsværksstolperne 
ofte staar skraat udad forneden; dette synes især at være Tilfældet i Gavlene, 
sandsynligvis fordi Tangtaget her er særligt tykt (se Fig. 1, 5 og 10). Paa et Punkt 
adskiller Læsøhusenes Konstruktion sig ganske fra den øvrige Del af Landet: 
Bjælkerne ligger altid — selv i de ældste Huse — ovenpaa Remmen, og Spæerne 
er bladet paa Siden af Bjælkerne (se Fig. 8). Dette Forhold hænger selvfølgelig 
sammen med Tangtaget; Stolpetappen, der i det almindelige ældre Bindingsværks
hus med gennemstukne Bjælkehoveder støtter Spæret og dermed hele Taget, vilde 
aldrig have kunnet bære et Tangtags enorme Vægt. Hertil kommer saa den spe-

Fig. 9. I de ældre Tangtage var Tangen undertiden fastholdt af svære Pinde, der enten var stukket i Huller i 
Remmen (a og b) eller ned mellem Rem og Skokbord (c). Læg iøvrigt Mærke til Konstruktionen: Skokbordet, der 

er fastgjort paa de skraa Bjælkeender med en splittet Nagle, og Skokknægten, der støtter Skokbordet.
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Fig. 10. Det mægtige Tangtag hænger halvt ned over Væggene; ud for Vinduerne er Tangen skaaret bort med en 
Le eller en særlig dertil indrettet Kniv. Læg Mærke til Tagets Bevoksning. Dethsgaard i Bangsbo (Hals Sogn).

cielle Udformning af denne Del af Konstruktionen (Fig. 8 og 9). Paa Bjælkernes 
skraat afskaarne Ender er anbragt en bred, svær Fjæl — Skokbordet, — der er 
fastgjort med en Trænagle, der ofte er saa lang, at den gaar skraat op igennem 
Bjælkens Overside, hvor den er splittet med en lille Trækile (se Fig. 9 c). 1 de 
noget ældre Huse er Skokbordet støttet af kraftige Skokknægte eller Tængknægte, 
som de ogsaa kaldes. Skokknægten er fastgjort til Stolpen med en Trænagle, der 
gaar tværs gennem Stolpen og er splittet paa Stolpens Inderside. Skokbordets 
Tilstedeværelse kan til Nød forklares med, at det har skullet holde Vaskerne ud 
fra Remmen, (dette kan dog ogsaa — som det ses paa meget sene Huse — gøres 
ved at anbringe en Lægte yderst paa Bjælkernes Overside). Men Skokknægtene 
med de splittede Nagler, de synes jo at skulle støtte Skokbordet for et udad- 
gaaende Tryk, medens det Tryk, der paaføres Skokbordet af Vaskerne er indad- 
gaaende og nedadgaaende. Det kan kun forklares paa den Maade, at Skokbord og 
Skokknægt i Virkeligheden er et Relikt af en ældre Konstruktion. Mejborg har i 
sine Optegnelser Ira Læsø en Bemærkning om, at Tangen i meget gamle Huse 
blev holdt paa Plads af en Slags Gitter af Pinde. Efter ihærdig Søgen fandt vi 
virkelig i flere meget gamle Huse inde i Tangen Pinde, der enten var stukket 
ned mellem Skokbordet og Remmen (Fig 9c) eller i Huller i Remmen (Fig. 9a og b). 
Og undersøgte man saa Tagets Underside, viste det sig, at der ikke var snoet 
Vaskehalse om de nederste Lægter. Saa forstaar man bedre, at Skokbord og
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Skokknægte er saa kraftige og saa omhyggeligt fastgjort; de har jo i Virkeligheden 
skullet bære hele Tagets Vægt.

De fleste af de ældre Tangtage indeholdt Rester af Lyrehuller; men Lyrehul
lernes Lukkelse, — en Detalje vi meget gerne vilde have haft Klaring paa, — 
lykkedes det ikke at finde det ringeste Spor efter. Der fandtes flere forskellige 
Former paa Lyrehuller. De simpleste var blot dannede ved at Lægterne ud for 
Hullet var bortskaaret, medens Siderne i den firkantede Gennemskæring af Tangen 
tilsyneladende var klinet til med et tyndt Lag Ler. En af de fineste — og vistnok 
ogsaa ældste — Lyrer var rund, idet Tangen var holdt paa Plads af et (maaske 
flere) „Tøndebaand“ , dannet af en flækket bøjelig Gren.

Det bør ogsaa nævnes, at vi paa Læsø fandt betydelige Rester af Bulhuse 
(Fig. I). 1 Reglen drejede det sig kun om nogle enkelte Fag i en Gaards Længe; 
men i et Par Tilfælde havde der været anvendt Bulplanker som Væglukkelse i 
større Dele af Bygninger. Bl. a. havde et af de meget gamle 5 Fags Stuehuse 
Noter efter Bulplanker i alle Nordsidens Stolper; Hjørnestolperne havde Noter i 
to Sider, saa der maa ogsaa have været Planker i en Del af Gavlene. En Gaard 
i Østerby havde for faa Aar siden haft Bulplanker i hele nordre Længe og i 
noget af vestre. Ligeledes skal nævnes, at en af de aller ældste Husrester — et 
4 Fags Hus med meget korte kraftige Stolper — havde en ualmindelig svær 
Fodrem (Fodrem forekommer som tidligere nævnt ellers ikke paa Læsø). Gamle 
Folk fortalte med en let Hovedrysten, at man i gamle Dage havde haft den 
mærkelige Skik at sætte Stolperne paa en Fodrem. I det hele taget viser mange 
Smaatræk, at Øen maa have haft et meget veludviklet Tømrerhaandværk. Bl. a. er 
Hjørnestolper og Dørstolper ofte affasede i Kanten, idet Fasen først begynder lidt 
over Syldstenen og ender et lille  Stykke før Remmen. Lignende Aflåsninger findes 
paa Bjælker og indvendige Skraabaand, „Kuerbaand“ .

Det er vistnok et Særsyn, at endnu staaende Bygninger indeholder saa mange 
Træk, der kan give Oplysninger om svundne Tiders Byggeskik. T il Trods for at 
vi nu i to Somre har gennemtrawlet Øen, er der ingen Tvivl om, at mangt og 
meget endnu vil kunne findes. — Den øvrige Del af Landet venter imidlertid paa 
at blive undersøgt paa samme systematiske Maade.

Kommunelæge V. Eilschou-Holm har støttet Læsø-Undersøgelserne økonomisk. 
Uden denne Støtte havde det næppe været muligt at gennemføre saa dybtgaaende 
Undersøgelser. De gode Resultater skyldes dog først og fremmest mine Med
arbejderes store Interesse og gode Indsats. — Ogsaa Læsøboerne er vi Tak skyl
dige for deres Velvilje og Hjælpsomhed.

Efter at dette er skrevet, er min bedste Ven og Medarbejder Arkitekt Monna 
Frank gaaet bort. Hendes Hjælpsomhed, Interesse og Energi var enestaaende. 
Hun havde fin Fornemmelse for A rkitektur og en sjælden Evne til at trænge til 
Bunds i det, hun arbejdede med. Hendes altfor tidlige Bortgang betyder et stort 
Tab for de kommende Aars Undersøgelsesarbejde, som hun glædede sig meget til 
at deltage i.



Fig. 1. Udbygraven fra Syd. Flere store Sten over Fodenden er fjernet ved Markarbejde.

EN BRONZESPAND MED B1LLEDFRISE I EN GRAV 
FRA 3. AARHUNDREDE

A f Mogens B. M ackeprang

Den 3. December 1943 skrev Gaardejer Alfred Jacobsen, Udby ved Vording
borg, til Nationalmuseet, at han i en Sandbanke havde fundet en ornamen

teret Bronzespand. Takket være denne Meddelelse blev et velbevaret Stykke 
provinsialromersk Kunstindustri — vel det smukkeste i sin Art — reddet fra Un
dergang sammen med andre Sager fra en rigt udstyret Skeletgrav fra yngre ro
mersk Jernalder.

For at tage Fund og Findested i Øjesyn rejste Forfatteren af denne Artikel til
Udby. Findestedet — der ligger en halv Kilometer Øst for N. F. S. Grundtvig’s 
Fødeby Udby, i Sognet af samme Navn (Baarse Herred) — er Toppen af en 
højtliggende Banke, kun ca. 60 m Vest for Landevejen, der i sydlig Retning gaar 
mod Vordingborg. Naboskabet til Vejen er dog af forholdsvis ny Dato, idet denne 
Hovedfærdselsaare først blev anlagt omkring Aar 1806. Fra Banken er der frit 
Udsyn imod Vest, og i Sydsydvest skimtes Storstrømmen og Nordspidsen af Fal
ster. Mod Nord, Øst og Syd ligger Skovene i en stor Bue udenom Udby’s og 
Skallerup’s Marker, og indenfor Skovbæltet, kun halvanden Kilometer i stik Syd,
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ser vi den toppede Banke „Egebjerg“ , hvor G. V. Blom og Georg Sarauw i 1895 for 
Nationalmuseet undersøgte en righoldig Gravplads fra samme Tid som det nye Fund.

Den østlige Del af Banken ved Udby var bortfjernet ved tidligere Grusgrav
ning, hvorved der skal være fundet flere Skeletter. Da Gaardejer Jacobsen i Slut
ningen af November pløjede hen over Bankens Vestskraaning, stødte han flere 
Gange paa svære Kampesten, og han havde fjernet 3—4 Stykker, da der viste 
sig endnu en stor, flad Sten. Ved at løfte denne kom Randen af en Bronzespand 
til Syne, og under Opgravningen fremkom yderligere en Benkam. Paa Stenens 
Underside saas endnu Mærker efter Spanden, en hvidlig Plet paa knap 20 cm i 

Tværmaal. Stenens T ryk  har vel bi
draget til, at Bunden er gaaet løs fra 
Spanden, idet Karsiden var irret igen
nem paa det tyndeste (kun en Femte
del Millimeter tykke) Sted et Stykke 
over Foden.

V i gravede nu Overjorden paa 
Findestedet væk for at finde Resten af 
Graven. Derved blottedes to store Sten, 
og ved Afskrabning af det gule Sand 
viste sig et Skelet, liggende i Retning 
Sydvest—Nordøst med Hovedet i Syd-

Fig. 2. Lerkar fra Udbygraven. H. 10 cm. Vest (se Fig. 1). G r a v e n s  O m r id s  V3T
vanskeligt at faa tydeligt frem, men 

den oprindelige Nedgravning syntes dog at have været ca. 2,30 m lang, 0,90— 
0,95 m bred ved Hovedenden og noget smallere, 0,70—0,75 m, ved Fodenden. 
Tværs over Hovedenden laa den ene store Sten (0,55 x  0,85 m stor og 0,25 m 
tyk), hvis Top kun var et Spadestik under Pløjelagets Bund, og Kraniet stak frem 
under Stenens Sydkant. Over Ligets Midte laa en mindre Sten, der dækkede 
højre Laar og Underarm.

Efter at Stenene var fjernet, blev Skelettet lagt frit. Det var sine Steder ret 
velbevaret, men andre Steder meget skrøbeligt, opløst eller helt forsvundet; dette 
gjaldt navnlig alle Knoglernes Ledender. Ved den Undersøgelse, som Dr. med. Kurt 
Bröste senere underkastede Skeletdelene, viste det sig saaledes, at der ikke var 
en eneste fuldstændig bevaret Lemmeknogle, som kunde bruges til anthropologiske 
Maalinger. Fragmentet af Kranietaget viser, ifølge Dr. Bröste, udbredt Forbening 
af Sømmene, hvad der — i Forbindelse med Tændernes stærke Slid — tyder 
paa, at det har været et gammelt Individ. Kønnet kunde ikke sikkert bestemmes; 
Tandbuens Form i Undermunden tyder nærmest paa Kvinde; men Diameteren af 
den nedenfor nævnte Guldfingerring taler for, at den døde har været en Mand. 
Liget laa paa Ryggen, omtrent udstrakt, lidt paa højre Side, og Længden fra Issen 
til Hælenes formodede Plads var 1,75 m.

Hovedet var foroverbøjet og faldet mod højre Side; det var stærkt sammen
trykket af den tunge Sten, og Ansigtet var kvast. Ved venstre Skulder stod et lille, 
velformet Hankekar af Ler med indridsede vandrette Furer og Guirlandedekora
tion (Fig. 2). Mellem Karret og Hovedet laa i Skulderhøjde en lille Sølvbøjlenaal



EN BRONZESPAND MED BILLEDFRISE FRA 3. AARHUNDREDE 63

(Fig. 5 t. v.). Baade Lerkarret med den vinkelbøjede Side og Bøjlenaalen er Typer 
karakteristiske for det 3. Aarhundrede e. Kr. Armene laa ned langs Kroppen og 
var let bøjede i Albuen. Højre Haand laa mod øverste Del af højre Laarben, og 
paa Ringfingeren sad en Spiralring af Guld (Fig. 5 t. h.), der ved den Analyse, 
som Statsguardejn Johs. Siggaard senere foretog, viste sig at være meget rent,

Fig. 3. To Skivesmykker af Sølv og Bronze fra Udbygraven. Over- og Undersider. Vi.

939 Promille. Den venstre Haand, hvis Knogler var opløste og forsvundne, har 
ligget over Bækkenpartiets Midte. Knæene var omtrent strakte. Den venstre Fod 
var totalt borte, og af den højre resterede kun nogle faa Knogler, sværtede grønne 
af Bronze. Tværs over Føddernes Plads jagttoges en mørk Stribe af hensmuldret 
organisk Masse. Herpaa fandtes udfor den venstre Fod et Skivesmykke af Sølv 
og Bronze, og mellem de to Fødder laa et ganske tilsvarende (Fig. 3). Disse 
Smykkeskiver bestaar af en Bronzeplade, hvorpaa der er lagt en flad Sølvring 
omgivet af en paaloddet Perletraad; midt paa Skiven sidder, indrammet af en lav 
Sølvkant, en lille Kegle af forgyldt Sølvblik med pressede Ornamenter. Keglen 
fastholdes af en Bronzenagle med sølvpletteret Hoved, og paa Smykkernes Under
side er Naglen nittet til en lille  Bronzeskive (Fig. 3 nederst). Mellem de to Bronze
plader ses Rester af det organiske Stof, antagelig Læder, som Smykkeskiverne 
har været anbragt paa. Det kunde være fristende at anse dem for Skospænder,
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men deres Plads i Forhold til Fødderne synes ikke helt at berettige denne An
tagelse; snarest har de siddet paa et Læderbælte. Paa den mørke Stribe, tæt ved 
Skivesmykkerne, fandtes ogsaa 5 smaa Bronzeknapper med hvælvet, sølvdækket 
Hoved (Fig. 5 nederst).

Ved Fodenden havde Bronzespanden staaet, og det var her, Gaardejeren havde 
gravet. Efter det omtalte A ftryk paa Stenen at dømme, stod Spanden i Gravens 
højre Side, Nord for den højre Fod, som jo ogsaa var bronzesværtet; paa dette 
Sted fandtes endnu et lille Fragment af Spandens Side. Benkammen (Fig. 4) har 
ogsaa ligget i Gravens Fodende, men dens nærmere Plads kendes ikke; den be-

Fig. 4. Benkam fra Udbygraven. Knapt ’/i.

staar af fem smalle Benstykker med Tænder, anbragt ved Siden af hinanden 
mellem to omtrent halvcirkelformede Benplader holdt sammen af Bronzenagler.

Den største Interesse knytter sig til Bronzespanden paa Grund af den nyde
lige Billedfrise i senklassisk Stil omkring Karrets øvre Del. Fig. 6 viser Udby- 
Spanden, som den ser ud nu efter at være blevet renset af Konservator Julius 
Raklev og restaureret af Billedhugger W illiam Larsen (sidstnævnte har ogsaa 
elskværdigst givet Bidrag til den nedenfor fremsatte tekniske Redegørelse). Et ret 
bredt Parti over Bunden er suppleret, og Spandens nuværende Højde, 2OV2 cm 
fra Rand til Standflade, er derfor skønsmæssig. Mundingsdiameteren er 22l/< cm. 
Spanden har to Hanke med smukt inddrejet Perlestavsmønster og flade Affilinger 
forneden, hvor de sidder i Attacherne. De Sider af Hankene, som ligger mod hin
anden, naar Spanden bæres, viser stærke Slidmærker. Hankeenderne har, som det 
fremgaar af Loddesporene paa Attachernes Yderside, været dækket med en eller 
anden Slags runde Buler, men disse, som let blev stødt af, er antagelig allerede 
gaaet tabt i det lange Tidsrum, Spanden har været i Brug.

Udby-Spanden er fremstillet ved Støbning efter den saakaldte „à cire perdue“ 
Metode. Karret blev formet i Voks over en Lerkerne. Hanke-Attacherne udførtes 
ogsaa i det bløde Materiale og anbragtes særskilt paa Spandens tykke, foroven
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affladede Rand. Derpaa blev hele Voksmodellen dækket med en svær Lerkappe, 
Vokset smeltedes ud og flydende Metal hældtes ind i Stedet. Efter Størkningen 
knustes Lerformen, og den færdigstøbte Spand kunde tages ud.

Spanden anbragtes nu i en Drejebænk. Ornamentbaandene over og under 
Billedfrisen inddrejedes, saaledes, at det øvre Bælte fik en svag S-Profil, det 
nedre en let hvælvet Profil; de smaa fremspringende, pæreformede Knopper i 
Baandet foroven, som vilde have hindret en Afdrejning, maa være indhamret 
senere. løvrigt fik hele Spanden en Afdrejning, hvorved Karsidens Tykkelse (maalt

Fig. 5. Sølvbøjlenaal, Guldfingerring og Bronzeknapper med sølvdækket Hoved 
fra Udbygraven. */i.

et Stykke over Foden) blev bragt helt ned til 0,20 mm; lige nedenfor Billedfrisen 
er Tykkelsen 0,35 mm.

Foden maatte ogsaa udformes. Den er nemlig ikke, saaledes som man skulde 
tro, støbt i dens nuværende Ringform, men dannet ved Inddrivning af Spandens 
cylindriske Bund. Den tilsyneladende massive, 41/« mm tykke Fodring bestaar 
altsaa i Realiteten af to Lag, af hvilke det ydre er en Fortsættelse af Karsiden, 
medens det indre gaar over i Spandens Bund. At Foden virkelig er fremstillet 
paa denne omstændelige Maade fremgaar af, at man indvendig i Spandens Bund 
kan se den fine Spalte mellem Ringfodens to Blade, og det bekræftes af Forske
ren H. Hahnes Undersøgelser af nordvesttyske Spande af denne Type, hvor Foden 
er brudt itu eller forsøgsvis gennemsavet. Muligvis er Foden blevet trykket i Form 
under Drejningen; i alle Tilfælde fik den en Afpudsning paa Drejebænken og for
synedes med en Pyntefure, ligesom der inddrejedes koncentriske Ringe i Span
dens Bund udvendig og indvendig. Midt i Bunden ses endnu Fordybningen efter 
Drejebænkens Pinolspids.

Det kan ikke sikkert afgøres, om Frisen er modeleret i Vokset og støbt sam
men med Spanden, eller om den er fremstilet udelukkende ved Ciselering; i sidst
nævnte Tilfælde har man maattet arbejde Relieffet ud af Fladen og borthugge

5
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Baggrunden. Alle Konturer er eftergaaet af Ciceløren, og Detaljer tilføjet med 
Punslen. Ornamentbaandet foroven udførtes som en klassisk Æggestav (Kymation) 
og det forneden som et „Slyngbaand“ .

Billedfrisen gengiver en Række Havvæsener — dels i Menneskeskikkelse, dels 
Landdyr med Fiskehale — og er sammensat af fire, ens komponerede Grupper. 
Under den ene Hankeattache ses en Nereide siddende foran en Hav-Hanløve 
(Fig. 7). Da det sikkert er Kunstnerens Mening, at Gudinden skal ride paa Løven, 
kan Fremstillingen ikke siges at være helt lykkedes. Mod Løven styrter sig en 
Hav-Tyr, og paa den modsatte Side flygter en Hav-Hest. Alle tre D yr har Fiske
hale, og under Forkroppen vifter de med en trapezformet Finne, Træk, som er 
fælles for alle Frisens Havuhyrer. Gruppen paa Spandens modstaaende Side 
(Fig. 8) viser en Hav-Kentaur, der pisker paa en Hav-Hest, som angribes forfra 
af en Hav-Bjørn. T il venstre herfor styrter et Hav-Daadyr bort i strakt Galop. 
De to sidste Grupper har samme Midtfigur, nemlig en Amorin ridende paa en 
Delphin. I det ene Tilfælde bevæger de to flankerende D yr — en Hav-Bjørn til 
venstre og et Hav-Vildsvin til højre — sig hen imod den lille vingede Gud 
(Fig. 9), i det andet Tilfælde styrter de til hver sin Side, en Hav-Hunløve til 
venstre og en Hav-Ulv (?) til højre (Fig. 10). Mellem Havvæsenerne dukker Del- 
phiner op af Bølgerne, der er markeret ved indpunslede Linier, og foroven og 
forneden i Frisen ses riflede Hjertemuslinger.

For yderligere at øge Virkningen har forskellige af Frisens Enkeltheder været 
dækket med tyndt Sølvblik, saaledes Nereidens Kappe, Amorinernes Vinger, Hav
hestens Manke, Daadyrets Takker, Havdyrenes Bug- og Halefinner og Delphi- 
nernes Krop; endvidere Hjertemuslingerne, der udfylder Mellemrummene, og de 
smaa pæreformede Knopper i det øverste Ornamentbaand. Denne Sølvbelægning 
er nu forsvundet, og kun nogle smalle Sølvstriber sidder tilbage hist og her i de 
ciselerede Furer langs Konturerne; de fleste Steder ses blot de fordybede Furer 
omkransede af fine Hammerslag.

Frisens Stil er en sen Udløber af den romerske Klassicisme og Motivet, som 
saa mange andre, en Arv fra Hellenismen. Udførelsen er haandværksmæssig, men 
dog ikke ilde, og Udby-Frisen hævder sig ubestridt som den smukkeste paa de 
billedprydede Spande. Inden vi gaar over til at betragte de beslægtede Fremstil
linger skal imidlertid gives nogle Oplysninger om den Spandtype, som Udbyspan- 
den tilhører.

Det er den saakaldte „Hem m oor“ -Type, opkaldt efter en Gravplads fra yngre 
romersk Jernalder i Nordhannover, ikke langt Syd for Elbmundingen, hvor der i 
1892—93 fandtes 18 saadanne Spande anvendt som Brændtbensurner. Der kendes 
nu mindst 127 Spande af denne Type — heraf 17 med Billedfrise. Fabrikations
stederne for Spandene maa, saaledes som den danske Arkæolog Sophus Müller 
paapegede allerede i 1874, søges i Rhinegnene, muligvis, som man har ment (se 
nærmere nedenfor), i den romerske Provins Germania Inferior, hvis Grænse mod 
det frie Germanien gik langs den nedre Rhin. Ved Flodhandelen bragtes Span
dene til de romerske Kasteller og Byer i Rhinlandet, og enkelte Stykker naaede 
til Schweiz eller ad Donau til Ungarn og Kroatien. I Ungarn, Romernes Pan- 
nonia, forekommer desuden en halv Snes Eksemplarer af en særlig Variation af
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Hemmoorspandene. Man har fundet et enkelt Eksemplar af denne Særtype helt 
ovre ved Kertsch paa Krim, hvortil det maa være kommet ad Donau og over 
Sortehavet. Bortset fra dette ene Stykke kendtes den nævnte Variation indtil for 
nylig ikke udenfor Ungarn; nedenfor skal imidlertid omtales et Eksemplar, som

Fig. 6. Bronzespand fra Udbygraven. H. (til Randen) 20,5 cm.

for kort Tid siden er kommet for Dagen i en sydsjællandsk Grav (Fig. 11). Nogle 
faa Hemmoorspande kom vestpaa til Nordgallien. En enkelt er fundet ved den 
engelske Kyst paa Østspidsen af Kent, en anden i Sydfrankrig. Hovedparten af 
Spandene udførtes dog til Tyskland og Skandinavien. Fra Rhindeltaet sejlede Køb
mændene langs Friesland til Ems’s, Wesers og Elbens Mundinger, og herfra gik 
Handelen videre op ad Floderne til disses Opland. Talrigt finder vi saaledes Span
dene paa Urnegravpladserne i Hannover og Westfalen og Skeletgravpladserne i 
Mecklenburg, Sachsen og Thüringen. Kun faa Eksemplarer naaede længere øst- 
paa. Derimod var Nordboerne ivrige Liebhavere til disse Spande, der er fundet i

s*



68 MOGENS B. MACKEPRANG

Fig. 7—8. Biliedfrise paa Udbyspanden. Øverst Nereide og Havløve, nederst Havkentaur og Havhest, 
omgivet af forskellige Dyr med Fiskehale. ’/a.

danske, sydnorske og østsvenske Grave. — Fra Danmark haves nogle og tyve 
Stykker, hvoraf de fleste er fra Øerne. A f nyere danske Fund, der hidtil ikke har 
været omtalt i Litteraturen, kan nævnes Resterne af en Hemmoorspand fra en 
Kiste af svære Egeplanker undersøgt af Forfatteren paa Ravnkilde Præstegaards- 
mark ved Hobro. Kisten indeholdt desuden en lille provinsialromersk Bronzeskaal 
med Sølvblikovertræk og to svære Guldfingerringe, den ene af nordisk Type med 
Dyrehoveder, den anden med en stor Karneol. Endvidere fandtes en velbevaret 
Spand i en Grav ved Sneseretorp i Baarse Herred; fra Graven, der var delvis 
ødelagt ved Grusgravning, hjembragte Dr. Therkel Mathiassen ogsaa en Bronzeøse 
med tilhørende Si samt Jern- og Sølvbeslag til et stort Drikkehorn. Denne Spand 
fra Sneseretorp (Fig. 11 ) stemmer i Detaljer nøje overens med den ovenfor nævnte 
ungarske Variation af Hemmoorspandene. Fælles Træk er saaledes den tynde, 
udadknækkede Mundingskant, de halvrunde Attacher med en lille Spids ved hver 
Side paa Karranden og Hanken med kantet Tværsnit, et lille Streg- og Punkt
mønster paa hver Side af Midten og Afslutning med et kantet „Svanehoved“ . Nu, 
da der er fundet et Eksemplar saa langt nordpaa af den „ungarske“ Type, synes
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Fig. 9— 10. Billedfrise paa Udbyspanden. Amoriner paa Delphiner omgivet af Landdyr med Fiskehale; i 
Bølgerne Delphiner. ’/*•

der ikke mere Grund til at opretholde den Anskuelse, man har haft, at denne 
Særtype er fremstillet i Donauegnene eller Pannonien. Forklaringen er sikkert 
den, at et af Værkstederne i Rhinegnene fortrinsvis har eksporteret sine Produk
ter til Ungarn.

Ved Driftsbestyrer, Ingeniør M. P. Mogensens elskværdige Medvirkning er der 
paa Paul Bergsøe & Søns Laboratorium foretaget en kemisk Undersøgelse af Me
tallet i Udby Spanden; det viste sig at indeholde 91,1 %  Kobber, 4,5 %  Zink, 
2,9 %  Tin, 0,4 %  Bly, 0,1 %  Sølv, 0,05 %  Arsen samt Spor af Vismut og Jern; 
det skal dog bemærkes, at Metallet i den undersøgte Prøve var stærkt korroderet. 
T il Sammenligning kan anføres nogle Analyser af Kobberlegeringen i andre Hem- 
moorspande, saaledes to Eksemplarer undersøgt i forrige Aarhundrede og otte 
analyseret senere paa Initiativ af H. Hahne. A f denne halve Snes nordvesttyske 
Spande viste to en Kobberprocent paa omkr. 72, en Zinkprocent paa omkr. 24 
og en Tinprocent paa omkr. 2. Fem Spande havde en ret ensartet Sammensæt
ning med 74—77 %  Kobber, 17— 19 °/o Zink og 4—5 %  Tin. En enkelt Spand 
indeholdt godt 78 ° /o  Kobber, ca. 14 %  Z ink og ca. 6 %  Tin. Endelig havde to
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Spande et Kobberindhold paa ca. 84 og 85 %, et meget lavt Zinkindhold, 0,03 og 
1,23 %, og et tilsvarende højt Tinindhold, ca. 15 og 12 % ; disse to adskiller sig 
ogsaa fra de øvrige analyserede Spande ved, at Foden er loddet paa, saaledes 
som det ogsaa er Tilfældet ved enkelte andre Hemmoorspande, bl. a. et Par 
fundet i Skandinavien. Udbyspandens Kobberprocent ligger højere end ved nogen 
af de udenlandske Eksemplarer, og hvad Zinkindholdet angaar indtager den en 

Mellemstilling mellem de 8 først
nævnte og de 2 sidstnævnte.

Heinrich Willers, som har 
skrevet de grundlæggende Af
handlinger om denne Spandtype, 
har — støttet til Analyserne af 
de to først undersøgte Spande, 
som viste et Zinkindhold paa 
17— 18 %, og Spandtypens Ud
bredelsesforhold — fremsat 
den Teori, at Hemmoorspandene 
er fabrikeret i Nærheden af Z ink- 
malmlejerne ved Gressenich Øst 
for Aachen, hvor man har fun
det Spor af romersk Bjergværks
drift, og i hvilken Egn der ogsaa 
i senere Tider har været en 
blomstrende Messingindustri. Men 
da nyere Analyser som anført 
har vist, at nogle af Spandene 
har et lavt eller ubetydeligt Z ink
indhold, behøver Værkstederne 
ikke alle at have ligget omkring

c. , , c . f c  , c - r> . . Galmejforekomsterne i Gresse- Fig. 11. Spand fra Sneseretorp, Snesere Sogn, Præstø Amt.
H. (til Randen) 15,2 cm. nich, og W illers Teori svækkes

ligeledes derigennem, at man og
saa har konstateret en romersk Messingindustri ved Zinkmalmlejerne i Rheinpfalz.

De mange Spande af Hemmoortype varierer mere eller mindre i Udseende, 
hvad der dels skyldes, at de ikke er Skabelonarbejde, idet hver enkelt Spand blev 
modeleret i Voks, dels at de er udgaaet fra forskellige Værksteder. De er vel 
næppe heller alle samtidige. Spandene forekommer i adskillige mellemtyske, nord
tyske og skandinaviske Gravfund, der gennem Mønter og Bøjlenaale kan dateres 
til 3. eller 4. Aarh. e. Kr., men aldrig i endnu ældre eller yngre Fund. En svensk 
Forsker har opstillet en Udviklingsskala for disse Spande, men afgørende Beviser 
for dens Rigtighed er ikke fremsat. Man har ment, at den romerske Messingin
dustri i Nedregermanien skulde være gaaet til Grunde, da Germanerne brød ind 
over den befæstede Grænse — Limes — omkr. Aar 259—60, men selv om Fa
brikationen af Spandene hermed ophørte, saa har det taget flere Menneskealdre, 
inden de sidste Spande kom i Jorden, thi vi finder dem i mange tyske og nor
diske Grave fra 4. Aarhundrede.
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Fig. 12. Sølvspand fra Tourdan, Frankrig. Øverst „Aarsti- 
derne“, nederst Frise med Amoriner paa Havuhyrer. British 

Museum. Efter Walters. */».

Kun et halvt Dusin Spande har Dobbelthank saaledes som den fra Udby; 
alle de øvrige har en enkelt Hank, sædvanligvis med smukt profilerede, opad- 
bøjede Ender. Dobbelthanken er velkendt fra hellenistiske og romerske Spande. 
Dekorationen paa Hemmoorspandene indskrænker sig oftest til inddrejede flade, 
let hvælvede Ringe under Randen. Et Par Spande — en norsk og en hannove- 
ransk — har et bredt Bælte af Sølvblik, rigt forsiret med Fletornamenter, Rosetter 
o. a., loddet omkring den øverste Del. Disse to Spande har desuden snoet Hank 
og Hankeattacher af ganske samme Form (med Voluter) som en Sølvspand af 
„ Hemmoor “ -Type fundet under Resterne af et romersk Hus ved Slottet Tourdan 
nær Vienne Syd for Lyon (Fig. 12).
I denne og lignende Sølvspande har 
man søgt Forbillederne for de tal
rige Bronze- og Messingeksemplarer.

Sytten Hemmoorspande — Ud- 
byeksemplaret medregnet — er som 
nævnt smykket med en Billedfrise, 
enten udført i lavt Relief eller med 
fordybede Konturer, ofte med Rester 
af Sølvbelægning. Motiverne falder 
i tre Grupper: Dyrekampe (8 Eks).
— Havvæsener (5 Eks.) — og Ma
sker m. m. (4 Eks.). 1 den første 
Gruppe ser man D yr — Panter,
Bjørn, Vildsvin, Vildhest, Daadyr,
Stenbuk, T y r o. a. — i Kamp med 
hinanden eller Jægere. Dyrene er af 
og til forsynet med Bælter, som rø
ber, at Kunstneren har hentet Inspi
ration i det romerske Amphiteater. Denne Frisetype forekommer paa en Spand 
fra Himlingøje i Sydøstsjælland, som indtil Fremkomsten af den nye fra Udby 
var den eneste billedprydede Spand i Skandinavien; Fremstillingen er en indpuns- 
let Konturtegning. Paa Friserne med Havvæsener ses Amoriner paa Delphiner 
og Tritoner, Havkentaurer og Nereider boltre sig i Bølgerne mellem Søuhyrer, 
hvis Forkrop tilhører de mest forskelligartede Fabel- eller Landdyr: Grif, Løve, 
Panter, Bjørn, Vildsvin, Ulv, Daadyr, T y r og Hest; Bagkroppen, som ender i en 
Fiskehale, er altid snoet paa en slangeagtig Maade. Nærmest beslægtet med Udby- 
frisen er den paa en Spand fra en Skeletgrav ved Häven i Mecklenburg, der gan
ske vist ikke er udført i Relief, men i indpunslet Arbejde (Fig. 13); ikke desto 
mindre synes de begge udgaaet fra samme Værksted (fælles Træk er bl. a. den 
ejendommelige spidse Forlængelse af Hav-Bjørnens Snude), og dette er sandsyn
ligvis ogsaa Tilfældet med en Spand (Fig. 14) fundet i Ruinerne af en romersk By, 
ved Heddernheim ved Frankfurt a. M., som antagelig blev ødelagt ved Germaner- 
indfaldet 259—60. Hovedmotivet i den tredie, sidste Gruppe er profilstillede Ma
sker, hvorimellem ses Gudeattributter, Altre, Smaabygninger, Dyr, Træer o. a., der 
overvejende har Berøring med Dionysoskulten.
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Fig. 13— 15. Udsnit af Friserne paa to Spande; øverst fra Häven, Mecklenburg, nederst fra Heddern
heim, Hessen Nassau. Efter Willers.

Alle tre Slags Motiver hører til de mest yndede paa romersk Sølvtøj fra Kej
sertiden. For Eksempel findes en Frise med Havvæsener lige over Bunden paa 
den ovenfor nævnte Sølvspand fra Tourdan i Rhonedalen (Fig. 12). Fra Sølvkar
rene blev Motiverne overført til de billigere Materialer Bronze og Messing, paa 
samme Maade som selve Spandformen var et Laan fra Sølvsmedens Virke.

Blandt de talrige Produkter — Spande, Kedler, Fade, Øser, Sier o. a. — af 
den provinsialromerske Bronzeindustri, som efterhaanden er fundet i nordiske 
Grave fra 3. og 4. Aarhundrede e. Kr., indtager saaledes den nye Spand fra Udby 
en fremragende Plads. Med sin livfulde Billedfrise er den, trods alle Ubehjælp
somheder, en værdig Budbringer fra den store klassiske Kunst.

L itte ra tu r: Sophus Müller, Aarbøger f. nord. Oldk. og Hist. 1874, S. 362 ff. — Heinrich 
Willers, Die römischen Bronzeeimer von Hemmoor, 1901.— Willers, Neue Untersuchungen über 
die römische Bronzeindustri von Capua und von Niedergermanien, 1907. — Fr. Drexel, Alexan- 
drinische Silbergefässe der Kaiserzeit, Bonner Jahrbücher 1909. — H. Hahne, Das Brandgräberfeld 
von Barnstof, Jahrb. d. Prov.-Mus. zu Hannover 1912. — G unnar Ekholm, Romerska vinskopor och 
kärl av Hemmoortyp i skandinaviska fynd, Upplands fornminnesför. tidskr. XLV 1934. — J oachim 
Werner, Zur Herkunft und Zeitstellung der Hemmoorer Eimer und der Eimer mit gewellten Kan- 
neluren, Bonner Jahrbücher 1936. — Aladår Radnöti, Die römischen Bronzegefässe von Panno
nien, Dissertationes Pannonicae, Ser.lI.No.6. 1938. — G. Ekholm, Bonner Jahrbücher 1938—39; 1940. 
— G. Ekholm, Bronskarlen av Hemmoortyp, Bergens Mus. Årbok 1941, Hist.-ant. r. Nr. 4.



Fig. 1. Detalje af Træspand med Bronzebeslag fra Sigersted. ’/i.

EN SJÆLLANDSK GRAV FRA 
FEMTE AARHUNDREDE

A f H. C. B roholm

Den 24. J uni 1932 meddelte Guldsmed Jepsen, Ringsted, at Arbejdsmand Ejner 
Christensen ved Grusgravning i Sigersted Sogn, Ringsted Herred, havde 

gjort et Fund af Guldringe, og et Par Dage senere blev Stedet undersøgt af For
fatteren til denne Beretning.

Da Ringstedegnen tidligere havde ydet rige Gravfund fra yngre Romertid, ud
styret med smukke romerske Importsager — jeg vil her kun nævne Gravpladsen 
ved Nordrup — var det med ret store Forventninger, jeg tog til Sigersted. Haabet 
om at finde en Gravplads af samme Betydning som den nævnte, blev imidlertid 
skuffet; men alligevel var Rejsen ikke forgæves, da det lykkedes at redde et Fund 
af en saadan Værdi, at det fortjener særlig Omtale.

Et Par Kilometer Syd for Sigersted By skyder en lav Grusbanke eller Grusaas 
sig ned mod Ringsted Aa; Banken har gennem flere Aar været benyttet som 
Grusgrav, og i den tilbageværende Rest mod Sydøst var Guldringene kommen 
for Dagen. Henved 2 Uger før dette skete, havde Arbejderne fundet Dele af en 
Træspand med Bronzebeslag, og sammen med Guldringene havde de faaet fat i 
to Glasbægre, hvoraf det ene havde været anbragt i det andet; men da de tænkte, 
at det var et Par kasserede Blomsterglas og andet Skrammel, der jo saa ofte 
smides hen i gamle Grusgrave, havde de kastet det hele bort, og en Del sorte og 
hvide »Knapper“ , der havde ligget ved Siden af Glassene, havde forskellige
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besøgende tilegnet sig Prøver af. Det var nu ikke svært at se, at det var Sager 
fra Begyndelsen af 5. Aarhundrede, der var kommen for Dagen, og en Under
søgelse fastslog, at Nordenden af en Grav — ganske vist i overrodet Stand og 
tom —  endnu sad tilbage. Takket være denne Rest af Graven kan man, naar 
man forbinder sine Iagttagelser med Arbejdernes Forklaringer, danne sig følgende 
Billede af Forholdene: Der har paa Stedet ligget en Grav, der i Retning Nord— 
Syd har været godt mandslang; Bredden var 80 cm, og Gravbunden laa 1,10— 1,25 m 
under Jordens Overflade. I Siderne havde der siddet enkelte Sten, men om nogen 
kompakt Stenvæg har der ikke været Tale; derimod har der rimeligvis været an
vendt en Kiste af Træ. Den døde maa formodes at have været jordfæstet ubrændt, 
men der fandtes ingen Rester af Skelettet, hvilket ikke er underligt, da Regn
vandet har kunnet udvaske Knoglernes Kalksalte, naar det sivede gennem den 
løse Jord.

Gravens muldblandede Grusjord, der ikke var anvendelig til Mørtelgrus, var 
kastet ned i Grusgraven, og ved at slaa den gennem et Sold, lykkedes det at 
finde en Mængde Staver af Egetræ, Bronzeblik, Glasskaar og „Knapper“ , og ved 
at køre omkring til de besøgende, der havde medtaget „Knapper“ , som i V irke
ligheden var B rikker til et romersk Brætspil, opnaaede jeg at faa samlet de fleste 
af disse.

Det var saaledes et meget mishandlet og næppe fuldstændigt Gravfund, der 
hjembragtes til Nationalmuseets Laboratorium, og naar Sagerne nu udgør et virkelig 
værdifuldt Oldtidsfund, skyldes det Konservator J. Raklevs Skarpsindighed og Omhu; 
navnlig har Rekonstruktionen af Træspanden været meget vanskelig, og vi vil da 
først betragte dette smukke Stykke.

Den haarde Medfart, der var blevet den til Del, havde bevirket, at alle Bronze- 
baandene, der havde sammenholdt Egetræsstaverne, var brudt i mange smaa Stykker; 
selve Staverne var knækkede, spaltede paa langs eller indskrumpede af at ligge i 
Solen. Kun en eneste var hel; den er derfor af stor Betydning, fordi den angiver 
Spandens Højde, og den viser ligeledes Placeringen af Tøndebaandene. der havde 
efterladt Oxydmærker eller A ftryk paa Træet; til Bestemmelsen af Spandens Om
kreds gav Rester af Randens Bronzebeslag samt den smukke Bronzehank Holde
punkter, og der er ikke Tvivl om, at Spanden, saaledes som den nu fremtræder 
(Fig. 2), er fuldkommen rigtigt rekonstrueret. Den maaler 30,5 cm i Højden, Tvær- 
maalet er foroven 29, ved Bunden 32 cm. De fem Bronzegjorde, der har sam
menholdt Staverne, er 5 cm brede; foroven har en buet Bronzeliste dækket 
Randen, ved Bunden sidder en ca. 1 cm bred Fodliste prydet med 2 Streger, 
samt tre profilerede Fødder med en bred Staaflade. Den svære Bronzehank, der 
paa det brede Midtparti er dekoreret med 2 Rækker indslaaede Buer, bevæger 
sig i et Par profilerede Øskener; disse ender nedadtil i et Par 7 cm brede Plader 
(Fig. 1) af Form som 2 modvendte Hestehoveder, et Motiv, der kendes fra Spand
hanke i udenlandske Fund, men ikke før er truffet i danske Fund; det forekom
mer tillige som Haandtag paa Kamme. Fastgørelsen til Stavernes Træ er foregaaet 
ved Hjælp af Klinknagler af Bronze. Spande af denne Type udført i Bødkerarbejde 
og med Gjorde af Bronze, en Teknik Nordboerne rimeligvis har lært af Romerne, 
forekommer ikke sjældent i Grave fra yngre Romertid og tidlig germansk Jern-
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alder. De maa antages at have indeholdt en Afskedsdrik til den Døde. Ved Hjælp 
af Skorper, der sad paa Indersiden af visse Bronzekedler, har man faaet Kendskab 
til denne Drik, idet Bronzeoxyden har konserveret Korn og Pollen; i en Bronze
spand fra yngre Romertid, funden ved Vogn, Mosbjerg Sogn i Vendsyssel, har der saa- 
ledes, efter Professor Bille Grams Bestemmelse, været Hirseøl aromatiseret med Pors.

Fig. 2. Træspand med Bronzebeslag fra Sigersted. 1/».

De to Glasbægre (Fig. 5—6) var, som nævnt, ligesom Spanden bleven slemt 
medtagne. Skaar af dem fandtes dels spredt i Grusgraven, dels i Græsset om
kring dem, og det er i Grunden forbavsende, at der kun mangler nogle faa Skaar 
af hvert af dem, og begge Stykker har ladet sig rekonstruere med Sikkerhed. 
Bægeret Fig. 5 er 11 cm højt, 13 cm foroven og dekoreret med 3 Rækker ind- 
slebne, ovale Facetter; Glasset er gennemsigtigt og af en let gullig Farve. Det andet 
Bæger, Fig. 6, der skal have staaet inden i det første, er 10,6 cm højt, 11 cm for
oven. Ogsaa dette er af gennemsigtigt, gulgrøniigt Glas; men Dekorationen afviger 
en Del fra det førstes. Omtrent midt paa Siden findes en Række indslebne, 
uregelmæssige Firkanter, af hvilken hveranden er udfyldt med Skraastreger, der
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Fig. 3. Brudstykke af Spillebræt fra Vimose.

danner et Rudemønster, hver anden med en indsleben oval Facet; omkring Bun
den ses en Række smalle, tætstillede Facetter begrænset foroven og forneden af 
et indslebet Liniebaand. Glasbægre af denne Type, der forekommer almindeligt 

i Danmark i Grave fra yngre 
Romertid, stammer fra Fabrik
ker i Romerrigets østlige Pro
vinser.

A f samme Proveniens er 
formodentlig det Sæt af sorte 
og hvide Glasbrikker, der er 
vist som Fig. 4; hvor mange 
der oprindelig har hørt til Sæt
tet, kan ikke siges, da en Del 
er gaaet tabt, dels ved de be
søgendes Bjergsomhed, dels ved 
at nogle kunde være bortkom
met i Gruset. B rikker af denne 
Slags, hvortil der kendes Side
stykker i andre Farver som 
rødt og hvidt, foreligger i flere 
Gravfund. Størrelsen er 1,5 cm, 
Overfladen er let hvælvet, Un
dersiden er flad. Ved Spillet 
har været anvendt et Tavle
bræt med indridsede Kvadrater 
af samme Slags som det som 
Fig. 3 gengivne Fragment, der 
tilhører det store Offerfund fra 
Vimose ved Odense. Tacitus 
fortæller i Germania, at Ger
manerne var meget forfaldne 
til Spil. At man ikke altid 
har anvendt romerske Brikker, 
fremgaar af Gravfundene, hvor 
man finder simple B rikker af 
Smaasten eller Astragaler, der 
kun er en utildannet Knogle 
af Faarets Fodrodsben (Rulle

benet); endelig kender man ogsaa kubiske Terninger af Ben forsynede med „Ø jne“ 
paa Siderne ganske som de Brikker, der endnu anvendes ved Terningspil.

A f andre Smaating, som kan have hørt til Graven, fandtes et lille Hænge- 
smykke af Bronze, samt en aaben Fingerring af et smalt Bronzebaand, og endelig 
var der en lille Guldplade samt de 5 Ringe, der gav Anledning til, at Fundet blev 
reddet. De er alle meget simple, dannede af tynde Guldstænger oprullede i 2—4 
Vindinger af Størrelse som en Fingerring.
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I Bronzealderen forekommer meget hyppigt Ringe af dobbelt Guldtraad, i 
Reglen af Størrelse som en Finger- eller Armring. Disse Ringe indtager en Mel
lemstilling mellem Smykker og „Penge“ , idet Guldspiralringene, hvis Vægt inden
for de forskellige Standartstørrelser er ret ensartet, har været brugt som Omsæt
ningsmiddel ved Handelen. Det samme er nu Tilfældet med Guldringene i Jærn-

Fig. 4. Spillebrikker af Glas fra Sigersted. ’/«.

alderen, der gerne oparbejdedes i Størrelser, hvis Vægt udgjorde et Multiplum af 
26 g, idet den romerske Øre vejede ca. 26 g. Købmanden kunde saaledes betale 
sine Varer med Ringe, hvis Vægt i Forvejen var givet, eller afhugge og tilveje 
Sælgeren et bestemt Kvantum Guld. Vægte og Vægtlodder kendes fra adskillige 
Fund fra Folkevandringstiden, og den Form for Betaling, at man afvejede Værdi
metallet, fortsætter lige til Brugen af prægede Mønter bliver almindelig. Saaledes 
har de islandske Sagaer mangfoldige Skildringer af, hvorledes Værdimetallet (i 
Reglen Sølv) afvejedes. I Sigerstedgraven har Guldet en Vægt af 47,65 g, hvilket 
vil sige, at de vejer lidt under 2 Øre.



78 H. C. BROHOLM

Skønt der hverken foreligger Vaaben eller Smykkesager, der giver en sikker 
Oplysning om den gravlagte Persons Køn, maa man snarest antage, at Graven 
har rummet Liget af en Mand. Sagerne giver heller ikke nogen sikker Datering 
af Fundet, men baade Spande og Glasbægre af den foreliggende Type findes ikke 
sjældent i Grave fra 4.—5. Aarh., og man fejler næppe, naar man —  paa Grund
lag af den Stil, Spandens Hestehoveder er udført i — antager, at Sigerstedgraven 
maa dateres til 400—450 efter Kristi Fødsel.

Fig. 5— 6. Glasbægre fra Sigersted. Noget under */s Størrelse.



Fig. 1. Tibirkevejen set fra Sydøst (Aabredden). Vandet mellem Digerne paa begge Sider er pumpet ud. Vejen 
fører ud til en lav Holm, hvorfra ogsaa udgaar en Sti af Trædesten (i Baggrunden t. v. for Vejen), hvis lavtlig

gende Del er skjult i Tørvegraven.

EN OLDTIDSVEJ VED TIBIRKE BAKKER
A f G. K unw ald

Den langstrakte Ellemose skiller mellem Tibirke Bakker mod Vest og Højde
draget Nord for Ramløse mod Øst (Fig. 2). Sogneskellet dannes af den knapt 

5 Meter brede Ramløse Aa, der sindigt bugter sig ned gennem Mosen for at føre 
Vandet fra Bakkerne paa begge Sider og fra Holløse-Ørby Bakkerne i Nord ud 
i Arresøen. Uanselig som Aaen er, danner den dog et skarpt Skel. Samme Gaard 
har aldrig Eng paa begge Sider af Aaen, der er ingen Bro over den stærk nok 
til en Hestevogn, og der er langt imellem Spangene; ja, det kan være vanskeligt 
nok paa den ene Side af Mosen at faa at vide, hvad de nærmeste Gaarde paa 
den anden Side eller disses Ejere hedder. Anderledes synes Forholdene at have 
været i Oldtiden; i den tidlige Jernalder førte en bred, stenlagt Kørevej tværs 
over Mosen.

Det er ved Tørveskæring, at Vejen nu atter er blevet bragt frem i Lyset. I Slut
ningen af Maj Maaned sidste Aar telefonerede Tørveentreprenør Svend Aage Ja
cobsen, der sammen med Tørveentreprenør Sigfred Olsen skar Tørv i Præste- 
bakkegaards Mose i Tibirke, til Nationalmuseet og fortalte, at Arbejderne var
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stødt paa en større Stenlægning. Man var begyndt at bryde Stenene op, men da 
der stadig kom flere tilsyne, blev man klar over, at det drejede sig om en gam
mel Vej. Det traf sig saa heldigt, at jeg knap en Time efter Opringningen kunde 
være til Stede i Mosen og paabegynde Afdækningen. Nationalmuseets Undersøgelse 
strakte sig med enkelte Afbrydelser over hele Sommeren og Efteraaret, og en 
Del studerende deltog i Arbejdet i kortere eller længere Tid. Kommunelæge

Fig. 2. Kortskitse over Oldtidsvejens Omgivelser. Skraveringen angiver Mosens (Stenalderfjordens) omtrentlige 
Udbredelse.

V. Eilschou-Holm viste som saa mange Gange tidligere sin Interesse for Natio
nalmuseets Arbejde ved velvilligst at yde et Bidrag til Undersøgelsen. Denne er 
endnu langtfra afsluttet, og en Del Spørgsmaal, som fortsat Gravning forhaabentlig 
vil kunne besvare, maa staa aabne hen, her skal kun kort redegøres for de hid
til vundne Resultater.

Et metertykt Skallag under Tørvene, hovedsagelig bestaaende af Hjertemuslin
gens Skal, viser, at Ellemosen i en Del af Stenalderen var en Fjordarm af den 
salte Arresø, der gennem et Sund, som nu indtages af de lavtliggende Enge: Kasse
mose og Melby Overdrev, stod i Forbindelse med Kattegat. Endnu saa sent som 
i Jættestuetid var Ellemosen en Fjord; en smuk, obsidiansort, tyknakket Flintøkse, 
der blev fundet lige Syd for Vejen i den øverste Del af Skallaget, viser dette.
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Nær Bunden af Fjorden, omtrent hvor Tibirke K irke nu ligger, skød det faste 
Land ud i et Næs, og et Stenkast fra dette laa en lille 0 , en godt beskyttet Bo
plads for Stenalderfolkene. Flintaffald og Smaaredskaber ligger tæt paa den pløjede 
Overflade af den lille Holm, som Øen siden er forvandlet til. Et over en halv 
Meter tykt Lag af mørk, kulstøvblandet, fedtet Kulturjord, aflejret ved langvarig 
Bebyggelse, med meget Flintaffald og mange Potteskaar og Knogler (dog kun faa 
og ikke karakteristiske Redskaber), er det Billede et enkelt Prøvehul mod Syd 
har givet. Lidt mindre rigt var et hastigt undersøgt Prøvehul mod Øst, og et 
tredje paa Toppen viste, at her var
nok ikke meget at finde, Kulturlaget 
var pløjet og eroderet bort.

Endnu i Løbet af Stenalderen synes 
Fjorden at have trukket sig tilbage og 
efterladt en ferskvandsfugtig Dal. I den 
Gytje, der da dannedes lige over Skal
laget, skal forskellige Stenredskaber fra 
Stenalderens Slutning være fundet.

Spørgsmaalet om, hvornaar For
sumpningen for A lvor tog fat, er det 
nok rigtigst at lade staa hen, til en 
geologisk Undersøgelse er foretaget.
Det skulde synes sandsynligt, at den 
gamle Havbund tørrede ud og var far
bar i Bronzealderen, og at først Klima
forværringen i den ældste Jernalder 
foraarsagede Ellemosens Dannelse, saa 
det blev nødvendigt at bygge en Vej 
for at bevare Forbindelsen tværs over
den gamle Fjordarm. F>g- 3. Vejprofiler.

Vejen er anlagt paa Mosens smal
leste Sted, mellem den lille Holm  med Stenaldersbopladsen og „Horsebjærg“ paa 
Ramløsesiden, en Strækning paa godt halvandet Hundrede Meter. Det er en 
solidt bygget, 3 m bred Kørevej, med en tæt Brolægning af Marksten imellem 
to Rækker af store Kantsten (Fig. 1). For at give Stenene et fast Leje og Vejen 
en vis Højde over Mosen, har man først bortgravet det Lag Tørvejord, der alle
rede var dannet, og gravet en Rende i Vejens Bredde ned til Skallerne — 
endog lidt ned i Skallerne; derefter fyldte man Renden, og lidt til, med Grus i 
Bunden og Strandsand ovenpaa. Materialer, der var let tilgængelige ved den gamle 
Fjordarms Bredder. For yderligere at stabilisere Vejen blev den underbygget med 
Trærafter, lange Birke- og Bøgegrene, hvis Ender stikker uden for Kantstenene 
til begge Sider, se Fig. 4. Oven paa Vejbrolægningen, der alt efter Stenenes Stør
relse er lagt i eet eller flere Lag, er der kørt Grus eller Smaasten for at gøre 
Kørebanen jævnere. Stenbroen er ikke ens i hele Vejens Længde. Partier, hvor 
Broen er lagt af store Sten, store nok til Randsten, varierer med Partier bygget 
af mindre eller helt smaa Sten; ejendommeligst er det dog, at godt en Femtedel
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af Vejen, midt ude i Mosen, overhovedet ingen Brolægning har, kun den nordlige 
Vejsides store Randsten fortsætter ubrudt paa dette Stykke. Sandsynligst er det, 
at Jordbundsforholdene, en tidligere eller intensivere Tilgroning, har muliggjort 
Færdsel paa dette Sted, uden at det var nødvendigt at bygge en saa solid Vej 

som paa de mere sumpede 
Steder.

Det er iøjnefaldende, at
Randstenene i den nordlige
Vejside, altsaa netop den
Side, hvor de ligger i ubrudt
Række, er betydeligt større 
og har Overkanten i et no
get højere Niveau end de 
sydlige Randsten; dette gæl
der dog ikke Vejens højt
liggende, nordvestlige Ende 
(i Retning af Holmen), se 
Skitserne Fig. 3 (den punk
terede Linie angiver et vil- 
kaarlig valgt, vandret Plan. 
Det øverste Profil er ind- 
maalt Øst for Aaen, Resten 
Vest for Aaen; det neder
ste er indmaalt tæt ved 
Vejens Afslutning mod H ol
men, de øvrige nærmere 
Aaen). Det kan være heldigt 
nok at have en høj Vej
kant, naar „Rabatten er 

•blød“ , men det er næppe
formaalstjenligt, at en Vogn

Fig. 4. Træværket under Brolægningen udpræpareret i den nordlige bringes alt for meget ud af

Ligevægt, naar den kom
mer op paa Vejkanten, Vejen taber alt for meget i effektiv Bredde paa den 
Maade; Kravet om en høj Vejkant begrunder heller ikke, at den ene Side er 
højere end den anden. Forklaringen kan søges i den menneskelige Dovenskab, 
som en Deltager i Undersøgelsen har foreslaaet det; han antager, at Vejbygnings- 
materialerne blev tilført ad en Sti, der gik langs Vejens Nordside, og de tungeste 
Sten havnede i den nærmeste Vejkant. En anden Forklaring synes dog mere 
sandsynlig: Vejen laa vel ikke højere end, at der til Tider kunde staa lidt Vand 
hen over Brolægningen; den gaaende Færdsel kunde da benytte de høje Randsten 
som et Fortov, træde fra Sten til Sten og komme tørskoet over. Saadanne Træde
stensrækker (uden Kørebane) var nok kendt gennem hele Oldtiden; ofte har Tør- 
vegravere fortalt om dem, i visse Tilfælde er det konstateret, at en Række Træde
sten har ført ud til Offersteder i Moser, men det er vist aldrig lykkedes at bevare 
en saadan Stenrække blotlagt.
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Fig. 5. Trædestensstien set fra Holmen. Stendyngerne i Baggrunden er 
tildels dækket af Vand. T. v. skimtes et Stykke af Vejen.

Det var derfor særlig morsomt, at der, efterhaanden som Tørvegravningen ved 
Vejen skred frem, kom en veritabel Sti af Trædesten tilsyne en halv Snes Meter 
Syd for Vejen og omtrent parallelt med denne (Fig. 5). Ca. 70 Sten paa Rad 
fører fra Holmens Fod ud i Mosen, og Stien fortsætter i en Række smaa Sten
dynger med ca. 5 Meters
Mellemrum. De har sikkert 
oprindelig været forbundet 
med Træplanker eller -stam
mer. Stien er endnu kun 
afdækket Vest for Aaen, 
men det maa antages, at 
den fortsætter over til det 
faste Land i Øst. Den har 
altsaa samme Funktion som 
Kørevejen, men er blot ude
lukkende beregnet paa Fod
gængere. Skulde der i Jern
alderen have været Brug 
for baade en Kørevej — 
endda med „Fortov“ — og 
en Sti Side om Side? Man 
kan vanskeligt tænke sig det, 
og da der tilsyneladende er 
mere Tørvejord under Stien, 
end det kan antages, at der 
er gravet bort under Vejen, 
er det sandsynligst, at Stien 
er yngre end Vejen. Efter
haanden som Forsumpnin
gen og Tilgroningen skred 
frem, blev det nødvendigt at 
opgive den gamle Vej, man 
gav Afkald paa at kunne
køre over Mosen, men opretholdt dog Forbindelsen med en Sti. Der kan dog 
ogsaa fremføres Argumenter for en Samtidighed: da Overkanten af Stiens Træde
sten højst ligger nogle faa Centimeter over Vejbanen, kan der næppe være en 
saa stor Tidsforskel, at end ikke Erindringen om Vejen var bevarer, da Stien an
lagdes. Havde Vejen været opgivet, vilde man utvivlsomt have lagt Stien lige over 
den for at give Trædestenene et bedre Leje. Stien kan saaledes godt være bygget 
senere end Vejen, men medens denne endnu var i Brug. Problemet vil forhaa- 
bentlig kunne løses, naar det store Materiale, der er indsamlet til en pollenanaly
tisk Tidsbestemmelse, engang er behandlet. Seks Serier med over 300 Jordprøver 
er udtaget specielt til Bestemmelse af Tidsforholdet mellem Vej og Sti.

Foruden Vejen og Trædestensstien er Resterne af muligvis endnu et Vejanlæg 
paa dette Sted kommet frem. Langs et Stykke af Vejen, tæt Syd for denne, blev et 

6«
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[ Fig. 6. Et Parti af Stolpesætningen langs den sydlige Vejside.

Pladebøjlenaale højst interessante Stykker. Kun tre

større Antal Pæle afdækket ved Undersøgelsen (Fig. 6). Stolperne er rammet ned 
i Skallaget og gaar op til Overgangen mellem Gytjen og Tørvelaget. Det er sikkert 
langtfra hele Stolpesætningen, der hidtil er afdækket og indmaalt, og dens Formaal 
og Alder er uvis. Muligvis er Pælene blot rammet ned for at stabilisere Grunden.

Vejens Datering til den 
ældre Jernalder beror ikke 
paa de geologiske Forhold. 
En af de første Dage fand
tes paa Vejbrolægningen, tæt 
ved de sydlige Randsten, 
den paa Fig. 7 t. h. afbildede 
Bronzefibula. Den laa løst i 
Tørvejorden lige paa Vejen 
og blev altsaa ikke iagttaget 
i absolut urørt Leje, men 
den har næppe været flyttet 
ret mange Centimeter. Vig
tigt er dette Fund, for F i
bulaen er sikkert tabt af En, 
der færdedes paa Vejen; 
Naal og Vej maa altsaa 
være samtidige. Kun faa 
Dage før Vejen blev opda
get var en anden Fibula, 
den til venstre paa Fig. 7, 
fundet. En Kone, der vendte 
Tørv paa Læggepladsen, 
fandt den siddende i en 
Tørv, tog den med hjem og 
•forærede sin lille Søn den 
til at lege med; kun ret 
tilfældigt hørte jeg om den. 
Ogsaa i sig selv er disse 

Naale er tidligere fundet af
denne Type; for selv om de to Tibirke Fibulæ ved første Øjekast ikke ligner 
hinanden ret meget ud over de støbte Bukler, hører de dog til samme Type, som 
en Sammenligning med de tre andre, Fig. 8, viser. A f de ældre Fund, der alle 
stammer fra Moser, er de to ødanske, a fra Ølsted i Nordsjælland (lidt Syd for 
Arresøen), b fra Nørre Alslev paa Falster, den tredje (c) jydsk, fra Rødkjær Mose 
ved Viborg. Sammenligner vi først de tre sjællandske Stykker, ses det, at M idt
partiet af den store Fibula fra Tibirke ganske svarer til Ølsted Stykkets M idt
parti, medens denne Naals Hovede og Fod fuldkommen ligner Hovede og Fod 
paa den mindre Tibirke Fibula; ogsaa Ølsted Fibulaen, hvis Overflade er noget 
medtaget, har nemlig haft en lignende Ornamentering foroven som den mindre 
Tibirke Naal. Nørre Alslev Naalens Fod minder om Foden paa den store Tibirke
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Fibula, medens Hovedet knytter Forbindelsen 
til de andre. Ogsaa denne smukke, omhygge
ligt udførte Naal fra Falster har de store Buk
ler som Midterornament, her tre, saa Naalen i 
Form kommer Kløverbladet nær. Ligheden 
mellem den kraftige jydske Naal og den nok 
saa elegante lille Fibula fra Tibirke er indly
sende. Alt i alt er disse Naale typiske Udtryk 
for Stilen og Smagen i den keltiske Jernalder. 
Yndet i Bronzehaandværket og herfra overtaget 
i Pottemageriet er de ophøjede Bukler; de an
vendes paa Kronehalsringens Hængsler, paa 
Pladenaalene og Spiralnaalene; ogsaa i den 
foroven affladede Keglestubform, som paa Naa
len fra Rødkjær Mose, genfindes de paa Hals
ringene. Herfra kendes ogsaa Stangens Tvær
rifling. Særlig karakteristisk er Ornamentikken 
paa de fire mindre Naales Hoveder; Motivet 
er en videre Udvikling af „La Téne-Mærket“ , 
et Ledeornament for den keltiske Tid.
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Fig. 7. To Fibulæ fra Tibirke. Stykket t. h. 
fundet paa Vejen, det t. v. i en Tørv opgravet 

Karakteristiske for Metalknapheden i den nær ved vejen. »/«.
ældste Jernalder — da Bronzetilførslen hæm
medes af de keltiske Folkeslag i Mellemeuropa, og det nye Metal, Jernet, endnu 
kun i ringe Mængde udvandtes herhjemme (Jernsmykker vidner herom) — er 
Spydspidser af Ben. En saadan Spydspids kom med op i Æltemaskinen og blev 
først fundet paa Læggepladsen. Den kan godt have ligget paa Vejen. Da Stykket 
imidlertid repræsenterer en Type, der holdt sig i nogen Tid, er Dateringsværdien 
ringe. Større Betydning skal heller ikke tillægges Resterne af et Lerkar, der fand

tes Øst for Aaen umid

a b c
Fig. 8. Fibulæ «f samme Type som de fra Tibirke: a Ølsted, Nordsjælland;

b Nørre Alslev, Falster; c Rødkjær Mose ved Viborg. */«.

delbart ved Vejen. For
men kendes fra Jernal
derens Slutningstid, og 
Karret kan tænkes ned
gravet; utænkeligt er det 
dog ikke, at Formen, der 
kun i proportionel Højde 
afviger fra Lerkar fra 
Keltisk Jernalder, kan 
have eksisteret i denne 
Periode.

Anlægget her i Tibirke, 
en 3 m bred, stenbrolagt 
Vej med store Kantsten, 
der fra det faste Land 
fører ud til en Holm i
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en Mose, minder slaaende om den kendte Borremosefæstning fra omtrent samme 
Tid. Paa en Holm i Borremose er afdækket en Jernalderlandsby med en lang slyn
get Gade mellem Husene. Holmen, der er befæstet med Vold og Grav, er for
bundet med det faste Land ved en Kørevej —  dog kun halvt saa lang som den 
i Tibirke. Borremosefundet er omtalt i „Arbejdsmarken“ 1936. T il Trods for Lig
heden er det dog tvivlsomt, om de to Veje tjener det samme Formaal. Medens 
Vejen i Borremose skulde sikre Adgangen til Holmen, synes Holmen i Tibirke 
kun at være et Led i Vejanlægget. Det man har ønsket var at spare den lange 
Omvej norden om Mosen. Det kan derfor ventes, at Vejen vil kunne følges vi
dere paa den anden Side af Holmen. Ingen Spor efter Bebyggelse i Jernalderen 
er hidtil fundet paa denne; skulde den videre Undersøgelse bringe Overraskelser 
i den Retning, vil det kun forøge Fundets Interesse.

Fundene i Borremose og Tibirke er forøvrigt ikke de eneste, der har givet 
os Kendskab til Oldtidens Vejbyggeri. Over en lille, sumpet Dalsænkning paa 
Gaardene Koustrup og Damsgaards Marker i Sønderhaa Sogn i Thy fører en sten
lagt Vej, tildels med store Kantsten. Ved Konservator Rosenbergs Undersøgelse i 
1905 kunde det konstateres, at Vejen er fra Romersk Jernalder. Ogsaa her dan
ner en lille  Holm et Led i Vejanlægget. En Vej lige i Nærheden, over Hørsted 
Aadal, kun set i en enkelt Prøvegrøft, er maaske en Fortsættelse af den lige om
talte. — Nord for Ringkøbing gaar en stenlagt Vej tværs over Vond Aa og Eng
dragene paa begge Sider og forbinder saaledes Holmsland med Fastlandet. Ved 
Pollenanalyse er denne Vej dateret til tidlig Jernalder. Vejen stod sandsynligvis i 
Forbindelse med en anden stenbygget Vej, som gaar tværs over Gammel Aa, 
Vest for Vond Aaen. Særlig interessant er denne Vej ved at have Retning mod 
en Boplads fra Romersk Jernalder ved Bandsby, der ligesom Vejene er undersøgt 
af Professor Gudmund Hatt. Dette Vejanlæg, hvis Undersøgelse endnu ikke er 
afsluttet, er utvivlsomt det betydeligste fra Oldtiden, der hidtil er fundet. Paa Grund 
af Beliggenheden under frugtbar Eng har man imidlertid kun villet undersøge 
denne Vej ved Hjælp af Prøvegrøfter, og den kan saaledes ikke blive afdækket 
og synlig for besøgende. — Svenstrupholm, smaa ti ' Kilometer Syd for Aalborg, 
er den største af en Række Holme i Østeraadal, et Par Kilometer lang og 3A km 
tværs over i Øst-Vest. Holmen, der paa alle Sider omgives med Eng, er mod 
Vest forbundet med det faste Land ved en stenlagt Vej af samme Art som Vejene 
i Borremose og Tibirke, dog knapt saa bred. Vejen gaar fra Holmen over Mosen 
i lige Linie med Retning mod Svenstrup K irke; hvor den skæres af Guldbækken, 
er den synlig i Aabrinkene paa begge Sider. Ved Tørvegravning i 1942 blev et 
Stykke af den afdækket, ved hvilken Lejlighed Museumsinspektør Peter Riismøller 
tog den i Øjesyn. — Fra en Holm i Dyrkær Mose Sydvest for Randers gaar 
ligeledes en stenlagt Vej over til det faste Land. En anden er fundet sidste Som
mer Syd for Grænge paa Lolland; den fører over Flintinge Aadal. De sidste to 
Veje er endnu ikke undersøgt. — I Holmegaards Mose, Stedet for den kendte 
Boplads fra Ældre Stenalder, er undersøgt en Vej af en noget anden Konstruk
tion. Den ret skødesløst byggede, smalle Vejbane begrænses her af store Rand
sten, lagt oven paa Vejbrolægningen. Vejen kunde ikke dateres.

Det er næppe en Tilfældighed, naar alle de daterede Veje hidrører fra den
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ældre Jernalder. Mange gamle Vejlinier blev afbrudt, da Klimaforværringen satte 
de lavtliggende Strækninger under Vand. Man søgte at trodse Naturen, og Jern
alderens Begyndelse blev derfor de store Vejbyggeriers Tid. Samtidigt vidner 
Vejene om forbavsende højt udviklede Samfærdselsforhold.

Oldtidsvejen i Tibirke er nu sikret ved en foreløbig Fredning, og kun nogle 
Formaliteter mangler, før den endelige Deklaration kan udstedes. Store Arbejder 
af baade arkæologisk og teknisk Art venter dog endnu paa deres Udførelse i 
Ellemosen. Afvandingen af Arealet, saa Vejen kan ligge frit synlig i hvert Fald en 
Del af Aaret, møder visse Vanskeligheder. Solide Dæmninger skal bygges. Under
søgelsen af Holmen og af Findestedet for to Gravurner — maaske en hel Grav
plads i Sandagergaards Have — fra Slutningen af Bronzealderen, altsaa Tiden 
lige forud for den keltiske Jernalder, er kun to af de vigtigste arkæologiske Punk
ter paa Programmet. Store Overraskelser kan endnu komme, men det nye O ld
tidsmindesmærke, Jernaldervejen neden for den til Krigsguden T i viede Kilde, vil 
i alle Tilfælde kunne paaregne Interesse fra en større Kreds end Fagmændenes.

Fig. 9. Vejanlægget set fra Holmen.



Fig. 1. Kalø set fra „Hestehaven“s Skrænt mod Havet.

UDGRAVNINGEN AF KALØ
RESTAURERING AF RUINERNE

A f C. M. Smidt

Blandt vore middelalderlige Borgruiner har Kalø en mærkelig og enestaaende 
Beliggenhed. — I Kaløvig, en af Djurslands mange Havvige, ligger Ruinen 

paa en 0 , en halv Kilometer fra Land, men forbundet med Fastlandet ved en 
kunstig Stendæmning. Selv om Dæmningen ikke gennem de mange Aar har staaet 
urørt i sin oprindelige Skikkelse, men i hvert Fald er blevet istandsat i 16de Aar- 
hundrede, er der næppe Tviv l om, at den væsentlig er lige saa gammel som 
Borgen, der er anlagt i 1313 af Erik Menved.

Han har bygget sin Borg paa Øens højeste Punkt, omtrent 21 Meter over
Havfladen, hvor den firkantede Borgplads paa de tre Sider blev omgivet af dybe, 
tørre Grave, mens Borgplateauet paa den fjerde Side, i Sydvest, staar med brat 
Skrænt mod Havet, der gaar helt ind til Skræntens Fod.

Over det gamle Plateau havde metertykke Nedbrydningslag i Aarhundredernes
Løb aflejret sig, efterhaanden frodigt tilgroede med Græs, Nælder og Tidsler, der 
dækkede Murresterne. Og naar undtages det store Taarn, var det kun nogle lave 
Rester af Ringmurene og et Par af selve Borgbygningernes Mure, der var synlige. 
Alene to Steder stod de i en Højde af indtil et Par Meter over Grønsværen; 
men højt over disse Murrester løftede den massive Taarnruin sig.

Borgholmen er ikke stor, kun en halv Kilometer i Længden og en kvart i
Bredden; men stærke Modsætninger er her. Den lave, flade Strandmark i Øst
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gaar efterhaanden over i Højder med indskaarne Smaadale og afsluttes med den 
højtliggende Borgplads i Vest, omgivet af Grav- og Voldskrænternes Træer og 
Tjørne. Og mellem de forblæste Trægrupper staar Taarnruinens Murkolos som 
det faste, samlende Midtpunkt.

Fra alle Sider i Kaløegnen — en af de mest storliniede i vort Land — ses 
Borgøen, der som et Eventyr eller et levende Stykke Historie synes at svømme 
paa Havfladen (Fig. 1). Dansk Landskab og dansk Historie mødes paa en egen 
koncentreret Maade paa dette Sted, der for Egnen i allervideste Forstand er et 
stærkt besøgt Valfartsted. Baade derfor og paa Grund af Borganlægets sjældne 
fortifikatoriske Beliggenhed, men da navnlig fordi Borgen selv er af stor historisk 
og arkæologisk Værdi, har Nationalmuseet gennem mange Aar haft Opmærksom
heden henvendt paa den, har med Aars Mellemrum, naar Lejlighed tilbød sig, 
gravet paa Borgpladsen og foretaget de mest paakrævede Vedligeholdelsesarbejder 
paa Taarnmurene, indtil det i de sidste Aar er lykkedes for Museet at faa M idler 
til en gennemført Udgravning af Pladsen og en Restaurering af de fremdragne 
Mure, som allerede nu er ret langt fremskreden.

Udgravningsarbejdet begyndte for godt 40 Aar siden. Efter at Kaløs Ejer, Baron 
J. M. v. Jenisch, havde givet Nationalmuseet Tilladelse til Udgravning, fik Museet af 
Staten en Bevilling hertil, og Baronen skænkede en ganske tilsvarende Sum. I 
1903 begyndte Museet da under Ledelse af Museumsinspektør P. Hauberg at 
tømme det store Taarn, som Jord og M urbrokker havde fyldt indtil en Højde af 
7 Meter over Kælderens Stengulv. Aaret efter overtog jeg Ledelsen af Arbejdet, 
som fortsattes i 1907—08, og i disse Aar fjernedes tillige betydelige Fyldlag langs 
Taarnets Ydersider og i de søndre Dele af Borgpladsen. I 1909 paabegyndtes en 
Istandsættelse af Taarnet. De mest truede Partier repareredes, og Taarnets ne
derste Del med Vinduerne i Etagen over Kælderen blev restaureret. — Det havde 
været Tanken at fortsætte næste Aar; men Museet savnede en Bevilling hertil. 
Taarnets Tilstand var dog, efter den foretagne Istandsættelse, ikke mere fare
truende. Det vilde nu i en Aarrække kunne modstaa Vejrligets Indflydelse. — 
Paa Nationalmuseets Vegne tilsaa jeg Ruinen med Aars Mellemrum, og i 1931 
maatte jeg gøre opmærksom paa, at det var paakrævet indenfor et ret kort Aare- 
maal at fortsætte Istandsættelsesarbejdet, hvis man ikke vilde risikere en Kata
strofe, navnlig en Nedstyrtning af Taarnets vestre Hjørne.

I „Fra Nationalmuseets Arbejdsmark“ for 1932 gjorde jeg Rede for Hoved
trækkene i Borganlæget, forsaavidt som det var muligt paa Grundlag af nogle 
mindre Prøvegravninger, foretagne Aaret forud, og jeg slog stærkt til Lyd for, at 
der skaffedes Midler til en snarlig Istandsættelse. Resultatet blev, at der Aaret 
efter i Kaløegnen dannedes en Komité, som skulde arbejde for Sagen, og det 
følgende Aar blev der afholdt et af 7000 Mennesker besøgt Møde ude paa Borg
øen. For den herved indkomne Sum og en Bevilling fra Overretssagfører Zeu
thens Legat kunde Taarnets Ydre restaureres, og der var endda en Restsum til 
kommende Restaurering af de indre Taarnsider. — Endelig lykkedes det i 1941—42 
at faa hele Borgpladsen gravet ud (Fig. 2). Gennem Arbejdsministeriets Beskæf- 
skæftigelsescentral og med fortrinlig Støtte af Aarhusafdelingen indenfor L A B  — 
Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse — stilledes 16 Mand til Raa-
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Fig. 2. Plan af Borgen. — A forreste Gaard. B Hovedgaarden. — a under den yngre vestre Ringmur findes 
Rester af Erik Menveds Ringmur, b det dybtliggende runde Hjømetaarn fra Erik Menveds Tid; herfra strækker 
et betydeligt Stykke af Eriks østre Ringmur sig sydpaa indenfor og under den yngre, c Udfaldsport i Eriks Ring
mur. d Rest af ældre Taarn fra Eriks Tid. x Brønd i Fruerstuens Kælder, y Brønd, delvis gravet i det faste 
Ler. z her har muligvis været en dyb Brønd. — 1 Porthus. 2 Esse fra en middelalderlig Smedie. 3 Porten ind 
til Hovedgaarden. 4 Sydfløjen, som rummede Fruerstuen. 5 en midlertidig men snart tilmuret Dør i Sydfløjens 
søndre Mur. 6 Kanalen fra en „Hemmelighed“. 7 Stegers og Bryggers indenfor vestre Ringmur. 8 Bindings
værkshus indenfor vestre Ringmur; det rummede i 1641 Vognskjul og Smedie. 9 Bindingsværkshus indenfor 
nordre Ringmur. 10 grundmuret Hus, „Skriverstuen“. 11 antagelig et Bindingsværkshus. 12 her laa „et lidet 
Stenhus“, vistnok oprindelig et firkantet Hjømetaarn. 13 den lange Østfløj, der bl. a. rummede en Sal og et Kapel. 
14 Store Taarn; ved dettes sydøstre Hjørne ses et fremspringende Parti (d), den ovennævnte Rest af det ældre Taam.

dighed, og Borgpladsen ryddedes for Jordfyld og Murbrokker. Samtidig istand
sattes Stendæmningen. Da jeg ikke stadig kunde være tilstede, stillede National
museet Kunsthistorikeren, Student Horskjær, til Disposition som Medhjælper. Han 
førte samvittighedsfuldt det daglige Tilsyn.
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I Aarhundredernes Løb var en Del af Skrænten mod Havet styrtet ned sam
men med et Parti af sydvestre Ringmur lige til Grundstenene. Nu benyttede vi 
de afgravede Fyldlag til at danne en ny Skrænt, hvorved det muliggjordes, med 
Benyttelse af de gamle Fundamentrester, at rekonstruere det manglende Stykke 
Ringmur, løvrigt paabegyndtes i 1942 Restaureringen af Ringmurene, der fort
sattes i 1943.

Da U lr ik  Frederik Gyldenløve i 1672 af Christian V havde faaet Lov til at 
nedbryde Kalø og benytte Materialerne andetsteds, skalhuggede han alle Mure, 
d. v. s. han afhuggede den ydre Skal af Teglsten (Munkesten) baade paa Murenes 
Yder- og Inderfaçader og førte dem bort. — For at beskytte Murene mod Vejr
ligets Indflydelse maatte vi atter paamure en saadan Yderskal, hvortil der lavedes 
nye Teglsten, som i Format og Farve svarede saa nøje som muligt til de gamle. 
Og til dette Arbejde, nemlig Restaureringen af de fremgravede Murpartier, havde 
Nationalmuseet faaet en Statsbevilling samt et Tilskud fra Aarhus Kommune. Der
imod var de Midler, Kaløkomiteen raadede over til Restaurering af Taarnets In
dre, ikke tilstrækkelige til dette Arbejdes Fuldførelse. Men ligesom Kalø Gods i 
1903 under den daværende Ejer havde støttet Udgravningsarbejdet, stillede Godset 
i 1943 under hans Søn, Baron Wilhelm v. Jenisch, den manglende Sum til Raadig- 
hed, saaledes at Restaureringen kunde fuldføres*). — Murarbejdet, baade paa 
Ringmure og Taarn, er dygtigt udført af Murmester Anders Jensen fra Knebel. 
Allerførst var der (i 1936) foretaget Udmuringer i Taarnets Ydre af de mægtige 
Huller, der havde undermineret de overliggende Dele af Murene (se Fig. 3). I 
det Indre var det navnlig Partierne omkring Vinduesaabninger og Bjælkehuller, 
der maatte forstærkes for at undgaa Bristninger og Frostsprængninger. Døren og 
Vinduerne i de øvre Etager blev ikke restaurerede, da deres Form ikke med 
Sikkerhed kunde fastslaas, saaledes som sket var for den nedre Etages Vinduer. 
Her i Taarnets Indre blev Murfladerne „de indre Façader“ restaurerede, i det 
Ydre derimod kun de nedre Partier. Hele den øvre, største Del af Ydersiderne 
staar ogsaa efter Restaureringen med ru, afbrudte Sten, hvorved Taarnet har be
varet sit Ruinpræg og sin karakterfulde Silhuet (se Billedet paa Heftets Omslag).

Ved Udgravningen er alle Borgens Bygninger og Mure blevet blottede. Skønt 
mange af dem kun er bevarede i Fundamenter, kan vi dog danne os en Forestil
ling, ikke blot om Anlægets Hovedtræk, men ogsaa i ikke helt ringe Grad om de 
enkelte Bygninger og deres Funktion, idet vi nemlig til Vurdering heraf har nogle 
Synsforretninger fra 1563 og 96, samt fra 1607, 29 og 41, der giver nogen Be
sked om de forskellige Borghuse. 1 disse Synsforretninger er Sydøstsiden, Bor
gens Indgangsside, benævnt Sydsiden, Sydvestsiden ud mod Havet Vestsiden. Og 
svarende hertil kaldes Nordvest for Nord, mens Nordøst benævnes Øst. — Disse 
Betegnelser vil blive brugt i det følgende.

Borgen bestaar af to Gaarde, en søndre Forgaard og en Hovedgaard i Nord. 
Søndre Gaard har en indre Længde 0 .— V. af 64 Meter med en Bredde af 13} m 
ved Østenden og 16 m i Vest. Omtrent 13 m fra vestre Ringmur er der i Syd

*) Baron Wilhelm v. Jenisch har desuden fredlyst ikke blot Borgøen og Dæmningen men hele den skønne 
Landstrækning fra Rønde-Kalø-Landevejen ned til Kalø-Vig Strand.
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Fig. 3. Store Taarns Nordside, umiddelbart ved Restaureringens 
Begyndelse 1936.

et fremspringende Porthus, hvis ydre Længde 0 .— V. er c. 14 m med et Frem
spring for søndre Ringmur paa c. 10 m. Det staar paa selve den stejle Grav- 
skraaning, og Sydmurens Murfod ligger godt 3 m dybere end Ringmurens. Hver
ken Yder- eller Inderporten er bevaret, men af en Aabning i Ringmursfunda
mentet kan det skønnes, at Gennemkørslen har ligget nær Porthusets Vestside. — 
En enkelt Bygning i Forgaarden nævnes i Synsforretningen fra 1607, nemlig 
Smedien af Bindingsværk, 5 Fag lang. Men kun den murede Esse er tilbage. 
Mellem Essen og vestre Ringmur saas et tykt Lag af Slagger, Kul og Aske.

41 Meter fra vestre Ringmur rejser det store Taarn sig, springende c. 3 m 
frem i Forgaarden, og ved Taarnets Vestside fører en Port ind til Borgens Ho- 
vedgaard, hvis Dimensioner, indenfor dens Ringmure, er c. 67 m fra Øst til Vest 
og c. 61 fra Nord til Syd. Hele Borgens Dimensioner, Ringmurene medregnede, 
er c. 70 fra 0 . til V. og c. 80 fra N. til S. (til Sammenligning kan nævnes, at 
Kronborg er c. 80 x  80 m). — Umiddelbart vest for Porten ligger Hovedgaardens 
søndre Fløj, hvis Sydmur udgøres af Gaardens søndre Ringmur (Fig. 4). Tre Rum 
er bevaret, østligst to større, et mindre i Vest; alle tre er Kælderrum. Det øst
ligste er senere gjort dybere; men derved blottedes Fundamenterne, og for at 
undgaa Skridning blev de beklædt med én Stens Mur. Rummet overhvælvedes 
med en Tøndehvælving. I dets nordøstre Hjørne findes en Ligeløbs-Trappe, der 
foroven gaar over i en Vindeltrappe op til øvre Etage. Det midterste Kælderrum 
er ikke saa dybt. Det har Dør med Trappe op til Gaarden, og i det sydvestre 
Hjørne findes en Brønd, der imidlertid ikke er saa dyb, at den har været vand
førende, men mulig maa betragtes som et Vandreservoir. — Det siges i 1624, at 
Bønderne i Rønde fra Arilds Tid har haft Pligt til at køre Vand ud til Kalø. Og 
foruden Sydfløjens Brønd er der fundet en lignende (men væsentlig gravet i det 
faste Ler) nær Hovedgaardens nordvestre Hjørne. Endelig ser det ud, som der 
har været en baade videre og dybere Brønd noget sydvest for Gaardens Midte; 
men her maatte Undersøgelsesgravningen desværre standses, inden vi naaede til-
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bunds, fordi Jordmasserne stadig skred sammen under Arbejdet. — Foruden de 
to store Kælderrum havde Sydfløjen i Vest et mindre og mindre dybtliggende, 
hvorfra der mærkeligt nok oprindelig har ført en Dør ud til Forgaarden; men 
den er senere blevet tilmuret, sikkert straks efter Borgens Fuldførelse. Tæt øst 
for denne Dør er der ved Ydersiden af Sydfløjens Mur, men uden Forbandt med 
denne, en lille Udbygning ud mod Forgaarden. Den har en Aabning i Vestsiden 
og er sikkert nederste Del af Kanalen fra en Hemmelighed, hvortil der har været 
Adgang fra Sydfløjens øvre Etage. — Efter de ældre Synsforretninger rummede 
denne Fløj Fruerstuen, der dog i 1641 kaldes Lensmandens Stue.

Sydfløjen gik ikke helt ud til vestre Ringmur, men stødte op til en langs denne 
liggende Bygning, indrettet til Stegers og Bryggers, hvori to svære, firkantede 
Pillefundamenter rimeligvis har baaret Skorstenen, der tillige med Ovnen omtales 
i 1607. — Ligesom Ringmuren, der er Vestmur for den lange Stegers- og Bryg
gers-Bygning, danner denne et Knæk, og dens nordre og noget bredere Del er 
vistnok yngre end søndre. — Nord for har der ligget et smalt Bindingsværkshus, 
ogsaa langs Ringmuren og støttende sig til den. Og her hører vi, at der i 1607 
laa „et lidet Hus af Træværk“ (Hønsehus m. m.), mens der i 1644 fandtes et 
Bindingsværkshus med Vognskjul og Smedie, som altsaa er flyttet herind fra For
gaarden. Omtrent midt i Huset ses to Fundamentpiller, der formodentlig har baaret 
Smediens Skorsten.

A f Bygningerne langs vestre Ringmur er kun Fundamenterne bevarede, og det 
samme gælder tre Bygninger langs nordre Ringmur. Vestligst et Bindingsværkshus 
med Ringmuren som nordre Mur og med fire Pillefundamenter gennem Husets 
Midtakse, der kan antages at have baaret P iller til Støtte for Loftet. — Det føl-

Fig. 4. Fruerstuens Kælder set mod Vest. — I Forgrunden det østligste Kælderrum.



94 C. M. SMIDT

gende Hus har været af Grundmur og har haft en selvstændig Nordmur c. *- m 
indenfor Ringmuren. Et stort Skorstensfundament ses i det nordøstre Hjørne. — 
Øst herfor laa et Hus, der ogsaa har haft selvstændig Nordmur; men Fundamen
terne tyder paa, at Huset har været af Bindingsværk. Søndre Fundament, hvoraf 
kun et lille Stykke er bevaret, har en meget løs og tilfældig Karakter. — A f disse 
Huse maa det grundmurede i Midten være det, der benævnes „Skriverstuen“ , 
mens det vestligste i 16de Aarhundrede kaldes „Stuekonehuset“ .

I Borggaardens Nordøsthjørne har der staaet „et lidet Stenhus“ . Da nordre 
Ringmur netop her udfor næsten er en halv Meter sværere end andre Steder, er 
der Sandsynlighed for, at det lidet Hus oprindelig har været et Hjørnetaarn. Selv
stændig Mur har det kun haft i Vest, mens dets Mure i Nord og Øst var Ring
murene og i Syd Nordgavlen af den lange Østfløj, Borgens længste Bygning 
(Fig. 5), hvis nordre Halvdel har haft selvstændig Østmur indenfor østre Ring
mur i Modsætning til søndre Halvdel. Det lange Hus — sikkert bygget i to 
Gange — har et stort Rum i Nord; Syd herfor mindre Rum. I to af de søndre 
er der murede Midtpiller, der maa have baaret en Længdedrager, og i Ringmuren 
herudfor er der tydelige A ftryk af lodrette Træstolper, der har staaet inde i selve 
Muren. — Østfløjen har i øvre Etage rummet et Kapel og en Sal samt nogle 
mindre Stuer, hvoraf én i 1607 kaldes „Parisis Kammer“ . Samtidig siges det, at 
den ene Ende af Huset har Tegltag, den anden Straatag. I 1563 tales der her om 
„Bøssekældrene“ , som i 1596 benævnes „Bøssehuset“ , maaske de søndre Rum i 
Østfløjen.

Det store Taarn sydligt i Hovedgaarden er næsten nøjagtig kvadratisk med 
Sider, hvis Længde varierer fra 12,02 til 12,12 m. Det har en Højde fra Kælder
gulv til Murenes nuværende Overkant af c. 14 m, mens Højden over nuværende 
Jordsmon er c. 10 m. Fundamentet bestaar af 4 à 5 Lag store og mindre Kampe
sten, der ligger under hele Taarnet (ikke under Murene alene), og øverste Lag 
danner Kældergulvet (Fig. 6). — Taarnet har haft 3 Bjælkelag. Nederste og øverste 
ligger fra Nord til Syd, mellemste fra Øst til Vest. De 2 nederste bestod af 5 
Bjælker, det øverste af 8 (Fig. 7). Der fandtes hverken Dør eller Vindue i Kæl
deren. Derimod har de andre Etager i hver Side haft et Vindue, udvendig ganske 
smalt, (16 à 22 ctm), men udvidende sig tragtformet indefter. Dog har en af de 
øvre Etager, sikkert den næstøverste, i Vestsiden istedetfor Vindue haft en Dør, 
Taarnets eneste oprindelige; men i Borgens seneste Tid er der ganske raat brudt 
en Døraabning i Østsiden umiddelbart over nederste Bjælkelag. — Rummet over 
øverste Bjælkelag har haft en Hvælving, af hvis Ribber der baade i Taarnet og 
udenfor det er fundet flere Ribbesten. Hvælvingen omtales i 1607. Det siges, at 
den er „bygfældig“ , ligeledes at „det sydvestre Hjørne er meget bygfældig, da 
Stenene har givet sig, og en Part er slet udfaldne, hvorfor Nedstyrtning kan be
frygtes“ . Aabenbart har Hvælvingen presset Stenene ud, i Forbindelse med at 
der hverken findes „Sperwerck eller Tecke“ paa Taarnet. Om dette betyder, at 
det store Taarn oprindelig har staaet med aaben Murkrone uden Tag, kan des
værre ikke afgøres nu. At der over Hvælvingen har været Skytte- eller Vægter
gang, kan der ikke være Tvivl om, selv om det ikke nu kan paavises, og det ikke 
nævnes i Synsforretningerne. Og naar Etagen under Hvælvingen har haft 8 tæt-
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liggende Bjælker — de andre Etager havde jo kun 5 — er det utvivlsomt, fordi 
disse har skullet bære Sten og andre Materialer til Taarnets Forsvar.

Ogsaa alle Ringmurene maa have haft Vægtergang, hvad dog kun i 1607 nævnes 
for vestre og nordre Ringmur; men da havde Borgen forlængst mistet sin Betyd
ning som Fæstning, og de Forsvarsindretninger, der var i Forfald, er blevet fjer
nede. At Kalø virkelig ved denne Tid var en Borg i Forfald, fremgaar med største 
Tydelighed af Synsforretningerne, der viser, hvorledes Borgen, efterhaanden som

Fig. 5. Borgens Hovedgaard set fra Ringmurens nordøstre Hjørne. — Til venstre østre Ringmur. Indenfor den 
ses i Forgrunden en Rest af den ældste Ringmur samt Stenbroen i den yngre Borgs nordøstre Hjømetaam. — 

Til højre for Store Taarn Fruerstuen.

Aarene gaar, bliver ringere og ringere. Tagene bliver utætte. Murene revner mere 
og mere. Nogle af Husene maa rives ned. Om ét hedder det, „at det maa hjæl
pes med det første, da det ellers ikke kan blive bestandigt“ . Og i 1607 omtales 
nogle „Hemmeligheder“ paa nordre Ringmur, om hvilke det siges, at de „ere slet 
og aldeles forfalden og ganske ubrugelig“ .

Om Porthuset foran søndre Borggaard hedder det i 1607, at det er „temmelig 
ved Magt“ . Selve Porten „duer dog lidet“ . Udenfor Porten er der en gammel Fjælle- 
bro, „som dog er ingen Vindebro“ . — I 1697 hører vi, at der tidligere har været 
Vindebro et Sted paa Dæmningen mellem Borgøen og det faste Land. Stedet kan 
endnu paavises. — Omtrent midt paa Borgøen strækker sig to langagtige Damme 
tværs over Øen, adskilte ved en lav Dæmning, og inden for dem ses Grund
volden af den gamle Stald- og Ladegaard. Dammene er Rester af en ældre Grav, 
der — sikkert suppleret af Palissader — har spærret for Adgangen til Lade-
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Fig. 6. Snit Nord—Syd gennem nederste Del af Store Taams Sydmur og 
Forgaardens søndre Ringmur.

gaarden og videre op til selve Borgen. Det maa imidlertid antages, der oprindelig 
over denne Grav har været en Vindebro, ligesom der utvivlsomt oprindelig fandtes 

en Vindebro foran Bor
gens Porthus, hvor der 
i 1607 var en Fjællebro, 
men hvor vi nu kom
mer over søndre Borg
grav ad en Dæmning.

Kalø er ikke et ho
mogent og indenfor en 
enkelt Byggeperiode gen
nemført Anlæg. Opført 
af Erik Menved i 1313 
maatte Christoffer II i 
1320 forpligte sig til at 
bryde Borgen ned, og 
Undersøgelserne viser,

at det er gjort grundigt. — Rester af Eriks Borg er dog fremdraget. Saaledes 
staar der under Midten af Hovedgaardens vestre Ringmur en Rest paa nogle faa 
Skifter af den ældste Ringmur; og af den ældste østre Ringmur fremdrog vi et 
betydeligt Stykke af ikke m in
dre end ca. 37 Meters Længde 
(Fig. 2 og 8). Ved Borgens 
nordøstre Hjørne staar den 
indenfor den yngre; men de 
to Mure konvergerer mod Syd, 
og den ældre gaar efterhaan- 
den ind under den yngre.
20| m fra Nordhjørnet har 
den ældre haft en Udfaldsport 
af l i  Meters Bredde. Og ved 
Murens Nordende, hvor den 
staar i over 20 Skifters Højde, 
er der Rester af et rundt 
Hjørnetaarn (Fig. 8 og 9),
9 | m i udvendig Diameter og 
med en Murtykkelse af 2 m; 
det er den ældste Borgs nord
østre Hjørnetaarn. Den ældste 
nordre Ringmur maa findes lige 
udenforden yngre; men Forhol
dene vanskeliggjorde en Grav
ning paa dette Sted. Murfoden 
af den ældste østre Ringmur 
ligger c. 2 |m  under den yngres.

Fig. 7. Snit Vest—Øst gennem Store Taarn, set mod Nord. — Op- 
maalt 1909 af C. M. Smidt.
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Fig. 8. Borgens nordøstre Hjørne, set inde fra. — Under den ny-restau- 
rerede yngre Ringmur ses Erik Menveds runde Hjømetaarn og nordre 

Ende af østre Ringmur.

Eriks Borg er imidlertid aldrig blevet fuldført. A f Østmuren er der ikke op
ført mere end de 37 Meter, Man maa derfor — saaledes som det kendes andre 
Steder fra — som midlertidig Foranstaltning have benyttet Palissader eller Ring
mure af Tømmer, hvor man ikke havde naaet at opføre Teglstens-Ringmure.

Paa Ydersiden af det 
store Taarn er der ved 
dettes sydøstre Hjørne og 
ved dets Østside fundet 
Rester af et Taarn fra 
den ældre Borg, ligeledes 
indvendigt i Sydmuren.
Og desuden er der i Taar- 
nets Murkerne anvendt 
Mængder af Murbrokker 
fra det ældre, som har 
haft en noget anden Form 
end det senere. Det Mur- 
fremspring, der ses paa 
Sydøsthjørnet, maa saa
ledes antages at være 
Rester af et Trappehus 
fra det ældste Taarn.

Selv bortset fra det 
ældre Borganlæg er ikke 
heller den yngre Borg et 
Anlæg fra en en enkelt 
Byggeperiode. Det store
Taarn er det først opførte. Det er bygget af røde Teglsten, mens ellers hele 
Hovedgaarden er opført af gule, gulrøde og flammede Sten. Ogsaa Eriks 
Borg var af røde Sten men af en anden Karakter og Størrelse end det store 
Taarns. Efter at dette Taarn var rejst, opførtes Hovedgaardens Ringmure, og først 
derefter Gaardens Bygninger, hvis Mure ikke er i Forbandt med Ringmurene. 
Endelig byggede man af røde Sten Ringmuren omkring Forgaarden, hvor imidler
tid Stenene i det fremspringende Porthus nok er røde som i Ringmuren, men 
af en anden Størrelse. Porthuset er da ogsaa Borgens sidst opførte Parti, kun 
nogle af de mindre betydende Smaahuse i Hovedgaarden kan antages at være yngre; 
men de er vanskelige at datere, da alene deres Fundamenter er bevaret.

Skønt nedbrudt i 1320, nævnes Kalø i 1340 som én af de fire Borge, der hver 
med sin Part af Nørrejylland kunde indløses af Valdemar Atterdag. Men allerede 
nogle Aar før var Kalø med Tilliggende af Grev Gert blevet pantsat til Claus Limbek. 
Borgen kan derfor antages forinden at være gjort brugelig som Fæstning. Da im id
lertid det store Taarn ikke blot er den Del, der først er genopført, men ogsaa i sin 
Murteknik stærkt adskiller sig fra Ringmurene og de øvrige Bygninger, er der Grund 
til at antage, at der ligger en Aarrække mellem disse forskelligartede Partier. 
Sandsynligvis er det derfor Kong Christoffer selv, der — efter at have ment sig

7
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Fig. 9. Fremdraget Rest af Erik Menveds runde Taarn ved 
Borgens nordøstre Hjørne. — Taarnmurens Inderside.

fast i Sadlen — har genopført Taarnet. Vel er der omtrent i dets halve Højde 
en svær Murfuge, der utvivlsomt tyder paa en Standsning, hvorfor det kunde 
tænkes, at Christoffer alene havde naaet at opføre den nederste Del; men Stands
ningen behøver kun at være et enkelt eller nogle faa Aars.

Ligesom en Del af den gamle Borg har maattet staa med midlertidige Palis
sade- eller Tømmermure, er det rimeligt at antage, at man efter Genopførelsen af 
det store Taarn har befæstet det omgivende Plateau med lignende Ringmure af Træ, 
og at man har opført lettere Bygninger for Borgmandskabet. Det kan være sket 

under Christoffer, men kunde ogsaa 
tænkes at skyldes Claus Limbek, mens 
han sad her som Grev Gerts Pant
haver. Derimod kan det vældige A r
bejde med Opførelsen af den store, 
nye Stenborg med dens svære Ring
mure og vigtigste Borgbygninger 
umuligt være et Værk af Panthave
ren. Og for Grev Gert, der fra 
Holsten havde fast og sikker Land
forbindelse med Nørrejylland, og 
som besad Borgene inde i Landet, 
var det ganske unødigt at gøre en 
„Kystborg“ eller „Søborg“ som Kalø 
til en Hovedborg. Det er i høj Grad 
usandsynligt, at han skulde have sat 
et stort Arbejde og betydelige Be
kostninger ind herpaa, navnlig da

Kalø, selv uden Stenmure, ved sin enestaaende Beliggenhed og sine dybe Grave 
ingenlunde var let at indtage.

Helt anderledes stiller det sig for Valdemar Atterdag. Ved sin Tiltrædelse i 
1340 som Danmarks Konge kom han kun til at raade over den nordligste Del af 
Nørrejylland, og Indløsningen af Resten begyndte han, i 1343, med Kalø og den dertil 
hørende Part af Landet. Samme Aar fik han paa Sjælland Kalundborg i Hænde. 
— Erhvervelsen af Kalø og Kalundborg er øjensynlig to nøje sammenknyttede 
Dele af en fast Plan. Den østjyske Borg inderst i Kaløvig og den vestsjællandske 
Borgby ved Bunden af Kalundborg Fjord var af den største Betydning for Valde
mar: Naar disse ,o Steder — der begge ejede en sikker og rolig Ankerplads for 
Kongens Skibe — var stærkt befæstede, sikrede han sig den Forbindelse mellem 
j y Iland og Sjælland, der var uundværlig for ham under hans Kamp for at samle 
Riget. Og ligesom alt tyder paa, at det er Valdemar Atterdag, der betydeligt ud
videde og forstærkede Kalundborg Slot og omgav Byen med Ringmure og Taarne, 
kan det kun være ham, der har ladet Borgen i Kaløvig genopstaa med de nyop
førte Ringmure som en af Kronens allerstærkeste Borgfæstninger.



G JØ LSTRUPFUNDET
ET SMYKKEFUND FRA ÆLDRE ROMERSK JÆRNALDER

A f H ans N orling-C hristensen

Store Smykkefund fra Romersk Jærnalder er sjældne. For et Par Aar siden 
var Museet kun i Besiddelse af eet, fundet allerede i 1783 i Frøslev paa Stevns 

(se Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1943, Side 85). I Sommeren 1942 dukkede 
saa et nyt op i Vester Mellerup i Vendsyssel (anf. Sted Side 85 ff.), og herefter 
vilde det kun have været i sin Orden, om man skulde have ventet en længere 
Aarrække paa det næste. Men det arkæologiske Held lader sig ikke saadan be
regne, og sidste Aar, i Maj 1943, altsaa kun knapt eet Aar efter Vester Mellerup- 
fundets Fremkomst, dukkede et nyt Fund op (Fig. 1), og mærkeligt nok ogsaa 
dette i Vendsyssel.

Fundstedet ligger paa Gaardejer David Jensens Mark, Matrikelnummer 3 a Gjøl- 
strup, Jelstrup Sogn, Vennebjerg Herred, H jørring Amt. Finderen var Gaardejerens 
Søn, Ejner Jensen, som under Arbejdet i en Grusgrav huggede Spaden igennem et 
Lerkar, der stod 2,5 m under Markoverfladen. Ud af Lerkarret væltede da en 
Hoben Smykker, som han samlede sammen og bar hjem, hvorefter han straks 
ringede til Tandlæge Holger Friis, Lederen af Vendsyssels historiske Museum. 
Denne tog øjeblikkelig ud paa Pladsen, som han nøje undersøgte, dels med Hen
blik paa at finde mulig ikke opsamlede Smykker og dels for at opnaa Klarhed 
over Fundets Karakter. Begge Opgaver blev løst, idet han i den opgravede Jord 
fandt enkelte Glas- og Bronceperler samt Brudstykker af Smykkenaale, ligesom 
han ved Iagttagelser af Profiler i Fundstedets umiddelbare Nærhed kunde fast- 
slaa, at Krukken med Smykkerne maa have været nedgravet i en lille Grube, og 
at der absolut ikke er Tale om Grav- eller Stensætning paa Stedet. Smykkerne 
kan saaledes ikke være Dele af et Gravfund, men maa betragtes som en skjult 
Skat eller en Henlægning med et eller andet rituelt Formaal.

Om de enkelte Smykkers indbyrdes Stilling før Optagelsen har Finderen for
klaret, at Fibulaerne laa i Bunden af Karret sammen med Perlerne, derpaa Sølv
ringen og endelig Naalene stukket ned ovenpaa. Der er en vis Overensstemmelse 
mellem Anbringelsen af Smykkerne i Vester Mellerupfundet og Gjølstrupfundet, 
idet nemlig Haarnaalene begge Steder var anbragt ovenover Fibulaerne, Perlerne 
og Armringen. Denne Overensstemmelse kan være af Betydning for den rigtige
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Fig. 1. Smykkefundet fra Gjølstrup. Ca. 2/s.
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Fig. 2. Sølvarmring fra Gjølstrup. Ca. s/a.

Opfattelse af Fundets Art, idet man kan tænke sig, at visse Regler gjaldt for rituel 
Henlæggelse af et Smykkeudstyr. Dog vil det, indtil vi faar flere lignende Fund, 

være rigtigst blot at bemærke den omtalte 
Overensstemmelse og ingen Slutninger 
drage paa Grundlag heraf.

Gjølstrup-Fundets Haarnaale (Fig. 1) er 
knapt saa afvekslende som Vester Mel- 
lerupfundets og ogsaa delvis af andre For
mer end i dette Fund. Talrigst forekom
mer Naalen med lille kegleformet Hoved, 
idet der findes 8 af Sølv og 2 af Bronce; 
herefter følger en i Danmark hidtil ukendt 
Naaleform med langstrakt firsidet Ho
ved gennembrudt af et smalt, langstrakt 
Øje; af denne Form findes 2 i Sølv og 
2 i Bronce. Endelig indgaar i Fundet to 
„Synaale“ af Bronce og en Broncenaal 
med vaseformet Hoved.

A f Fibulaer indeholder Fundet ialt 5 (Fig. 4 og 5), hvoraf de 4 er af Sølv og 
1 af Bronce. Den største af Sølvfibulaerne minder meget om de to store Sølv- 
fi bu laer i Vester Mellerupfundet, men er ikke saa omhyggeligt udført. De tre 
andre Sølvfibulaer er af ens Type og indbyrdes af lidt forskellig Størrelse. Typen 
er beslægtet med den store, vi lige har omtalt, men dog paa mange Maader me
get særpræget. Broncefibulaen har intet tilfælles med Sølvfibulaerne, men er af en 
selvstændig Type med smal tyk Bøjle afsluttet med en cirkel
formet Skive fortil.

I Fundet indgaar endnu et Par Sager af ædelt Metal: en 
smuk Sølvarmring (Fig. 2), hvis facetterede Ender skyder forbi 
hinanden, prydet med Cirkelindslag, samt en aaben Fingerring af 
sølvblandet Guld (Fig. 4) med konkav Yderside og udvidede, lige 
afskaarne Ender, der støder mod hinanden.

løvrigt indeholder Fundet 2 Remendebeslag af Bronce (Fig. 3) 
med profileret Afslutning, en Samling smaa Glasperler, 13 Bronce- 
perler dannet af smaa flade Broncebaand rullet sammen til ure
gelmæssige Cylindre, 2 smaa tværriflede Sølvringe, der muligvis 
har været loddet hver paa en af de skiveformede Plader, hvor
med Sølvfibulaernes Kroge ender, 2 N aa leskeder af Bronce (af den 
ene dog kun Naalelejet bevaret), 1 N aa leskede af Sølv, der sand
synligvis har været loddet paa den største af de tre ens Sølvfi
bulaer, idet denne mangler Størstedelen af sin oprindelige Naale- 
skede, som er blevet afbrudt i Oldtiden, og hvis Rester, ligesom 
Sølvnaaleskeden, viser Spor af Loddemetal (for alle disse Gen
stande se Fig. 1).

Lerkarret (Fig. 7), hvori Smykkerne laa, er af langstrakt buget 
Form med udbøjet kort og tyk Mundingsrand, der ikke er facet-

Fig.3. Hængcdup- 
per af Bronce fra 
Gjølstrup. Ca. 4/».
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teret. Ornamentet er udført med Pinde-Indstik, hvis Former oftest er rektangu
lære, enkelte trekantede.

Med Undtagelse af Naalene med langstrakt firsidet Hoved gennembrudt af et 
smalt Øje og Sølvarmringen, der ikke tidligere er konstateret her i Landet, t i l
hører Smykkerne Former, som er velkendt fra andre danske Fund. Naale med 
kegleformet Hoved er saaledes til Stede i Fund fra Aalborg, Randers, Aarhus, V i
borg og Ringkøbing Amter, og „Synaalene“ er talrige i hele Landet. Naale med 
profileret Hoved træffes i Jylland, men er dog almindeligst paa Øerne. Den store 
Sølvfibula er af en velkendt jydsk Form, der ikke forekommer paa Øerne. De 
tre ensartede mindre Sølvfibulaer (Fig. 4,1—3 og 5,2—4) er ejendommelige der

Fig. 4. Fire Sølvfibulaer, en Broncefibula og en Fingerring af sølvblandet Guld, fra Gjølstrup. Ca. ’/«.

ved, at de viser en østdansk Form (jvf. Fig. 6,1—3) i jydsk Udførelse; en karak
teristisk jydsk Enkelthed er saaledes Krogen, der bærer den frie Spiraltraad; be
slægtet med disse er en Broncefibula fra Langkastrupgravpladsen i Randers Amt 
(Fig. 6,5) og en Broncefibula fra Vesløs i Thisted Amt (Fig. 6,4); den første 
har den jydske Krog ligesom Gjølstrupfibulaerne, mens den anden til Trods for 
sit øvrige jydske Udseende mangler Krog og i Stedet herfor har et Rør, hvor
igennem den frie Spiraltraad løber, som det ses paa de østdanske Fibulaer. Som 
Parallel til Gjølstrupfundets Broncefibula kan kun anføres et Eksemplar fra Astrup 
i Randers Amt; beslægtet med den er imidlertid nogle Fibulaer med firkantet Fod, 
som findes dels i Jylland, dels paa Fyen.

Sølvarmringen er som nævnt iøvrig en ukendt Form i Danmark; de nærmeste
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Fig. 5. Fibulaeme fra Gjølstrup, jvf. Fig. 4. Ca. 5/s.

Paralleler har hjemme i Nordøsttyskland. Fingerringen af sølvblandet Guld er 
kendt i meget lignende Former fra Hjørring, Randers og Viborg Amter, ligesom 
der fra H jørring Amt findes nogle fjærnere Slægtninge af den.

Glasperler af lignende Udseende som dem fra Gjølstrup træffes rundt om i 
Landet. Remendebeslag som de her foreliggende er i faa Eksemplarer til Stede i 
det øvrige Jylland, men forekommer mere almindeligt paa Øerne. T il Bronce- 
perlerne synes der ikke at være andre danske Paralleler end et Eksemplar fra 
en af Virringgravpladsens Grave i Randers Amt.

Ornamenterede Lerkar beslægtet med Fig. 7 kendes særlig fra Vendsyssel, 
men alle har de dog Øret anbragt længere ned paa Siden, saaledes at det ikke 
udgaar fra Mundingsranden.

Fundets Datering fremgaar klart af de forskellige Smykkeformer, som ogsaa 
kendes fra andre Fund (se Publikationen af Gjølstrupfundet i Acta Archaeologica 
X IV, 1943): de maa alle henføres til anden Halvdel af ældre romersk Jærnalder. 
At vi er i Slutningen af denne Halvdel antydes af saavel alle Sølvfibulaerne som 
af Fingerringen, og en endnu nøjere Datering kan opnaas ved Betragtning af de 
tre ensartede Sølvfibulaer, idet en meget lignende Fibula fra Ringegravpladsen paa 
Fyen er fundet i Forbindelse med et Lerkar, der efter sit Udseende er meget 
nøje knyttet til Karformer fra yngre romersk Jærnalder, til hvilken Tid den om
talte Gravplads iøvrigt ganske overvejende hører. Det kan herefter antages, at 
Gjølstrupfundet maa dateres til nær Grænsen til yngre romersk Jærnalder, d. v. s. 
til anden Halvdel af 2. Aarh. e. Kr.

De tre ensartede Sølvfibulaer i Gjølstrupfundet og de tilsvarende fra Vesløs og 
V irring saavel som Gjølstrupfundets Sølvarmring maa ses som Udtryk for en

Fig. 6. Broncefibulaer fra Fyn og Jylland. Ca. */«.
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Kulturpaavirkning fra østgermansk Omraade og vel snarest fra Østdanmark. Disse 
Kulturpaavirkninger har i ældre romersk Jærnalder ikke været af større Betydning, 
saavidt vi da kan dømme af det jordfundne Materiale, og dog har de maaske 
været de første Varsler om, at store Begivenheder var i Vente.

Store Begivenheder af indgribende Betydning synes nemlig at være indtruffet 
i Slutningen af 2. Aarh. e. Kr. ved yngre romersk Jærnalders Begyndelse, thi 
hvordan skal man ellers forklare det Traditionsbrud og den Opløsning af Kultur
provinser, som fandt Sted i Jylland paa den Tid. Det er først og fremmest den 
jydske Keramik fra yngre romersk Jærnalders Begyndelse, som antyder dette 
Brud og denne Opløsning, thi det er tydeligt, at den kun i ganske faa Tilfælde 
har sin Oprindelse i den stedlige Keramik fra ældre romersk Jærnalder; men 
ogsaa det Forhold, at jydske Gravpladser, anlagt i ældre romersk Jærnalder, ikke 
er i Brug i yngre romersk Jærnalder, og at ældre romersk Jærnalders Landsbyer 
kun i de færreste Tilfælde ses at have været beboet i den følgende Tid, under
støtter Teorien om en Afbrydelse af et roligt Kulturforløb i denne Del af Dan
mark.

Søger man efter den nye, i Forhold til tidligere mere ensartede, jydske Kera
miks Oprindelse, da vendes B likket naturligt mod de danske Øer, hvor Forud
sætningerne for Dele af saavel ødansk som jydsk yngre romersk Jærnalders Ke
ramik synes at være til Stede, og det er da ikke uden Interesse, at der i de 
samme østlige Egne ses Gravpladser, anlagt i ældre romersk Jærnalder, som 
fortsat er i Brug i yngre romersk Jærnalder.

Det kunde saaledes se ud til, at der i Aartierne før 200 e. Kr. fra Østdan
mark er udgaaet heldige Erobringstogter til Jylland, og hermed er vel i V irkelig
heden Grunden lagt til den Samling af det danske Rige, som fuldbyrdedes ad
skillige Hundrede Aar senere i Vikingetiden.

Fig. 7. Lerkarret, som indeholdt Smykkerne 
fra Gjølstrup. Ca. V».




