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Fig. 1. Bromme-Bopladsen, set fra Sydøst; i Forgrunden Aalerenden.

EN PALÆOLITISK BOPLADS VED BROMME
A f T h erkel M athiassen

i Europa deles som bekendt i Palæolitikum, Mesolitikum og Neolitikum . De palæolitiske Kulturer hører Istiden og den derefter følgende Tid
til; de er tilpasset til et L iv paa Tundraerne, under et koldt og køligt Klima. De
neolitiske Kulturer er Bondekulturer med Agerbrug og Kvægavl som Hoved
erhvervene; det er vor Yngre Stenalder. De mesolitiske Kulturer ligger herimel
lem. De ligner de palæolitiske i at være Jæger- og Fiskerkulturer; men i Modsæt
ning til disse er de tilpasset til et Liv i Skovene og har hertil faaet en vigtig N y 
erhvervelse: Øksen; vore Maglemose-, Gudenaa- og Ertebølle-Kulturer er meso
litiske. En palæolitisk Boplads har vi ikke hidtil kendt her i Landet; nu er den
fremkommet. Ved Bromme nær Sorø blev en saadan Boplads fundet i 1944, og
i 1945— 46 blev den undersøgt af Nationalmuseet.
Finderen af Bromme-Bopladsen er en af dansk Stenalderforskning højt for
tjent Mand, Landsretssagfører E rik Westerby, som har givet en Redegørelse for,
hvordan Bopladsen blev fundet*). Det var ikke tilfældigt, at det blev Westerby,
tenalderen

S

*) Erik Westerby: Da Danmarks ældste Stenalderplads blev fundet. Udsendt som Manuskript i 1946. Et Ud
drag trykt som Kronik i Berlingske Aftenavis 2 2 .-2 3 . Oktober 1946.
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der som den første fandt en saadan Boplads. Igennem en længere Aarrække har
han ledt derefter ved systematisk at afsøge de Steder, navnlig langs Vandløb, hvor
der skulde være Mulighed derfor. Og saa en Foraarsdag i 1944 fandt han paa en
M ark ved Bromme en Pilespids af meget gammel Type, der tydede paa, at han
stod ved Maalet. Videre Eftersøgning paa Marken gav flere gamle Oldsagstyper,
og Prøvegravninger i Løbet af Sommeren og Efteraaret samme Aar viste, at der
ogsaa fandtes Oldsager i dybere Jordlag. I Foraaret 1945 lagde Westerby den
videre Undersøgelse af denne interessante Plads i Nationalmuseets Haand, og
Udgravningen fandt da Sted i August— September 1945 og September 1946. Som
Deltagere i Undersøgelsen havde vi den Fornøjelse, foruden en Række unge dan
ske Arkæologer, at have fire norske Arkæologer, blandt andet den førende nor
ske Stenalderforsker, Dr. Gutorm Gjessing. Fra geologisk Side deltog blandt an
dre Statsgeolog, Dr. Johs. Iversen, Afdelingsgeolog J. Troels-Smith og mag. scient.
Alfred Andersen.
Egnen omkring Bromme er typisk sjællandsk: Jævnt bølget, med frodige Mar
ker, Skove, Søer og Mosedrag; den store Bromme Plantage, hovedsagelig Naaletræ, tyder dog paa, at Jordbunden ikke alle Steder er saa frugtbar. Syd for den
højtliggende Bromme K irke ligger de to Søer Maglesø og Lillesø. Deres Afløb er
Bækken Aalerenden; ved Randen af det store Mosedrag Giarmosen falder den ud
i Tudeaa, der efter et bugtet Forløb munder ud i Storebælt nær Trelleborg. H er
ved Giarmosen skyder et Næs frem mod Aalerenden, godt en Kilometer Vest
sydvest for Bromme Mølle; det er her, paa en Mark, der tilhører Gaardejer So
phus Petersen, Rolandsgaarden, at Bopladsen ligger.
Jordbunden er sandet, og paa Overfladen var der meget Flint, baade Redska
ber, Flækker og Affaldsstykker. Men der var Oldsager fra vidt forskellig Tid:
Foruden Sager, der utvivlsomt tilhørte den ældste Bebyggelse, blandt andet „Lyngbypile“ , var der Sager af de Former, der kendes fra Maglemose-Kulturen, navnlig
prim itive Flintøkser og M ikroliter, og endelig Sager fra et tidligt Afsnit af Yngre
Stenalder, især B rudstykker af slebne, tyndnakkede Flintøkser, store Skiveskrabere
og Lerkarskaar. Disse Sager fra Overfladen og Pløjelaget gav saaledes et temme
lig forvirret Billede, en Sammenblanding af gammelt og nyt, som det ofte kunde
være vanskeligt at udrede. Men heldigvis fandtes der efterhaanden dybereliggende
Lag, hvori den ældste Bebyggelses Sager fandtes ublandede.
Oppe paa Marken var der under de øverste, muldblandede, oldsagsførende
Lag et tykt Lag rent, lagdelt Sand, undertiden med begyndende Aldannelse fo r
oven. Men paa visse Arealer paa Skraaningen ned mod den Dal, hvorigennem
Aalerenden løber, fandtes der dybt nede i dette Sandlag et tyndt, oftest kun centi
metertykt, mørkt Lag, hvori der var mange Oldsager. Længst nede mod Bækken
sænkede det mørke Lag sig, indtil det tilsidst laa umiddelbart oven paa Under
grunden, Moræneleret; højere oppe ad Bakken hævede det sig, indtil det til sidst
forsvandt op i det blandede Lag, som Ploven havde haft fat i. Ude i Mosen neden
for Bopladsen var det forsvundet og erstattedes af enkelte Flintafslag, der laa paa
Morænebunden. Øjensynlig er dette tynde, mørke Lag den Landoverflade, hvorpaa
man har boet. Selve Boligerne har antagelig ligget paa det jævne Terræn øverst
naa Næsset, hvor Ploven og de senere Bebyggelser har ødelagt Laget; men ned
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Fig. 2. Skaltiungepile af Lyngbylype. 1:1.

ad Skraaningen er der kastet Affald, og det er dette, vi nu kunde finde, dæk
ket og beskyttet af de tykke overliggende Sandlag. Om Sandet er dannet ved
Nedskylning eller Jordflydning fra det højereliggende Terræn eller det er dan
net i en Sø, der efter Bebyggelsen har dækket Terrænet, vil de endnu ikke af
sluttede geologiske Undersøgelser formentlig kunne afgøre; men under alle Om
stændigheder maa det være dannet under ret kolde, arktiske Forhold. Man ser, at
det tynde, sorte Lag efter Bebyggelsen har været underkastet ret voldsomme For
styrrelser, rimeligvis ved Jordflydning, der kun kan finde Sted under et arktisk
Klima: Sine Steder var Laget brækket i Stykker og de enkelte Flager vippet,
forskubbet eller rejst paa Højkant. Men alligevel kunde man forfølge det over et
ret stort Areal.
Foruden Flintsagerne indeholdt dette tynde Kulturlag forskellige Sager af be
tydelig Interesse. Der var en større Flage af Birkebark, og der var nogle Dyreknogler, desværre oftest stærkt opløste. Dr. Magnus Degerbøl har dog kunnet be
stemme Knogler af følgende D yr: Elsdyr, Rensdyr, Vildhest, Jærv, Bæver og Svane.
A f disse er Rensdyr, Jærv og Svane arktiske D yr; iøvrigt er det første Gang, at der
er fundet Knogler af Jærv her i Landet. Men Elsdyr og Bæver lever kun, hvor
der dog er nogen Skovvegetation, og i samme Retning peger Birkebarken. Be
byggelsen har saaledes fundet Sted i en Periode, hvor der allerede var lid t Skov, i
hvert Fald Birketræer, der ikke var helt smaa. Nu er det ved geologiske Fund
andetsteds paavist, at der i den arktiske Tid lige efter Istiden har været en Pe
riode, hvor Klimaet var lidt varmere, saa de mest haardføre Skovtræer kunde
indvandre; efter et Teglværk i Nordsjælland kaldes denne Periode Allerødperioden.
Men Klimaet blev atter koldere, Skovene forsvandt, og Tundravegetationen bredte
sig atter; efter den lille Tundraplante Dryas octopetala, Rypelyng, kaldes disse to

8

THERKEL MATHIASSEN

Fig. 3. Skrabere. 1:1.

kolde Perioder før og efter den varmere Allerødperiode Ældre og Yngre Dryastid. Lejringsforholdene og Kulturlagets Indhold af Plante- og Dyrelevninger ved
Bromme tyder saaledes afgjort paa, at Bebyggelsen har fundet Sted i Allerødtid,
medens det underliggende Sand er afsat i Ældre Dryastid, det overliggende i Yngre
Dryastid.
Men nu selve Oldsagerne. Desværre var der ikke bevaret Redskaber af hver
ken Ben eller Træ, saa det er et noget ensidigt Billede, man faar af Kulturen.
Kun den uforgængelige Flint er tilbage. Det er en meget fattig og prim itiv Kultur,
vi finder Rester af her. Ret dygtige Flinthuggere har de ikke været; aldrig har de
forsøgt at lave et større Flintredskab, alle Sagerne er lavet af daarlige Flækker og
Spaaner, alle er de ret smaa.
Flintredskaberne hører næsten alle til tre Former: Pile, Skrabere, Stikler. Det
mest iøjnefaldende og karakteristiske ved Brommefundet er de mange Skafttungepile, hvoraf der i selve Kulturlaget fandtes 15, medens der paa Marken fandtes
langt flere, saaledes at det samlede Antal naar 60. Disse Pile er dannet af en
spids Flække eller Spaan, hvis Spids i Reglen uden nogen yderligere Tildannelse
er anvendt som Od paa Pilen, medens Bagenden er tilhugget til en smal, men ret
tyk Skafttunge, der kunde indsættes i eller surres fast til Pileskaftet; undertiden
er der dog foretaget lidt Finhugning ved den ene Side af Bladet, antagelig for at
fjerne en Ujævnhed. løvrigt varierer Pilenes Form og Størrelse stærkt, lige fra
store, brede, kraftige Spidser, der muligvis har været til Kastespyd, til smaa, slanke,
spinkle Stykker. Om de store, brede Pile benytter man i Reglen Benævnelsen
„Lyn gb yp ile “ , da de ligner den kendte Pilespids fra Nørre Lyngby i Vendsyssel,
det eneste Redskab her i Landet, der er geologisk tidsfæstet til Yngre Dryastid,
altsaa lidt yngre end Bromme-Pilene. Skafttungepile kendes iøvrigt ogsaa fra Yngre
Stenalder, Jættestuetiden, og der kan godt imellem dem være Stykker, der m in
der om Bromme-Pilene; men i Reglen er de lavet af bedre Flækker, og oftest
har de en finere Tilhugning af Bladet.
Skraberne er den næste Gruppe. De er ret talrige; i Kulturlaget blev fundet 23.
De er gennemgaaende smaa, kan være lavet af Skiver, Flækker eller Spaaner og
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Fig. 4. Stikler. 2 : 3.

har en omhyggelig tildannet udbuet, afrundet Skrabeæg, fremkommet ved en Række
fine Afspaltninger, der ofte gaar ret langt ind over Fladen og er mere skraa, end
de plejer at være paa de yngre Skrabere.
Stiklerne er den tredie og langt den talrigste Gruppe; fra Kulturlaget kendes
49, fra Markerne 160. En Stikkel er et Redskab med en kort, tværstillet Mejsel
æg, dannet ved to Afspaltninger, der skærer hinanden under en spids eller næ
sten ret V inkel; man taler om Kantstikler, hvor Æggen ligger ude ved den ene
Side (8 Stykker fra Kulturlaget), og Midtstikler, hvor Æggen ligger i Redskabets
Midterakse (41 fra Kulturlaget). Stiklerne her er gennemgaaende store og grove,
de fleste dannet af større Spaaner af ret uregelmæssig Form. Stiklerne synes
hovedsagelig at have været anvendt til Arbejde i Ben og Hjortetak, for Eksempel
naar man skulde Hække en Knogle eller et Stykke af en Hjortetak paalangs. Naar
man ser, hvor dominerende Stiklerne er i Fundet — omtrent Halvdelen af Red
skaberne er Stikler — er det dobbelt kedeligt, at der ikke er bevaret Benredska
ber, der maa have været anvendt i stor Stil.
A f andre Redskaber er der kun nogle faa Blokhøvle (6 i Kulturlaget), Flække
blokke, hvis Kant er finhugget til en jævn Æg, der kunde bruges ved Træbear
bejdning, et Par B or (det ene ganske lille) og et Par Flækkeknive. Paafaldende
er Mangelen paa Flintøkser og M ikroliter.
H vilke Benredskaber, der har været benyttet, kan man kun gætte sig til. Ved
Skaftelev, 5—6 km fra Bromme, er fundet en lang, toradet Harpun af Rensdyrtak, og ved Stedstrup, en Snes Kilometer fra Bromme, er fundet et Slagvaaben
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af Rensdyrtak, et økselignende Stykke med Stammen som Skaft og en Sidegren
som „B la d “ , en Type, vi har flere Eksempler paa her i Landet, blandt andet fra
Nørre Lyngby, hvor den dog ikke er fundet i det tidsbestemte Lag. Det er vel
sandsynligt, at disse Redskabsformer har været benyttet paa Bromme-Bopladsen.
Kender vi i Udlandet Fund, der svarer til Bromme? A f de to store Rensdyr
jæger-Bopladser i Holsten er Meiendorf betydelig ældre, Stellmoor lidt yngre end
Bromme. Ingen af dem ligner denne helt, Stellmoor mest, men dog tydeligt fo r
skellig derfra. Fra sen-palæolitisk Tid kender vi en hel Række Fund fra Vest-,
Mellem- og Østeuropa, der ligesom Bromme kendetegnes ved Skafttungespidser,
Skrabere og S tikler; men i Reglen har de ogsaa andre Redskaber, eller Formerne
af de Typer, der kendes fra Bromme, er forskellige fra dette Funds. Men at Brom 
me hører til denne store Familie af sen-palæolitiske Skafttungespids-Kulturer er
sikkert nok. At Brommefundet maa kaldes palæolitisk er der nemlig ingen T vivl
om; Skafttungespidserne, de mange grove Stikler og Skrabere med flad T ilk n y t
ning er ægte palæolitiske Træ k; og Mangelen paa Økser og M ikro lite r er ligeledes
talende.
H e r paa en sandet Odde ved Bromme slog for godt en halv Snes Tusinde
Aar siden en lille Flok Jægere sig ned; de jagede dels paa de aabne Sletter, dels
i de smaa Skovgrupper, der var begyndt at komme. Elsdyret var deres fornemste
og kæreste V ild t; men ogsaa Rensdyr og Bæver fik de som Bytte; og en enkelt
Gang fik de Ram paa den farlige Jærv, et Dyr, Nutidens Eskimoer frygter, dels
fordi den er slem til at angribe, dels fordi den plyndrer Køddepoter, idet den ved
sine vældige Kræfter er i Stand til at skubbe store Sten bort. H er paa Næsset
stod vel deres Boliger, rimeligvis Skindtelte, og selv har de vel ogsaa været klædt
i Skind; særlig varmt var det ikke endnu. Paa Næsset arbejdede og tildannede de
deres Redskaber af Flint og Ben; dygtige Flintsmede har de ikke været, men de
kunde dog lave Vaaben og Redskaber til det daglige Livs Behov. Kun svage Spor
har de efterladt os, og kun særlige gunstige Forhold har bevirket, at disse Spor
er blevet bevaret til vore Dage.

Fig. 1. Fiskergaard, Vejlby, Harboore Sogn. Kaalgaarden er hegnet med Jorddige.

NATIONALMUSEETS
BØNDERGAARDSUNDERSØGELSER
A f Svend J espersen
være en fornyet Bevilling fra Staten kunde Dansk Folkemuseum i
Sommeren 1946 fortsætte de Undersøgelser af vore gamle Bønderbygninger,
der blev taget op i 1944 for at supplere det Materiale, der allerede foreligger fra
de foregaaende Aartiers Forskningsarbejde i Marken, saa de Mangler, det har,
kan søges afbødet, mens der endnu er nogen Mulighed herfor (jfr. „Fra National
museets Arbejdsmark“ 1945, p. 35 ff. samt ndf.).
Vestjylland blev Sommerens Arbejdsfelt. I Løbet af to Maaneder, fra Slutn. af
Maj til Slutn. af Juli, undersøgtes et Omraade, der afgrænses i Syd omtrentligt af
Esbjerg-Kolding-Banen, i Nord af Limfjorden og i Øst Syd for Ringkøbing-Herning-Landevejen af en Linie fra ret Vest om Herning over Grindsted til Holsted
samt Nord for Landevejen af en Linie fra Videbæk over Holstebro til Struer (jfr.
Fig. 2); dog fuldførtes Opmaalingsarbejdet ikke helt. 1 Undersøgelserne deltog et
Museumshold paa 6, der opererede i 3 G rupper med 2 Mand i hver, og et A r
kitekthold paa 6, delt i 2 Grupper paa henholdsvis 4 og 2 Mand.
V i kunde ikke have faaet et mere interessant Omraade at arbejde i. I Vest
jylland møder man i Virkeligheden fra Syd til Nord alle de centrale Problemer,
der plan- og konstruktionsmæssigt knytter sig til den danske Gaards Historie.

T

ak ke t
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Fig. 2. Kort over Sommerens Arbejdsomraade i Vestjylland.

NATIONALMUSEETS BØNDERGAARDSUNDERSØGELSER

Fig. 3. Stolpevæg med delvis Udmuring med
Strandsten. Fiskergaard, Vejlby, Harboøre
Sogn.
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Fig. 4. Strandstensbrolægning foran Indgangs
dør ved Gaard i Mejlbv, Stadil Sogn.

Ganske vist kommer de ikke alle længere til U d tryk i de gamle Bygninger, der
i Dag staar tilbage som de ældste, og som vi nu maa slaa os til Taals med som
de bedste Studieobjekter; men fra ældre K ilder ved vi dog, at det har været saaledes og endnu var Tilfældet i 1800-Tallet. Det var Hensynet hertil, der var det
afgørende ved Valget af Sommerens Undersøgelsesomraade, og ikke just den Om
stændighed, at Materialet fra de tidligere Markundersøgelser i Vestjylland var ret
sporadisk; det gælder nemlig i lige Grad adskillige andre Steder. Men af de
nævnte Grunde var det her fremfor andetsteds vigtigt og magtpaaliggende snarest
muligt gennem mere dybtgaaende Undersøgelser i Marken at søge Kendskabet
til disse reale Forhold af en saa central Betydning virkelig uddybet og at vinde
Klarhed over de regionale Forhold.
Som i de fleste andre Egne er der i Vestjylland kun bevaret yderst faa af de
gamle Bygninger, der er opført omkring 1800 og i Tiden før; i et større, men
i Helheden ikke noget stort Antal finder man dem, der er bygget i 1800Tallets første 3— 4 Aartier. Det er paafaldende, men i og for sig ikke over
raskende, at den store Hovedpart af disse gamle Bygninger er at finde i de vest
lige Sogne med den gamle Bebyggelse. Længere mod Øst, i Hedeegnen, har de
store Nydyrkninger, der i Løbet af de sidste 50—60 Aar helt har ændret Land
skabets Karakter, medført en omfattende Byggevirksomhed, der næsten ganske
har slettet alt gammelt (jfr. Kortet). A f de gamle Bygninger staar kun ganske
enkelte med deres gamle Indretning og Inventar i urørt eller ret uændret S kik
kelse (jfr. Fig. 5); dog har i adskillige andre Tilfælde de foretagne Ændringer ikke
været af mere gennemgribende Art, end at det har været muligt i det mindste i
Hovedtrækkene at rekonstruere de oprindelige Forhold. Men nægtes kan det
alligevel ikke, at Undersøgelsesmulighederne i Vestjylland, som i øvrigt i A lm in
delighed, nu er ret begrænsede. Ikke alene er reale Enkeltheder forsvundet; men
det er tilmed sket for saa længe siden, at der heller ikke mere er nogen T radi
tion om dem. Det maatte vi ikke helt faa Gange erfare under Rejsen. Flere be
tydningsfulde Detailspørgsmaal, vi har enkelte ældre Oplysninger om, og som vi
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gerne vilde have haft nøjere belyst samt oplyst fra flere Steder, var der nu ingen
Oplysninger at faa om selv hos de ældste.
Det v il forstaas, at vi under disse Omstændigheder ikke i alle Henseender
har faaet det Udbytte af Sommerens Undersøgelser, vi fra et ideelt Synspunkt
kunde have ønsket. Men skal Resultatet i øvrigt gøres op, tør det dog siges, at
vi nu i det store og hele raader over et Materiale, der i Forbindelse med det tid
ligere indsamlede samt de trykte og ikke at forglemme de arkivalske K ilder giver
os et solidt Grundlag at bygge paa, naar de vestjyske Bønderbygningers Historie
skal udredes i Enkeltheder.
Det er ikke her Stedet at give de vestjyske Bygningsforhold en indgaaende
Omtale; men der skal i al Korthed redegøres for de store Hovedtræk.
Mellem Vestjyllands gamle Bygninger er det nu de grundmurede, der overalt
er de fremherskende. Det er Bygninger, der med deres mørkerøde, hjemmebrændte Sten og deres straa- eller rørtækte Tage virke r overordentlig tiltalende,
og som helt passer ind i Landskabet. Grundmursbygningen er im idlertid ikke
nogen gammel Foreteelse i Vestjylland; først i 1700-Tallets sidste Aartier begyn
der den for A lvo r at gøre sig gældende i Egnen nord for Ribe, og i Løbet af
1800-Tallets første Halvdel er den siden trængt længere og længere mod Nord.
Tidligere var andre Byggemaader de raadende, og endnu er der bevaret et Faatal Bygninger samt Bygningsrester, der viser disse gamle Konstruktioner, og ved
Hjælp af hvilke vi i Forbindelse med de arkivalske K ilder kan tegne et Billede
af Forholdene, som de var i Tiden omkr. 1800.
Syd for Skjern Aa var Bygningerne opført af Bindingsværk, i det mindste i
den nordlige Del af Omraadet, medens som sagt de grundmurede Bygninger
allerede da var stærkt fremtrædende i Syd, hvor im idlertid ogsaa tidligere B in 
dingsværket var det raadende. Bindingsværksbygninger var heller ikke ukendte i
Egnene Nord for Skjern Aa; men mellem Skjern Aa og Storaaen var det i øvrigt
„Aashusene“ , d. v. s. Sulebygninger, der var de herskende, og i Nord, i Egnen
mellem Storaaen og Limfjorden, raadede Højremsbygningerne. Det vil med andre
O rd sige, at alle de fire Bygningskonstruktioner, vi kender fra dansk Omraade, er
repræsenteret her i Vestjylland.
Det maa tilføjes, at Højremsbygningen i Vestjylland har en betydelig videre
Udbredelse som Ladebygning; men den er i denne Anvendelse en sen Foreteelse,
først stammende fra 1800-Tallet, og det er endnu ikke ganske klart, hvorledes
denne Højremslades Herkom st skal forklares. Endvidere skal det nævnes, at vi
sporadisk i Sulebygningsomraadet i Egnen ret Syd for Storaaen og Nissum Fjord
træffer en Kontamination af Sule- og Højremshuset, anvendt i Ladebygninger og
formodentlig som de nævnte Højremslader af en ret sen Oprindelse.
Det vestjyske Bindingsværk har Stolperne staaende paa Sten og er forsynet
med Løsholter; det har Bjælkerne liggende oven paa Tagremmen og havde i
ældre Tid lerklinede Vægge, der senere er afløst af Forløberen for den rene
Grundmur, Tavlmuren af raa eller brændte Sten. Denne Bindingsværksform er
dog ikke eneraadende, i alt Fald ikke Nord for Skjern Aa, hvor vi jævnsides der
med træffer Bindingsværk uden Løsholter, der er en ældre Form og i Virkeligheden
den enkleste Maade at løse Stolpevæggens Opbygning paa (jfr. Fig. 3). V i genfinder
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Fig. 5. Gaarden Matr. Nr. 14 a, Lønnestak, Lønne Sogn. Stuehuset opført 1803, Udlængerne antagelig samti
dige. Grundmuret med betydelige Rester af Bindingsværk i Nord- og Østlængen. Gaarden er Sommerens bedste
Fund, har ualmindelig velbevaret Indretning og Inventar; dog maa antagelig Skillevæggen mellem Køkken og
Kammeret sydfor anses for sekundær. Gaarden er et Emne, der bør sikres for Fremtiden. Opmaalt af Per
Bruun, Kjeld Dirckinck Holmfeld, Eric Nestel og H. H. Engquist. Facaden tegnet af KDH., Planen af ENMaalt i 1 :5 0 , her gengivet 1 : 200.
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Fig. 6. Alkovevæg i Kammeret i Gaarden Matr. Nr. 14 a, Lønnestak, Lønne Sogn.

da ogsaa denne enkle Stolpevæg ved de gamle Sule- og Højremshuse, ligesom
den kendes fra Bygninger med jordgravede Stolper, der endnu i 1700-Tallet var
i Anvendelse ikke helt faa Steder her i Landet trods alle kongelige Forordninger
med Forbud herimod.
Men bortset fra denne Lighed i Vægkonstruktionen, der til syvende og sidst
er af underordnet Betydning, er der i øvrigt en fundamental Forskel mellem B in 
dingsværkshuset og Sule- og Højremshuset. I Bindingsværkshuset er det Væggene,
der er de tagbærende; de maa derfor for at kunne modstaa Tagets T ry k uden
at styrte ud afbindes med Tværbjælker, der forbinder Stolperne i dem, og disse
maa derfor staa lige over for hinanden, hvorved Huset af disse Bindinger deles
i Fag. H elt anderledes forholder det sig med Sulehuset (jfr. Fig. 9). H e r er det
den af Sulerne baarne Rygaas, der bærer Taget, saa at der ikke hviler noget
T ry k paa Væggene, i det mindste ikke et tilnærmelsesvis tilsvarende som ved
Bindingsværkshuset. Sulehuset behøver derfor ikke en tilsvarende Afbinding og
har det heller ikke. Alene ved Sulerne, der staar i en indbyrdes Afstand af ca.
3— 4 m, svarende til ca. 3 Bindingsværksfag, er der Tværbjælker, og kun her be
høver Vægstolperne at staa lige over for hinanden, medens de iøvrigt har kunnet
anbringes usymmetrisk, hvad der vitterligt ogsaa har fundet Sted. Det hedder i et
Gaardsyn fra 1788 fra Gammelsogn ved Ringkøbing som Forklaring paa, hvorfor
Længernes Længde er angivet i Maal, at det „kom m er deraf, at Fagene befindes
ulige store og ej engang lige mange, naar et Hus tælles paa begge Sider, og saadan er det i Almindelighed med Sulebygning“ . Sulehuset er med andre Ord af
disse naturlige Grunde ikke som Bindingsværkshuset fagdelt; men det deles af
Sulerne i større Rumenheder, „S ulerum “ eller „G ulve“ , som det hedder i Syns
forretninger, vi kender andetsteds fra. Og parallelt hermed forholder det sig med
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Fig. 7. Typisk gammel Stalddør. Rovst, Brøndum Sogn.
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Fig. 8. Typisk Kostald uden Krybber. Skon
ager, Næsbjerg Sogn.

Højremshuset, der ogsaa er et Aashus; men Taget bæres her af to Sideaase,
„Højremme“ , der hviler paa to Rækker Stolper, som parvis er forbundet med
en eller to Tværbjælker.
Der er andre Forhold, som burde inddrages under denne Diskussion; men vi
skal ikke her forfølge Spørgsmaalet videre, saa meget mere, som det allerede er
berørt i en i T ry k værende Afhandling af David Yde-Andersen. Tidligere har
man saa vist ikke herhjemme været uden Viden om disse Konstruktioners Ytrings
former; men det har ikke ført til nogen udtømmende Karakteristik af dem, og der
for har der ikke været sondret saa skarpt mellem dem, som der bør gøres. At
Spørgsmaalet nu er rejst, er ikke uden Rækkevidde; det aabner for en videre
Horisont.
Det er som sagt ikke alene i Konstruktionerne, de vestjyske Bønderbygninger
viser Modsætninger; det gælder ogsaa med Hensyn til Stuehusene, Staldplacerin
gen samt Gaardanlæggenes Karakter, for blot at nævne de vigtigste Ting.
Holder vi os til de store betydende Hovedtræk, har vi i Lønnegaardens Stue
hus (jfr. Fig. 5) den gamle Indretning, vi nu hyppigst træffer eller kan spore i de
gamle Gaarde i hele Vestjylland. H er er da tilsyneladende Lighed; men det er
en bedragerisk Lighed, der i Virkeligheden dækker over forskellig Opstaaen og
en helt forskellig Karakter. Det kommer til Syne, naar vi gaar tilbage til Tiden
omkr. 1800. Skjern Aa træder da igen frem som Skelsætter mellem Syd og Nord.
Syd for Aaen havde Stuehusene af Lønne-Formen i Stedet for Køkkenet med
det bagvedliggende (Sove-)Kammer et stort Rum; det var Køkken og Sommer
stue og var forsynet med en aaben Kaminskorsten, der stod midt for Tværvæggen
til „Dørnset“ med Bagsiden mod Væggen. I Dørnset, der var Vinterstue, var der
ikke som siden Bilæggerovn, men en aaben, muret Kakkelovn, der typologisk
staar midt mellem Kaminen og Vindovnen. I det sydvestjyske Stuehus er Dørnset
imidlertid ikke noget gammelt Rum; det er først tilkommet i 1700-Tallets første
Aartier; af Stuehusenes Hovedrum er saaledes kun tre gamle: Storstuen, Køkkenet(-Sommerstuen) og Bryggerset. Nord for Skjern Aa havde Stuehusene af
Lønne-Formen i Stedet for Køkkenet med bagvedliggende (Sove-)Kammer ogsaa

18

SVEND JESPERSEN

Fig. 9. Del af Længdesnit samt Tværsnit af Sulelade i Gaarden Matr. Nr. 182 a, S. Lyngvig, Holmsland Klit.
Sammen med 4 andre Bygninger den sidste „Aashus“-Rest, der er tilbage i Vestjylland. Opmaalt af Per Bruun
og H. H. Engquist, tegnet af HHE. Maalt i 1 :2 0 , her gengivet i 1:100.

et Rum, et „Frem mers“ , men det var mindre, i Reglen kun af et Fags Størrelse,
og var Køkken og Forstue. Hverdagsstue Aaret rundt var Stuen, der pladsmæs
sigt i Planen svarer til Lønnegaardens Dørns, men som i Realiteten er samme
Rum som dens Køkken-Sommerstue, da Dørnset jo som nævnt er senere tilkom 
met og ikke oprindeligt, og her i Hverdagsstuen var der Bilæggerovn, som fyre
des fra Forstuens Køkkenildsted. Tilbage af Planens Hovedrum bliver der da her
som Syd for Skjern Aa tre: Storstue, Dagligstue og Bryggers. Men en væsentlig
Forskel er der i Ildstedsindretning og -placering;. Stuehuset Syd for Skjern Aa er
et udpræget Kaminhus, medens det Nord for er et typisk Ovnhus med Forstue
køkken. Det er de to Stuehustyper, vi kender fra dansk Omraade.
Ved Siden af den Form, Lønnegaardens Stuehus repræsenterer, træffer man
sporadisk Stuehuse, der i flere Variationer viser en anden Indretning. De kende
tegnes ved, at Køkkenet, i Reglen med bagvedliggende (Sove-)Kammer eller andet
Rum, er placeret midt imellem Storstuen og Dørnset (Dagligstuen). Forekomsten
er hyppigst i Syd; men de findes dog ogsaa Nord for Skjern Aa. De nordligste
Eksempler er herude i Vest fra Stadil og Vedersø Sogne. I Ovnhusomraadet
Nord for Skjern Aa er Stuehuse af denne Type dog tydeligt et Laan sydfra.
Grundlaget for den er nemlig at søge i Kaminhuset.
I det sydligste Vestjylland samt i de vestlige Sogne, stort set Sognene vest for
Længde-Hovedvejen, fra omkring Varde i Syd til Madum Aa i Nord, ret Syd for
Nissum Fjord, er Kostalden, i eller ved hvilken ogsaa Hestestalden ofte findes, i
Reglen anbragt i Beboelseslængen eller som i Lønnegaarden (Fig. 5) i den ene
Sidelænge; men i begge Tilfælde er Indretningen saaledes, at der fra Beboelsen
er indendørs Forbindelse til Stalden. Øst for Hovedvejen og Nord for Madum Aa
er Stalden i Reglen ogsaa anbragt i en Sidelænge; men her er ingen indvendig
Forbindelse mellem den og Beboelsen.
Inden for ovennævnte syd- og vestlige Omraade, hvor der mellem Beboelse
og Stald er en intim Forbindelse, har Gaardene altid Møddingen liggende ved
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Fig. 10. „Hønseraane“ over Svinesti i Stalden, typisk Placering i den store sydlige Del af Vestjylland. Klegod,
Holmsland Klit.

Staldlængens Udside, og Kreaturerne føres altid ud og ind ad en i Udsiden eller
Gavlenden siddende Dør; de kommer ikke paa Gaardspladsen (jfr. Fig. 5); den
er alene forbeholdt Beboerne samt den kørende Færdsel. Ved de firbyggede
Gaarde, der her i Syd og Vest i Reglen har sammenbyggede Længer, er Gaards
pladsen imidlertid ret ofte, selv ved jævnstore Gaarde, af kun faa Meters Ud
strækning paa hver Led og ganske indelukket; udefra kan man kun komme ind
paa den ved at gaa gennem Stuehuset, hvis Indgangsdør sidder paa Udsiden,
eller ved at gaa gennem Stalden, idet Laden i ældre Tid kun havde Luger paa
Udsiden. Modsat disse Forhold finder vi Øst og Nord herfor Gaarde af samme
Karakter som den, der i Almindelighed anses for den typisk danske, idet man
her har Møddingen anbragt paa Gaardspladsen, og naar Kreaturerne skal ud og
ind, føres de over Gaarden. Efter svensk Definition kaldes disse Gaardanlæg
efter deres forskellige Karakter for henholdsvis Mand- og Fægaard. I sin helt
lukkede Form er den vestjyske „Mandgaard“ en sen Foreteelse, indkommet fra
Sønderjylland; dens nordligste Repræsentant i Stadil Sogn er bygget i 1830 og
var da en Modernitet paa Egnen. Der er Ting, der tyder paa, at man ligeledes
maa anse Staldens Placering i intim Forbindelse med Beboelsen for en relativ
sen Foreteelse i Omraadet Nord for Skjern Aa, sammenholdt med Omraadet syd
for, hvor den er af betydelig højere Alder, men dog ikke oprindelig.
Kunde vi her have fremdraget alle saglige Enkeltheder tillige med de sprog2*
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lige Benævnelser, vilde det endnu stærkere, end det nu er Tilfældet, være kom
met frem, at Vestjylland fra Syd til Nord regionalt falder i tre Omraader, der
skilles af Skjern Aa og Storaaen. Det er ganske vist ikke Grænser, der helt
igennem sætter ganske skarpe Skel, heller ikke Grænser, der gør sig gældende
i alle Henseender, men alligevel Grænser, der tydeligt giver sig til Kende som
Kulturspærringer, der har hindret Udveksling og Udjævning Omraaderne to og
to imellem. Det er aabenbart, at vi her har gamle Bygdegrænser. Skjern Aa var
desuden Grænsen mellem de to gamle vestjyske Sysler, Varde Syssel og Hardsyssel.

SKÆFTEDE STENALDER-ØKSER
A f C.J. B ecker
en ,

der for blot en halv Snes Aar siden besøgte Nationalmuseet — altsaa før
den store Nyordning fandt Sted — fik et stærkt Indtryk af den næsten uover
skuelige Mængde af Flintøkser, som fyldte Skab efter Skab i Stenaldersamlingen.
Man skulde tro, at Folk i Oldtiden ikke havde bestilt stort andet end at lave
Økser, og mange Besøgende glemte næsten at lægge Mærke til de andre Fund.
Og saa indeholdt alle disse Skabe blot ufuldstændige Redskaber. Man fik det
samme Billede af Oldtidens Værktøj, som man faar af Nutidens ved at betragte
en Serie Jern-Øksehoveder i Isenkræmmerens Udstillingsvindue. Det er først i
skæftet Tilstand, at Redskabet giver det rigtige Indtryk, og først da har man
Mulighed for at betragte ogsaa Stenalderens Økser i deres rette kulturhistoriske
Sammenhæng.
Men lige saa almindeligt det er at finde Flintsager fra Oldtiden, lige saa sjæl
dent lykkes det at faa fat paa komplette Redskaber. Før den anden Verdenskrig
kendte man her i Landet blot to nogenlunde hele og et fragmenteret Økseskaft;
naar Aarene 1942— 46 har givet ikke færre end fem Fund af nogenlunde vel
bevarede, skæftede Økser, maa det derfor betegnes som en vigtig og særdeles
velkommen Forøgelse af vore Samlinger.
Den første af de nye Økser (Fig. 1) tilhører Aarhus Museum og er fundet af
Arbejdsmand Søren Pedersen, Mundelstrup, ved Tørvegravning i Borum Stormose
Vest for Aarhus. Den laa vandret i Tørven, omtrent midtvejs mellem Mosens
Overflade og Bund. Finderen fik Øje paa den i Tide, saaledes at den kunde
graves frem med stor Forsigtighed, og da Mosens Ejer, Vognmand S. Johansen,
Sabro, omgaaende tog sig af den og holdt den fugtig, kunde han overrække
Museet den i næsten uskadt Stand.
Skaftet, der er lavet af Asketræ, er 45 cm langt. Foroven er det udformet
som et kraftigt Hoved med firkantet Tværsnit, medens den nedre Del er lige og
smalner jævnt til mod selve Haandgrebet. Overfladen er glattet omhyggeligt til,
og i det hele maa Skaftet karakteriseres som et smukt og vel udført Stykke
Arbejde. Bladet er en godt 16 cm lang, tyndnakket Retøkse med Slibning paa
Bredsiderne. Det er indsat i en firkantet Udskæring i Skaftet, saaledes at en Del
af Nakken rager bag ud af dette. Da Bladet er bredest ved Æggen, kile r det sig
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selv fast ved Øksens Brug, og man har derfor ikke behøvet Bindemiddel eller
Omsnøring af nogen Art.
Øksen fra Borum ligner i Princippet et ofte afbildet Stykke, som er fundet
for ca. 50 Aar siden ved Sigerslev paa Stevns, men er knap saa elegant udformet.
De to Eksemplarer er da ogsaa nogenlunde samtidige, idet Flintbladene begge
hører til en ret karakteristisk Type, som kun synes at forekomme i ældre Jætte
stuetid, d.v. s. omkring ved Midten af Yngre Stenalder.
Blandt de nye Fund er der to, som viser, hvorledes de noget ældre Former,
fra Yngre Stenalders Begyndelse, ser ud. De er begge kommet frem ved Skal
gravning i Svinninge Vejle, ud for Arnakkegaarden. Svinninge Vejle er en af de
inderste Forgreninger af den udtørrede Lammefjord i Vestsjælland. I Stenalder
havets Tid var Vandet her saa salt, at Østers, Hjertemusling og andre Skaldyr
kunde trives, og efterhaanden dannedes der tykke Skallag, som nu udnyttes til
Hønsefoder. Tid efter anden forekommer ved dette Arbejde Oldsager, og det kan
nævnes, at Nationalmuseet i 1927 fik en smuk tyndnakket Stenøkse med en lille
Stump af Skaftet herfra. Resten havde været der, da Fundet blev gjort, men
desværre troede Finderen, at kun Stenbladet havde nogen Interesse og smed de
„raadne Træstumper“ bort.
Heldigvis gik det bedre med de to nye Fund. Øksen Fig. 2 kom først. I
Efteraaret 1945 lagde en af Arbejderne herude, Jens Peter Jensen fra Særslev,
Mærke til, at Skyllevandet fra en af Maskinerne havde blottet en Stenalderøkse.
Han hentede den forsigtigt op og sendte Bud til Fiskerifoged Valdemar Villadsen
i Havnsø, der er ivrig Oldsagssamler. Denne tog sig straks af Stykket og fik det
sendt ind til Nationalmuseet i saa god Stand, at Øksen her kan afbildes fuld
stændig som den er fundet, d.v.s. uden at Bladet har været taget ud af Skaftet
eller er rokket saa meget som en Millimeter.
Bortset fra at Skaftets nederste Ende er afbrudt, er Øksen fuldstændig og
har en Længde af knap 50 cm. Skaftet er udskaaret af en svær Birkegren, saaledes at der intet Sted er bevaret noget af Træets Marv. Det er enklere og lige
som mere prim itivt end Stykket fra Borum. Hovedet er blot udformet som en
jævn Fortykkelse og ender i en lang, uregelmæssig Spids. Bladet, der er en opskærpet, tyndnakket Flintøkse med Slibning paa alle fire Sider, er stukket ind i
en firkantet Udskæring, saa langt, at en Del af Nakken er fri. Som sædvanligt
ved Oldtidsøkser danner det ikke en ret Vinkel med Skaftet, men er af praktiske
Grunde anbragt lidt skraat, idet Æggen sidder noget lavere end Nakken.
Den anden Økse fra Arnakkegaard (Fig. 3) minder meget om den foregaaende.
Den blev fundet næsten nøjagtigt eet Aar efter denne og af samme Arbejdshold.
Denne Gang var det Arbejdsmand Holger Jensen, Føllenslev, som blev Finderen.
Desværre stødte man først paa Skaftet, og da det Iaa i et Lag Gytje med mange
Pinde og Grene, var der ingen, der tænkte paa Oldsager, før Skovlen ramte
Øksehovedet og slog dette fuldstændig i Stykker. Men under Ledelse af For
manden, Niels Clausen, søgte man omhyggeligt efter alle Smaastumper, og det
lykkedes at faa fat i de fleste; dog var og blev Dele af det ituslaaede Hovede og
Skaftets nederste Ende borte.
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Fig. 1—3. Skæftede Økser. — 1: fra Borum, 2: fra Arnakkegaard I, 3: fra Arnakkegaard II. — Ca. 1 : 4.

Som Billedet Fig. 3 viser, er der dog bevaret rigeligt til, at man kan danne
sig et Helhedsindtryk af Redskabet. Det er nu 45 cm langt og lavet af et Stykke
Birketræ. I Form og Udseende svarer det til Øksen Fig. 2; Hovedet er blot lidt
sværere og ligesom mere klodset. Bladet er en oprindelig tyndnakket Flintøkse,
temmelig stor og omhyggelig slebet paa alle Sider. Den knap 12 cm lange Stump,
der nu er anvendt, har im idlertid været ude for ilde Medfart. Ikke alene er
Nakkepartiet knækket af og bærer Spor af grov og flygtig Nytildannelse; men
Ægpartiet viser tydeligt gentagne Opskærpninger efter lige saa voldsomme Be
skadigelser, hvis A r er synlige lige foran Skaftet, og efter den sidste Opretning er
tilmed det ene Æghjørne slaaet af.
De to Økser fra Arnakkegaard er efter Flintbiadenes Type noget ældre end
Stykket fra Borum, og den sidst fundne synes endda at kunne dateres temmelig
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sikkert, idet den er fundet tæt ved og i
samme Lag som to Lerkar fra en ret
tidlig Del af den saakaldte Dyssetid,
det første store Afsnit af Yngre Sten
alder.
Derimod staar man usikker over for
Aldersbestemmelsen af det fjerde Fund,
som stammer fra en lille Sø ved Navn
Magleby Long, ca. 3 km Syd for Skel
skør. Ved Tørvegravning blev der her
fundet forskellige Oldsager af sjældne
eller helt ukendte Former, bl. a. Lerkar,
Dele af en Fiskeruse, der var lavet af
Fletværk, nogle Træpile med kølleformet
Hovede (se dette Tidsskrift 1945, S. 67)
og den Økse, der er gengivet som Fig.
4 og 5.
Takket være Arbejdets interesserede
Leder, Civilingeniør A. P. H jorth, Tys
tofte, kan ogsaa dette Stykke afbildes i
samme Tilstand, som det blev fundet
(Fig. 4). Der mangler blot en lille Del
af Skaftet, som var gaaet i Maskinen,
før man blev opmærksom paa Fundet.
Den bevarede Del er godt 35 cm lang;
Materialet er Asketræ. Formen minder
en Del om Øksen Fig. 1, men er noget
slankere og spinklere. Bladet er en lille
tyndnakket Økse af gnejsagtig Stenart,
d.v. s. det er kun Ægenden af en saadan Økse, man har anvendt. Den bageste
Del er knækket af i ældre Tid, hvor
Fig. 4 —5. Skæftet Økse fra Magleby Long. Set fra
efter
man har glattet Brudfladen efter
Siden og forfra. 1 : 3.
og af Hensyn til den nye Skæftning
hugget en svag Fure rundt om hele Bladet. Som det viste sig, da Bladet af
Hensyn til Konserveringen maatte tages ud, var det ogsaa kommet til at sidde
urokkeligt fast.
Tyndnakkede Økser af anden Stenart end Flint har været i Brug gennem
baade Dysse- og Jættestuetid; en Sammenligning med de hidtil omtalte Skafter
tyder nærmest paa, at Stykket fra Magleby Long med sit svære, særligt afsatte
Hovede stammer fra sidstnævnte Periode.
1 alle de hidtil omtalte Tilfælde drejer det sig om tyndnakkede Økser, og
man maa derfor se med særlig Interesse paa det femte Fund, som bestaar af en
tyknakket Økse med velbevaret Skaft, den første skandinaviske, der kendes. I
1943 blev der skaaret Tørv i en lille Mose ved Føllenslev i Nordvestsjælland, og

SKÆFTEDE STENALDER-ØKSER

25

Fig. 6 —7. Skæftet Økse fra Føllenslev. Set fra Siden og forfra, efter at Bladet er fjernet. Ca. 2 : 5.

da der ved tidligere Gravninger var fundet Stenting, blev Arbejdet fulgt af Fisker
Carl Willadsen, Havnsø, der er stærkt interesseret i Oldsager. Først kom et Par
Menneskekranier for Dagen; efter Indsendelse til Nationalmuseet blev de hono
reret med Dusør — der var i de store Tørveaar en fast Pris paa Hoveder — ,
hvilket selvsagt skærpede Arbejdernes Paapasselighed. Da saa den skæftede Økse
en skønne Dag dukkede frem af Tørven, sendte de omgaaende Bud efter W illad
sen, som kunde tage sig af den med det samme og bringe den ind til National
museet i helt frisk Tilstand.
Paa Fig. 6 og 7 ses Øksen fra Føllenslev, efter at den er blevet behandlet paa
Museet. Arbejderne havde uheldigvis ramt Øksehovedet med Skovlen og slaaet
Bladet ud af Skaftet, men havde samlet alle Stumper sammen, saaledes at Red
skabet nu er komplet. Skaftet, der er lidt over 24 cm langt, er lavet af en Gren
eller tynd Stamme af Asketræ. I Modsætning til alle de hidtil omtalte Skafter er
Træets Marv bevaret midt i Stykket. Tildannelsen er ret grov, og flere Steder ses
tydelige Spor af Hug mere end af Snit. Særlig er Partiet omkring Hovedet til
syneladende skødesløst udformet. Højst ejendommelig er den flade Tap, som
Stykket afsluttes i forneden. Som Afbildningerne viser, er den skraat afskaaret mod
den øvrige Del af Skaftet og ender saaledes, at der ikke kan være Tale om Brud
i ældre eller nyere T id ; Skaftet har ikke været længere.
Det Blad, som fandtes sammen med Skaftet, er en 20,5 cm lang Retøkse af
tyknakket Type, lavet af Flint og med Slibning alene paa Bredsiderne nærmest
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ved Æggen. Selv om Skaft og Blad
blev indsendt hver for sig til Museet,
er Skafthullets Dimensioner dog af en
saadan Art, at man kun kan rekon
struere hele Stykket som vist paa Fig.
6. Nakken af Flintbladet, som lige
skimtes paa Billedet, rager saaledes
ikke længere ud, end det lige flugter
med Bagsiden af Skaftet.
At denne Skæftningsmaade er kendt
ved andre tyknakkede Økser, viser et
Brudstykke af et Redskab, som har
været opbevaret i en Aarrække i Na
tionalmuseet uden at være blevet pu
bliceret (Fig. .8—9). 1 dette Tilfælde er
bevaret den øverste Del af en lig
nende Økse, hvis Blad stadig sidder,
som dengang Stykket kasseredes for
4000 Aar siden. Ogsaa her er anvendt
Fig. 8—9. Brudstykke af skæftet, tyknakket Økse fra
en Askegren, hvis Marv er bevaret
Lindholm. Set forfra og fra Siden. Ca. 2 : 5.
i Skaftets Midte, og som er ganske
enkelt tildannet omkring Øksehovedet. Bladet er en svær, tyknakket Flintøkse,
eller rettere sagt kun Nakken af en saadan Økse, for hele den forreste Part er
slaaet bort ved en saa alvorlig Beskadigelse, at Redskabet blev ubrugeligt. Det
interessante er, at Nakken ogsaa her kun rager ubetydeligt bagud af Skafthullet.
Stykket er fundet ved Sandgravning paa 1,2 m Vand tæt ved den lille 0 Lin d 
holm, 2 km fra Lollands Nordkyst.
Selv om Antallet af skæftede Stenalderøkser endnu kun er ringe, betyder de
nye Fund dog en saa værdifuld Forøgelse af Materialet, at man allerede kan se
visse Hovedlinier. Først og fremmest har det vist sig, at Forskellen paa Økser af
tyndnakket og tyknakket Type ogsaa giver sig til Kende i Skæftningen. Alle
Skafter til tyndnakkede Økser skæres ud af et større Stykke Træ, hvis Marv
fjernes, og Bladet stikkes saa langt ind, at en væsentlig Part af Nakken er fri.
De tyknakkede skæftes derimod i et Gren- eller Stammestykke med bevaret Marv,
og disse Skafter bærer Præg af hurtigere og lettere Tildannelse. Og naar Bladet
her kun sættes saa langt ind, at Nakken stort set naar til Bagsiden af Skaftet og
ikke længere, bliver Øksens effektive Længde større; man har jo heller ikke
nogen som helst Nytte af den Del af de tyndnakkede Økser, som rager bagud.
Anbringelsen af Bladet er det Træk, som har størst Betydning, og det maa i
denne Forbindelse nævnes, at selv om man først nu kan fremlægge Bevis for de
forskelligartede Skæftningsmetoders Rigtighed, har Sophus M üller allerede for 60
Aar siden paa Grundlag af et Studium af Slidmærker paa Flintøkserne og deres
Tilhugning udtalt, at de maatte være skæftede, netop saaledes som senere Fund
skulde vise det.
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Som Helhed er de tyndnakkede Økser ældre end de tyknakkede, og naar de
sidstnævnte i enhver Retning viser en mere praktisk og træbesparende Skæftning,
kunde det være fristende at tro, at der blot var Tale om en gradvis Udvikling
fra den ene Form til den anden. Saa simpelt er Spørgsmaalet im idlertid ikke.
Vender vi os til det øvrige Europa, ser vi, at de to Former her ikke er U dtryk
for ældre og yngre Led i een Række, men er knyttet hver til sin store K ultur
kreds. De tyndnakkede findes først og fremmest i Vesteuropa, medens de andre
er typiske for Stenalderkulturer i Mellem- og Østeuropa. Vigtige Sider af vor
K ultur er i den ældre Del af Yngre Stenalder netop paavirket fra Vest, medens
der paa den Tid, da de første tyknakkede Økser dukker op i danske Fund,
kan spores kraftige Impulser sydfra. Det er med andre Ord noget af et Tilfælde,
at de tyndnakkede er ældst i Danmark, og i hvert Fald maa man fastslaa, at de
tyknakkede med deres ændrede Udseende — og hvad der er vigtigere — enklere
Skæftning indføres her til Landet som færdig Type.
De nye Fund af skæftede Økser rejser andre Spørgsmaal. Lige saa naturligt
det er at tænke sig, at en Del af dem betegner tilfældigt mistede Redskaber, lige
saa sikkert er det, at den Forklaring ikke kan gælde dem alle. Økserne fra Borum
og Arnakkegaard I er ligesom de ældre Fund fra Sigerslev og Lindholm fundet
under saadanne Omstændigheder, at de meget vel kan opfattes enten som tabte
eller kasserede. Svarende hertil er der enten Tale om gode, brugbare Redskaber
eller helt ødelagte.
En nærmere Undersøgelse af Fundforholdene for Økserne fra Arnakkegaard
II, Magleby Long og Føllenslev viser derimod, at de er fremkommet paa eller i
umiddelbar Nærhed af Offerpladser. Da en nærmere Redegørelse for disse Fund
forhaabentlig vil blive bragt andetsteds og inden alt for længe, skal Omtalen her
gøres ganske kort. Det drejer sig om smaa og ofte kunstigt afgrænsede Omraader
ved de tidligere Søbredder eller Kyster, hvor man nu ved Tørvegravning finder
Lerkar, Dyre- og Menneskeknogler under saadanne Forhold, at det kun synes
muligt at tyde Fundene som Ofre, der er udlagt til de højere Magter. I Reglen
bestaar disse Nedlæggelser blot af Madofre, men paafaldende ofte finder man
desuden Økser, der ikke sjældent er stærkt beskadigede og opskærpede.
Vore tre skæftede Økser hører netop til denne Kategori. Naar der er Tale
om Offerøkser og ikke dagligdags Brugsgenstande, forstaar man bedre, hvorfor
der ved Stykkerne fra Arnakkegaard II og Magleby Long er anvendt daarlige og
tilsyneladende næsten ubrugelige Økseblade. Og videre bliver det mærkeligt korte
Skaft paa Øksen fra Føllenslev fuldt ud forklarligt ved at antage, at den flade
Tap forneden er beregnet til at stikkes ned i et Underlag af Træ eller i selve
Jorden, saaledes som det er vist i Rekonstruktionen Fig. 10. Fra andre Sider ved
vi, at Øksen spiller en stor Rolle i Stenalderens Religion enten som Guddom i
sig selv eller som Symbol paa overnaturlig Magt. Fra Troldebjerg paa Langeland
kendes saaledes et Eksempel, hvor et Økseblad var stillet paa Nakken ved Siden
af et lille Lerkar; efter almindelig Tydning opfattes det som et O ffer til den
hellige Økse. Sandsynligvis repræsenterer Føllenslev-Øksen paa samme Maade
netop den hellige Økse, som har været anbragt ude paa Offerpladsen; i dette
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Tilfælde har man villet forestille sig den i skæftet Stand og saaledes som man til
daglig havde Redskabet for Øje.
De religiøse Forhold i Stenalderen staar endnu saa dunkle og uklare, at man
maa være taknemlig for ethvert Fund, der kan fortælle blot en Anelse. De nye
skæftede Økser har derfor Interesse langt ud over, hvad de fortæller os om
Skafternes Udseende og om Redskabernes Anvendelse i Dagliglivet for 4000 Aar
siden.

Fig. 10. Forslag til Rekonstruktion af Hellig-Økse fra
Føllenslev (jvfr. Fig. 6 —7).

Fig. 1. Kort over St. Croix med de vigtigste at Nordby-Samlingens arkæologiske Lokaliteter.
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Arbejdet i Museet er det en jævnlig Glæde at modtage Beviser paa
Publikums Interesse for Samlingerne, ikke mindst naar disse Beviser gen
tages, saa man kan se, at Interessen og Velviljen er vedvarende, og at Museet
ikke gaar i Glemmebogen.
Rundt om i Landet har Museet Venner, som gentagne Gange har betænkt
Etnografisk Samling med værdifulde Gaver. En af disse Venner er fhv. Plantage
forpagter Gustav Nordby, som opholdt sig paa St. C roix i det tidligere Dansk
Vestindien i Aarene 1903—24. H r. Nordby forpagtede i disse Aar Sukkerplan
tagerne Mount Pleasant og Piessens, tilhørende Plantageselskaberne „Dansk Vest
indien“ og „Bethlehem Sugar Concern“ . I den lange Tid derovre iagttog Hr.
Nordby et stort Antal gamle Bopladser, der navnlig afsløredes ved Pløjning af
Sukkermarkerne, baade nær Kysten og i det Indre; dette vakte hans Interesse for
Øens Forhistorie, og han begyndte at erhverve Oldsager, hvilket efterhaanden
førte til Anlæggelsen af en meget righoldig arkæologisk Samling, der, som Kortet
Fig. 1 viser, dækker alle Egne af St. Croix. Ved stor personlig og økonomisk
Opofrelse — en Del af Sagerne maatte købes — var det i 1920 paa denne Maade
lykkedes H r. Nordby at tilvejebringe den største Samling af Oldsager paa Øen,
og i det samme Aar skænkede han rundhaandet et fint Udvalg til Nationalmuseet,
hvis Repræsentation fra Dansk Vestindien ved denne Lejlighed voksede med 493
Numre. I 1930 indkom en ny Gave bestaaende af 509 Numre, og endelig sup
pleredes de tidligere Samlinger i Efteraaret 1946 med en Gave paa 74 Numre,
saaledes at H r. Nordby nu i alt har skænket 1076 Numre til Museet (ca. 1150
Genstande). Baade kvalitativt og kvantitativt er det en meget betydelig Foræring
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og saa meget mere paaskønnelsesværdig, som H r. Nordby flere Gange har faaet
Tilbud om Køb fra amerikanske Museer og Privatsamlere. Det vil da være af
Interesse at kaste et B lik paa, hvad disse Samlinger oplyser om Øens gamle
Kultur.
V i ved fra gamle Beretninger, at da Vestindien i Slutningen af det 15. og Be
gyndelsen af det 16. Aarhundrede blev opdaget af Europæerne, var Øerne beboet
af Indianere, som efter alt at dømme var indvandret fra Sydamerikas Fastland,
over Trinidad nordpaa over de Smaa A ntiller og derfra videre til de Store
Antiller. Befolkningen var im idlertid ikke homogen. Indianere tilhørende AruakSprogætten og med A ruak-K ultur har været blandt de første Indvandrere, og
efter dem er fulgt Indvandringer af caraibiske Indianere. Sammenstødet mellem
disse Folk er ikke forløbet fredeligt. Caraiberne har Ord for at høre til Syd
amerikas mest krigerske Folk, og deres Møde med Aruakerne førte da ogsaa til
en total Udryddelse af den mandlige Del af Befolkningen paa de Øer, hvor de
trængte frem, d.v. s. paa de Smaa A ntiller og delvis paa Puerto Rico. Aruakkvinderne fik derimod Lov at leve, og man fandt derfor Dobbellsprog blandt
Vestindiens nu forsvundne Indianere, Caraibisk hos Mændene og Aruakisk hos
Kvinderne. Med denne Tingenes Tilstand fulgte, at de Aruakhaandværk, der fra
gammel Tid hørte til Kvindernes Arbejdsfelt, levede videre trods Caraibernes
Herredømme, først og fremmest Pottemageriet. Paradoxalt nok er Keramik noget
af det solideste og mest modstandsdygtige, der eksisterer. Lerpotter og Skaar kan
ligge i Jorden i Tusinder af Aar, selv i fugtigt og hedt tropisk Klima, uden at
forgaa, og Potteskaar er derfor det Stof, der findes rigeligst af i gamle Indianer
bopladsers Grave og Affaldsdynger. Som Følge af, at det er aruakiske Kvinder,
der har varetaget Pottemageriet paa St. C roix saa vel som paa de andre Antiller,
lige op til Erobringstiden, er det ogsaa aruakiske Keramiktyper, der forekommer
paa Øen, i Stil med den Keramik, der kendes fra Sydamerikas Aruakomraader.
Det maa endvidere bemærkes, at de tidligere Dansk Vestindiske Ø er laa i U d
kanten af Caraibernes Omraade, og der er i det hele taget ikke meget paa disse
Øer, der viser tilbage til caraibisk Herredømme. Lige som paa Naboøen Puerto
Rico mod Vest har Caraiberne sikkert ikke kunnet dominere helt, og adskilligt
tyder paa, at Beretningen om, at Columbus den 14. November 1493 maatte ud
kæmpe en Bataille med caraibiske Indianere ved Nordkysten af St. Croix, ikke
skal tages alt for bogstaveligt.
Men hvad enten nu Aruaker eller Caraiber har været i Flertal paa St. Croix,
saa er det i hvert Fald Keramik af aruakisk Type, der forekommer i den Samling,
som her omtales, dels K ru kker og Skaale, dels Skaar og løse Hanke, der oftest
har Form som Menneskehoveder med ejendommelige fremstaaende, ringformede
Øjne (Titelvignet og Fig. 5). En af Krukkerne stammer fra en Begravelse og blev
fundet med Bunden i Vejret dækkende over et Menneskekranium, som var anbragt
staaende ret op og ned under K rukken; i umiddelbar Nærhed heraf laa de øvrige
Rester af Skelettet, og det hele tydede paa en Begravelse af et Lig, hvis Hoved
har været skilt fra Kroppen. De fleste Fund af Lerkar og Skaar har H r. Nordby
gjort omkring Salt River paa Nordkysten, hvor Øens største Bopladskompleks
ligger, det Sted, hvorfra Columbus’ ovenfor omtalte Angribere er sejlet ud; men
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Fig. 2. Stensager fra St. Croix, bl. a. Økser af aruakisk og caraibisk Type, Slibesten og smaa Mortere. 1 : 3.

ogsaa fra andre Lokaliteter er der Keramik, bl. a. fra Cane Bay paa Nordkysten,
og fra Fair Plain, i kort Afstand fra Sydkysten.
Vævning, som plejer at høre til Kvindernes Arbejde hos Indianerne, maa lige-
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ledes have været kendt paa St. C roix og de andre vestindiske Øer, da vi ved fra
Spaniernes Beretninger baade om Aruaker og Caraïber, at selv om Mændene
gennemgaaende gik nøgne, havde Kvinderne Bomuldsskørter paa. Vævningen kan
im idlertid ikke efterspores arkæologisk; man kender ikke Tenvægte, d.v. s. de
runde eller skiveformede Genstande af Ler eller Sten, hvormed Tenen holdes i
Gang ved Spifiding af Traad. Kvinderne har fremstillet Traad ved at rulle den
over Laaret, en prim itiv Fremgangsmaade i Betragtning af den ret høje Kultur,
som Fundene iøvrigt bærer Vidne om.
Derimod findes der i Samlingen et Par Smaagenstande, som kan have været
brugt til Dragtens Dekorering, nemlig to smaa Stempler, det ene af Sten, det
andet af Ler, hvormed Mønstre kan være blevet stemplet paa Stoffet eller maaske
paa den nøgne Krop. Nogle smaa Mortere af Sten (Fig. 2) kan opfattes som
brugt til Udrivning af Farvestoffet, idet de er for smaa til at have kunnet spille
nogen Rolle som Kværnsten til Maling af Mel. H e rtil har man brugt et Rivebrædt
af en Type, som endnu kendes i Sydamerika og ogsaa forekommer i arkæologiske
Fund paa Cuba; det var et Brædt, hvori der var indsat fine og skarpkantede
Stensplinter. Disse Rivebrædter er gaaet al Kødets Gang under Opholdet i Jorden;
men ved en Udgravning, hvor man har Opmærksomheden henvendt derpaa,
skulde det vel være muligt at finde i det mindste Stensplinterne.
De Redskaber, der hørte ind under Mændenes Domæne, d.v. s. Jagt og Krig, har
været forarbejdet af Mændene selv, saadan som det altid er Tilfældet hos Indianerne,
og her kan vi i nogle Tilfælde skelne mellem aruakiske og caraibiske Redskabstyper.
De Vaaben, der har været anvendt, har ganske vist hovedsagelig været af Træ,
som er blevet opløst i Jorden uden at efterlade sig Spor. Træ køller har været i
Brug, formodentlig af samme Type som dem, der kendes lige op til vor Tid i
Guayana. Pilespidser af Sten kendes ikke fra Øerne; Pile og Lanser maa derfor
formodes at have været forsynet med Spidser af Træ eller af Ben, som ogsaa er
et meget forgængeligt Materiale.
Anderledes stiller det sig derimod med Økser, eller rettere Øksehoveder, og
Mejsler, som har været forarbejdet af Sten. Fra saa at sige alle Ø er i Vestindien
kender man polerede Stenøkser af haard, grøn eller sort Sten og af en smuk,
regelmæssig Mandelform, „petaloide“ Økser, som de benævnes i arkæologisk L it
teratur. Da de forekommer over hele Øgruppen, maa de antages at høre til det
aruakiske Kulturlag. Andre Økser af mindre elegant Forarbejdning, men mere
varierede i Formerne, er i deres Udbredelse indskrænket til de Smaa A ntiller og
Puerto Rico, altsaa til det Omraade, hvor Cara'iberne slog sig ned; de kan med
Rimelighed antages at være caraibiske.
Disse Stenøkser kan ikke i særlig Grad betragtes som Krigsvaaben. Kølle,
Lanse, Bue og P il er de sydamerikanske Naturfolks egentlige Vaaben til Krigs
brug. Økserne har haft deres Hovedanvendelse under Agerbruget, idet det ved
den Agerbrugsform, der praktiseres hos Indianerne, er Mændenes Opgave at
rydde Skoven, naar nye M arker skal tages i Brug; naar de fældede Træer er
brændt bort, rykke r Kvinderne frem og foretager Plantningen af Maniocknoldene
eller Saaningen af Majsen, begge Dele ved Hjælp af en Gravestok.
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I H r. Nordbys Samling forekommer der et stort Antal Økser, de fleste af
aruakisk Petaloidform, men ogsaa nogle af caraibisk Type. Et Brudstykke af en
af disse Økser, i nederste Række paa Fig. 2, er ved Prikhugning forsynet med
et Ansigt paa sin smalle Del.
Et Antal ejendommelige St. C roix-Ø kser er dannet af den svære Skal af en
Kæmpesnegl, Strombus gigas, som lever ved det Caraibiske Havs Kyster, og af
samme Materiale forekommer ogsaa en Del slanke Mejsler, der ligesom Økserne
er forsynet med en smuk, slebet Æg (Fig. 3). Saadanne Skaløkser og -mejsler
kendes fra flere andre Lokaliteter inden for det Omraade, vi beskæftiger os med.
Deres vestligste Forekomst er Floridas Vestkyst, der paa store Strækninger helt
og holdent mangler Sten af saa holdbar Karakter, at den kan bruges til Huggeredskaber. Ogsaa fra de østlige Øer, bl. a. Barbados, kendes de; de forekommer
altsaa over hele Vestindien og er aruakiske. Man har forklaret deres Forekomst
i Florida som en Følge af Besøg af Indianere, der har sat over Floridastrædet i
deres Kanoer, begunstiget af Golfstrømmen, der her fra Cuba fører lige over
imod Fastlandet, og ogsaa andre Træk i Floridas Forhistorie tyder paa en gammel
Forbindelse med Vestindien. Snegleskallerne, der er brugt til Fremstillingen af
Økserne, skulde da være et Surrogat for det manglende Stenmateriale, en For
klaring, der dog ikke holder Stik for St. C ro ix ’s Vedkommende, hvor der ikke
er Mangel paa brugelig, haard Sten.
I Nordby-Samlingen findes der et Redskab, nemlig en Slibesten (Fig. 2 nederst
t. v.), som formodentlig har været brugt ved Øksernes Fremstilling. Den bestaar
af en haard Bjergart, der har været brugt saa kraftigt, at Slidfladen er skaaret et
godt Stykke ned i Stenen, hvorved et lysere Inderlag er kommet til Syne. I den
ene Ende har Stenen en Gennemboring, et H ul til Ophængning i Huset, naar
den ikke har været i Brug, for at den ikke skulde blive borte. Indianerne er
nemlig til en vis Grad Ordensmennesker. Ser man paa et Billede af det indre af
et Indianerhus, gør det hele ganske vist et noget rodet In d tryk; dette beror vel
navnlig paa, at Interiøret virke r temmelig fremmedartet paa os. Men der er dog
System i Galskaben. Langs Væggene og under Taget er der Hylder, hvor Kleno
dier som Fjerprydelser og andre Genstande til Dansebrug ligger pænt ordnet i
sirligt flettede Æsker af Straa med smukke, geometriske Mønstre. Pusterør —
saadanne forekommer forøvrigt ikke i Vestindien — bliver omhyggeligt hængt op
med en Strop i den ene Ende, for at de ikke skal slaa sig, hvad de uvægerligt
vil, hvis de bliver stillet op ad Væggen. Taget holdes i ulastelig Orden, saa det
ikke regner ind, og ofte dækkes Aabningen øverst i Taget med en fantasifuldt
formet Lerpotte, der stilles med Bunden i Vejret for at holde Regnen ude paa
dette saarbare Sted af Tagkonstruktionen.
Hovedmængden af H r. Nordbys Samling bestaar im idlertid af mindre Gen
stande af Muslingeskal og Snegleskal, nogle faa Brugsgenstande, men navnlig
Smykker og Amuletter.
Med Hensyn til Brugsgenstandene er de mærkeligste nogle smaa Hulm ejsler
fremstillet af en Konkylieskal, der er flækket og skaaret igennem paa tværs; det
er nydelige smaa Redskaber af en sart rosa Farve med smukt og sirligt slebet
3
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Fig. 3. Arbejder i Muslingeskal, hovedsagelig Smykker, bl. a. to Læbesmykker (2. Række i Midten); i nederste
Række en Mejsel og to Økser af Snegleskal. 1 :2.

Æg, saa spinkle og lette og saa tyndskallede, at man uvilkaarligt spørger sig selv,
hvad den Slags Nipsgenstande har været brugt til.
Naar man saa gaar over til at betragte Smykker og Amuletter, er det i mange
Tilfælde ganske indlysende, hvad der har været brugt blot som Smykker. C ylin
driske og skiveformede Perler til at trække paa Snor maa henregnes hertil, lige
ledes de fleste af de store Skiver og flade Ringe med lineære, indridsede Orna
menter, som der er saa mange af (Fig. 3). Ogsaa cylindriske Perler af Sten finder
man (Fig. 2, øverste Række i Midten). Snegleskaller af forskellig Størrelse med
Gennemboring i den øverste Ende har været trukket paa Snor og brugt som Armog Halsbaand, maaske som Bensmykker. Paa Relieffer i Mayaomraadet ser man
Bælter af denne Slags; naar Bæreren har bevæget sig, har Skallerne raslet mod
hverandre som Bjælder.
T il Smykkerne maa man maaske ogsaa regne et Par smaa Genstande af
poleret Muslingeskal, bestaaende af en flad Plade med konkav Underside; paa
Pladens Overside er udskaaret et lille Menneskehoved. Smykker af en lignende
Type kendes fra Eskimoer i Mackenzieomraadet og i Alaska, hvor de er skaaret
i Ben eller Hvalrostand, fra de gamle K ulturfolk i Mexico, hvor de var af Obsi
dian, og fra flere sydamerikanske Indianerstammer, hvor de bl. a. laves i Træ,
Sten og størknet Harpiks og kan være udformet som indtil 25 cm lange Cylindre.
Det er Læbesmykker, som bæres med Pladen indfældet i en Aabning i Over- og
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Fig. 4. Amuletter o. 1. ; øverst Frøfigurer, nederst “Three-Pointers”. 1 : 2.

Underlæben, undertiden bæres de parvis i Kinderne, en paa hver Side af Munden,
eller i Ørene eller Næsefløjene. Da de i St. Croix-Samlingen ikke optræder par
vis — de to Stykker er forskellige — maa det formodes, at de har været Læbe
smykker (Fig. 3, anden Række i Midten).
Det er tit vanskeligt at trække en Grænse mellem Smykker og Amuletter,
navnlig da Amuletterne gerne har en Gennemboring til Ophængning og derved
let kan forveksles med Hængesmykkerne. De mange Frøfigurer i Muslingeskal og
Sten (Fig. 4, øverste Række) maa im idlertid henregnes til Amuletterne, da vi ved,
at Frøen spiller en stor Rolle ikke blot i mange sydamerikanske og vestindiske
Folks Mytologi, men ogsaa hos visse mellemamerikanske Folk, et af de Træk,
der tyder paa, at Kulturpaavirkning fra Sydamerika gør sig meget kraftigt gældende
langt op i Mellemamerika. Det er den svenske Etnograf Henry Wassén i G öte
borg, der har taget Spørgsmaalet op om Frøen i Indianernes Mytologi og Fore
stillingsverden.
Enhver, der har tilbragt blot en kort Tid i fugtighede, tropiske Egne, vil
huske Frøernes Kor, der begynder om Aftenen, saa snart Mørket falder paa. Det
er saa gennemtrængende og paagaaende, at Frøernes^ Sang hos den, der har hørt
den, bliver uløseligt forbundet med Mindet om Tropenætternes Stemning; en T u r
i vor beskedne Lyngby Aamose paa en lun Sommeraften kan hensætte en i om
trent samme Sindstilstand. Frøens Stemme indgaar paa mange Maader i India
nernes Fortællinger og Overtro. Men ikke blot paa denne uhaandgribelige Maade
3*
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spiller D yret en Rolle; det forekommer i Troperne i saa overvældende en Mængde,
at det for mange Folk indgaar som en vigtig Bestanddel af Føden. Dette er dog
ikke Grunden til, at Frøfigurer har været brugt som Amuletter; Forklaringen er
sikkert den, som Wassén har givet, at Frøen er et Regndyr, der m yldrer frem i
Tusindtal, naar Regnskyllene nærmer sig. Som Agerbrugere er de sydamerikanske
Indianere afhængige af Regnens Komme til bestemte Tider for Frugtbargørelse
af deres Plantninger. Frøen bliver derfor en Varsler om Regn og Frugtbarhed;
med sin Stemme paakalder den Regnen, og den bliver opfattet som Regngiver og
dermed som Frugtbargører af Markerne; hos mange sydamerikanske Folk betragtes
den ligefrem som Legemliggørelsen af en regngivende Gud. Hos Mayaerne i
Yucatan antoges Regnguden at have Frøer i sit Følge, og endnu i vore Dage
findes der Maya-lndianere i B ritisk Honduras, der ved deres Regnceremonier
binder smaa Drenge til Alteret og lader dem kvække som Frøer. Fra den carai
biske Stamme Cumanagoto i Venezuela har vi en gammel Beretning om, at „de
plejer at have en Frø i deres Hus i en Krukke, og de straffer den og skælder
den ud, naar det ikke regner“ .
Ogsaa fra Vestindien har vi gamle Vidnesbyrd om Frøen som Frugtbarhedsbringer; men ikke blot Markerne skulde være frugtbare, ogsaa Kvinderne, og heri
kan vi da søge Forklaringen paa de mange Frøer i Muslingeskal fra St. Croix,
nemlig som Frugtbarhedsamuletter, der blev baaret af Kvinder. Denne Tolkning
skal dog ikke lægges Wassén til Last; nærværende Forfatter er villig til at paa
tage sig det fulde Ansvar for den.
I store Dele af Vestindien forekommer nogle ejendommelige Genstande af
Sten og Koralkalk, som almindeligvis i Litteraturen gaar under Navnet “ ThreePointers” , idet de bestaar af en Grundflade, hvorfra der hæver sig tre koniske
Spidser. Disse Three-Pointers kan variere i Størrelse og Udførelse; Spidserne
kan være udskaaret som Menneskehoveder eller Menneskelegemer, saa nogle af
dem faar Lighed med en Mandsskikkelse, der ligger paa Maven; den midterste
Spids kan være særlig fremtrædende, og Spidserne for og bag kan aftage i Stør
relse og tilsidst forsvinde. Paa Puerto Rico er Three-Pointerne særlig store og
fint udskaarne, vestpaa aftager de og er yderst sjældne paa Cuba. I Dansk Vest
indien findes der mange af dem; men de er prim itive i Formen og kan kun
genkendes ved Sammenligning med Mellemtyperne fra de andre Øer, idet de kun
har een Spids og saaledes ikke bærer Navnet Three-Pointer med Rette (Fig. 4,
nederste Række).
Disse mærkelige Genstande har givet Anledning til mange Spekulationer til
Trods for, at Forklaringen af deres Brug allerede blev givet af Ramon Pane, en
spansk Munk, der fulgte med Columbus til Santo Domingo paa dennes anden
Rejse. Han fortæller nemlig, at de Indfødte brugte visse „Cemis“ , Gudebilleder,
med tre Spidser for at faa Maniocen til at gro. Den almindeligste Mening, som
afledes heraf, er, at Three-Pointerne blev brugt som Frugtbarhedsbringere paa
Maniocmarkerne, enten nedgravet i Jorden eller spredt paa Overfladen. Deres
Funktion falder altsaa som en direkte Fortsættelse af Frøamuletternes: først Frugt
bargørelse ved Hjælp af Regnen, som fremkaldes af Frøamuletterne, derefter Vækst
som Følge af Three-Pointernes Indflydelse.
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I det foregaaende er der kun omtalt et sparsomt Udvalg af de mange Sager,
der indgaar i H r. Nordbys righoldige Gave; det har kun været Meningen at give
et Ind tryk af, hvad disse Smaating fortæller om Øens forsvundne Kultur. Det
store Materiale fra Vestindien, der ligger i Museets Udstillings- og Studierum, kan
give Stof til en langt større Publikation end nærværende Artikel. At Museets
Materiale fra de Dansk Vestindiske Ø er er saa stort, har H r. Nordby ikke blot
en Andel i ved sin Rundhaandethed over for Museet, men ogsaa derved, at han
stillede sit Kendskab til St. C ro ix’s arkæologiske Lokaliteter til Raadighed for den
Ekspedition, der i 1922—23 under Prof. Hatts Ledelse besøgte Øen og foretog
videnskabelige Udgravninger der. Ogsaa paa anden Maade var H r. Nordby den
omtalte Ekspedition behjælpelig, saa at han maa siges baade direkte og indirekte
at have været delagtig i Opbygningen af den Etnografiske Afdelings vestindiske
Samlinger.

Fig. 5. Lerkarskaar. Ca. 1 : 2.

Fig. 1. Slots Bjærgby Høje, Hashøj og Galgebakke, set fra Øst.

SLOTS BJÆRGBY HØJE
A f P. V. G lob

et Vartegn for hele Sydvestsjælland ligger de to vældige Gravhøje, Galge
bakke og Hashøj, paa Bakkedraget ved Slots Bjærgby, godt tre Kilometer fra
Slagelse ud ad Skelskørvejen. Deres kuplede P rofiler ses viden om. Placeringen
paa denne Bakke er valgt med Omhu, ikke helt inde paa selve Fladen, men i
Kanten af den, Hashøj mod Syd og Galgebakke mod Nord, hvilket giver disse
Oldtidsminder en særlig Rejsning i Landskabet. Fra deres Toppe, der hæver sig
et lille hundrede Meter over Havfladen, skuer man langt ud over Sorø Amts
Grænser. Mod Vest skimtes Fyns blaanende Kyster paa den anden Side af StoreBælt, hvor Sprogø ligger som et Krigsskib paa Vagt, og mod Syd brydes H o ri
sonten af Øerne mellem Sjælland og Langeland. I Nord ses Reersø og Tissø,
samt Halvøen Asnæs helt oppe ved Kalundborg, medens Skove og Højder om
kring Sorø lukker af for Udsynet mod Øst.
Det var ikke en Tilfældighed, at vore Fjender i Krigens Tid fik Øje paa netop
disse Høje som et egnet Sted for en Fjernsynstation, men heldigvis blev Arbejdet
herpaa standset, inden megen Ødelæggelse var sket, takket være den stedlige
om
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Fig 2. Fundamenterne af den trebenede Galge i Højtoppens Østside. I Bunden af Udgravningen er den store
Stendynge ved at dukke frem.

Sognepræst, Pastor Bjørn Warrings Konduite og Slagelseborgmesteren Vilhelm
Melgaards dristige Indgriben overfor Værnemagten.
Slots Bjærgby Høje har i mangfoldige Aar været en af vor Forhistories Gaader. Ud over, at de maatte være opført i Tidsrummet mellem Aar 2000 før og
1000 efter Kristi Fødsel, kunde der ikke siges noget bestemt om deres Alder. A f
Fagfolk betragtedes de almindeligvis som et Par af ældre Bronzealders Storhøje,
selv om der var nogle, som mente, at deres kuplede Form og flade Toppe pegede
mod Jernalderens Slutning.
Da man i Regeringen frygtede en større Arbejdsløshed i den første Fredstid
indtil Raastoffer og Materialer blev fremskaffet i tilstrækkelig Mængde, fik Natio
nalmuseet en betydelig Bevilling af Beskæftigelsespenge gennem Arbejdsministeriet.
Blandt de Opgaver der da naturligt laa for, var en Udgravning af Galgebakke.
Det var Meningen, at Arbejdet skulde paabegyndes allerede Efteraaret 1945;
men inden de mange Forberedelser, bl. a. en omfattende Opmaaling af Højene og
Terrainet omkring dem, var tilendebragt, var Aaret gaaet. Dette Opmaalingsarbejde
blev udført under Ledelse af Stadsingeniøren i Slagelse K. Kerstens ved Inge
niørerne C. H. Nielsen og P. K lixbüll, der ogsaa ved senere større Opmaalinger,
efterhaanden som Udgravningen skred frem, paa udmærket Maade og med stor
Hjælpsomhed deltog i Arbejdet med moderne Instrumenter, som Nationalmuseet
endnu ikke raader over.
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Fig. 3. To hængte. 1 Forgrunden en Mand, bagest en Kvinde. Hensynsløse Besøgende har under Aibejdets
Standsning i Foraaret brudt ned i den tildækkede Grav og knust Ansigtet paa den unge Kvinde.

Den egentlige Udgravning paabegyndtes d. 6. Februar, men maatte indstilles
igen d. 21. i samme Maaned, da den strenge Eftervinter for A lvor satte ind. Først
d. 1. A pril kunde man tage fat igen, og Arbejdet fortsattes da uafbrudt til d. 19.
December, paa hvilket Tidspunkt Frosten atter standsede Arbejdet; men da var
ogsaa den centrale Del af Højen omtrent færdigundersøgt og Klarhed skabt over
dens Opbygning. I hele den lange Kampagne deltog Assistent Harald Andersen
med utrættelig Iver og Kyndighed.
Desværre bevirkede den uventede Bedring i Beskæftigelsesforholdene allerede
tidligt paa Foraaret, at Pengene til Udgravningen blev inddraget, saa der i de tre
bedste Sommermaaneder kun blev gravet med minimal Arbejdsstyrke. Da Bevil
lingen i Midten af August Maaned igen blev frigivet, satte det usædvanlig regn
fulde Efteraar ind. Nedbøren paa denne Egn var i September omtrent 3 Gange
Normalen, hvilket i høj Grad sinkede Udgravningen, da den omfattende Opmaaling og Fotografering under disse klimatiske Betingelser tog uforholdsmæssig
lang Tid.
For at skabe det bedst mulige Billede af den store Højs Opbygning, blev den
gennemskaaret af et nord-sydgaaende Snit i dens fulde Bredde, samtidig med at
dens centrale Del blev udgravet i et 16 x 16 m stort Felt, hvori Midtpartiet blev
staaende, til det var færdigopmaalt og fotograferet, hvilket nødvendigvis maatte
foretages i flere Tempi, ofte med lange Tiders Mellemrum. A f denne Hovedprofil
blev der optaget fire Serier af det lodrette Snit gennem de forskellige Lag, ialt
godt et halvt hundrede Billeder, der sammensat giver et fuldstændigt Tværsnit
af Højen, som har et Tværmaal paa omtrent et halvt hundrede Meter og paa
Midten er godt 5 Meter høj.
Om denne Oldtidshøjs Benyttelse som Galgebakke vidner Navnet, og om dens
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Fig. 4. En halshugget, hvilende sammenkrøbet paa Brystet. Det afhuggede Hoved er gennemboret af et Stejlespiger og ligger mellem Benene. Højre Haands Fingerknogler mangler.

Brug som Rettersted fortæller Egnens Befolkning den Dag i Dag. Det er ogsaa
kun 100 Aar siden, de sidste har ladet Livet her, en Begivenhed mange som
Børn har hørt om af Bedsteforældrene, der da var udkommanderet til at slaa
Kreds omkring Højen. Om den sidste Henrettelse 5. August 1847, da en Moder
og hendes 23-aarige Søn fra Halkevad blev halshugget for Drab paa deres Mand
og Fader, bringer „Sorø Amtstidende“ samme Dag følgende korte Meddelelse:
„Henrettelsen foregik mellem 7 og 8 Morgen. De skyldige blev beredte af Pastor
Boysen, Skørpinge, der i lang Tid havde forberedt dem, med Sang og Tale paa
Retterstedet. Styrkede ved denne Trøst gik de begge med gudelig Andagt Døden i
Møde. Exekutionen udførtes særdeles godt af Skarpretteren for Sjælland, H r. Dyring.“
Om en lang Række Henrettelser i 16. Aarhundrede paa Bjærgby Bakke, hvor
Mænd og Kvinder maatte lade Livet for Manddrab, Barnemord, Blodskam eller
Fostermord, fortæller Antvorskov Lensregnskaber.
Som ventet var noget af det første, der kom frem ved Undersøgelsen af Galge
bakken, talrige Skeletter af henrettede og Spor af Galgen. Galgen har været an
bragt paa Toppen af Højen, ikke paa Midten, men paa den østlige Side og saaledes nærmest Landevejen, vel for at mane forbipasserende til at holde sig paa
Dydens Vej. A f selve Galgen paavistes kun nogle faa Rester af Egetræ i en af de
tre Stensætninger, der har været lagt som Støtte omkring de lodrette Stolper
(Fig. 2). Disse Stenpakninger viser, at den sidste Galge, maaske den der efter
Lensregnskaberne blev repareret i 1683, har været en trebenet Galge, altsaa den
almindeligst forekommende Type, som bl. a. kendes fra Ribe, København og Visby.
At Galgen ogsaa har været brugt, viser de Skeletter, der var nedgravet ved
dens Fod (Fig. 3). Utvivlsomt har mindst 6 af de fundne været hængt. De Iaa alle
udstrakt paa Ryggen med Armene bøjet ind over Mave eller B ryst, orienteret
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Fig. 5. Den store Stendynges centrale Parti blotlagt. De radiære, jordblandede Stenfaner træder frem som
mørkere Striber.

Øst-Vest og med Hovedet enten i Øst eller Vest. I et Tilfælde blev det iagttaget,
at Taphvirvlen var drevet ud af Ringhvirvlen, et tydeligt Tegn paa haardhændet
Hængning. Alle disse Skeletter, hvoraf to laa i samme Grav over hinanden med
Hovedet hver sin Vej, var blot kulet en god Meter ned under Højens Overflade
og har ikke været lagt i Kiste. To Skeletter i Højens østlige Del laa betydeligt
dybere og begge i Kiste, det ene i en almindelig Fyrretræskiste med hvælvet
Laag, det andet i en Kiste med svære Haandtag i Enderne, sandsynligvis en
Klædekiste. Om disse Personer er blevet hængt eller er Selvmordere, der ogsaa
i gammel Tid blev nedgravet paa Retterstederne, lader sig vel ikke mere afgøre.
Ogsaa mange Skeletter af halshuggede blev fremdraget i Galgebakkens Top.
De laa alle med det afhuggede Hoved ved Fødderne eller i Skrævet, og af 7 laa
de fire paa Brystet, medens de øvrige laa udstrakt paa Ryggen. Paa et af dem
var Halshvirvlerne gennemskaaret af et skarpt Hug. Flere havde endvidere højre
Haand afhugget og Fingerknoglerne laa da enten for sig selv eller ved Hoved
skallen. At de halshuggedes Hoveder har været anbragt paa Stager til Skræk og
Advarsel for forbipasserende paa Landevejen var tydeligt. I et Tilfælde fandtes
saaledes et 2 1/« Kvarter langt Jernspiger endnu hugget ned gennem Kraniet, under
hvilket der laa en Jernkrave, der har omsluttet Stagens øverste Ende (Fig. 4).
Dette Skelet blev optaget urørt med den omgivende Jord og ført til Nationalmu
seet, hvor det efter endt Konservering er blevet udstillet i „T orturkam ret“ . Et
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Fig. 6. Den store Stendynge og Høj Ils Jordlag gennemskaaret og indre Røse halvt blottet. I Forgrunden
Høj Ils indre Fodkredssten.

lignende firsidet Spiger blev fundet løst i Jorden, og een Hovedskal havde i Issen
et firkantet Hul efter et saadant, som man aabenbart har bjerget til senere Brug.
En anden Type Spiger fandtes nedstukket nær Fødderne af et Skelet, paa hvis
Hæleben det afhuggede Hoved hvilede. Det har fra en Stage raget op som en
Spids, hvorpaa Hovedet har været nedhugget. De fleste af de halshuggede har
som de hængte været nedkulet uden Kiste. Kun to laa i Kister anbragt over hin
anden og nedgravet i Oldtidshøjens øverste Stendynge i Modsætning til alle de
øvrige, der laa i Højens Jordfyld.
Ved Nedgravningen af de henrettede har man taget meget lidt Hensyn til de
tidligere nedkulede. I flere Tilfælde var Skeletter halvt gennemgravede eller helt
ødelagte og var i saa Fald brokket sammen ovenpaa den sidste Grav. Et Sted Iaa
saaledes 5 Kranier uden Underkæber og et Laarben samlede, og et andet Sted
fandtes en Del Lemmeknogler af flere Individer ovenpaa en hængt. A f saadanne
mere eller mindre ødelagte Skeletter fandtes mindst 14, og hertil kommer et Par
Skeletter opbrudt ved Arbejdet paa Fjernsynstationen, saaledes at det samlede An
tal bliver over 30. Utvivlsomt er der endnu mange henrettede i den ikke under
søgte Del af Højen, som saaledes er en veritabel Rakkerkule.
A f dette mørke Afsnit af Galgebakkes Historie er kun de vigtigste Træ k skit
seret. Mange andre interessante Detailler rummer denne Undersøgelse, den mest
omfattende af en Galgebakke. Naar det store Materiale bliver endelig bearbejdet,
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Fig. 7. Indre Røse blotlagt.

vil det give et vægtigt Bidrag til Forstaaelsen af tidligere Tiders Retspraksis og
et sikkert Supplement til skrevne Kilders Vidnesbyrd.
Som nævnt var alle med Undtagelse af to nedgravet i Højens øverste Lag
(Fig. 11, 111 b), der udelukkende bestod af Græstørv, skrællet af M ark og Mose i
vid Omkreds og omhyggeligt lagt over hinanden, endnu tegnende sig enkeltvis
som bølgede Lag i Udgravningens Sider (Fig. 5 og 7). Under dette øverste Lag
laa en vældig Stendynge, der i Højens Midte naaede omtrent op i Grønsværen og
i Siderne helt ud til Højfoden (Fig. 5 og 11, I I I a). Den bestod af sammendyngede
Sten, hvoraf de mindre af Haand- og Hovedstørrelse mest laa i Toppen, medens
Bundlaget bestod af indtil meterstore Sten. Som det fremgaar af Billedet Fig. 5,
havde denne Stendynge en særlig Struktur. Radiært fra Toppen udgaar til alle
Sider Faner, der nær Centrum bestaar af Stenlag med underliggende Jord, læn
gere mod Periferien helt af Sten. Enkelte af disse Faner, der straaler ud i alle
Retninger, var ufuldstændige og ikke ført helt ind til Midten. Kun paa det Sted i
Toppen, hvor de omtalte Grave fandtes, var Overfladen brudt.
Mellem Dyngens Sten fandtes i Overfladen en Del Kværnsten, baade den flade
Stubbekværn og den runde Omdrejningskværn, hvoraf sidstnævnte Type først
kommer i Brug efter Kr. F. og saaledes med Sikkerhed tidsbestemmer Stendyngen
til Jernalderens sidste Aartusinde. Paa Midten var Dyngen godt et Par Meter tyk,
hvorimod den i Udkanten mellem Fanerne i Syd kun bestod af et enkelt Lag
svære Sten, i Nord derimod af 2— 3 Lag Sten.
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Fig. 8. Høj I delvis afdækket. Inden for den inderste Stenkreds ses fire af de fem stendækkede Brandgrave,
helt ved Bunden nogle Sten, maaske af Centralgraven.

Ved Gennemskæring af den store Stendynge kom en indre Jordhøj frem, der
dækkede en kegleformet Stendynge med flad Top (Fig. 6—7). Denne Jordhøj maalte
22 m i Tværmaal og havde en dobbelt Fodkreds af Sten, samt et Stenlag, der som
en Krave fra Højfoden ragede et Par Meter ind mod Midten. I Modsætning til
den ydre Høj var den kun delvis opført af Græstørv, idet svære Lag i Midten
bestod af Undergrundssand med indblandede Lag af kulfarvet Muld. En Datering
giver to Urnegrave nedsat i Højens Sydside nær Midten. Den ene indeholdt for
uden rene brændte Ben en lille Haandledsring af Bronze af usædvanlig Type og
den anden en Naal og en forbrændt Bronzering, Sager der maa henføres til
Bronzealderens Slutning eller den tidligste Jernalder.
Bemærkelsesværdig var i Toppen af den indre Stenkegle et 60 cm bredt Hul,
der gik tværs gennem den ned til en tredie Jordhøj, der var 12*/s m i Tværmaal
og 1,3 m høj (Fig. 11). Ved Siden af H ullet laa oven paa Stendyngen en 90 cm
lang bautalignende Sten væltet mod Syd.
Den inderste Høj var opført af Undergrundsmateriale iblandet kulfarvet Jord
og havde en indre Stenkreds af svære Sten og mellem dem og Højfoden, der
markeredes af den dækkende Stenkegles Fodsten, en ufuldstændig Stenkreds (Fig. 8).
1 den ufuldstændige Stenkreds fandtes helt i Nord en Urnegrav med rene brændte
Ben og indenfor den indre Stenkreds endnu fire Grave, alle sekundært nedgra
vede. 1 Midten og lige i Toppen stod en lille stensat Kiste med brændte Ben og
en Dobbeltknap af Bronze, maaske den Grav den kegleformede Stendynge og
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Fig. 9. Afgravningen i Højens Sydside med Offergruber og Stolpehuller i Bunden. Bagest de to Bautasten, som
har været helt højdækkede.

mellemste Jordhøj er opFørt over. Syd for denne Grav laa endnu en lille Sten
kiste, dækket af et Par Lag Sten og indeholdende brændte Ben, en Pincet og et
lille Knivblad af Bronze. Mellem disse to Grave stod en stenomsat Urnegrav med
brændte Ben og dækket af en flad Sten, men uden Gravgods. Mod Øst laa under
et lille Stentæppe et Lag brændte Ben, hvorimellem der fandtes en Syl, en
Dobbeltknap og et Knivblad, alt af Bronze. Alle disse Grave maa dateres til yngre
Bronzealder.
Helt i Bunden af den inderste Høj ligger nogle Sten, der rimeligvis er den
centrale Grav, men Frosten hindrede en nærmere Undersøgelse af den. Bunden
i denne Høj var et godt en halv Snes cm tykt Muldlag, hvorunder der i den
lerede Undergrund tydeligt kunde ses Spor af Oldtidens Plov som hinanden
krydsende mørke Striber med Retning fra SSV til N N Ø og vinkelret derpaa.
Det samme Muldlag blev ogsaa paavist i Udgravningens sydlige Del, hvor der
i Undergrunden fandtes et stort Antal G ruber af særegen Art, dels aflange, dels
runde nedgravet indtil 1,5 m dybt i Lerbunden (Fig. 9). Med mindre Afvigelser
havde de alle samme Præg. Bunden var dækket af flere Lag haandstore og noget
større Sten, der bar tydelige Ildspor, og paa Stenlagene fandtes Træ kulstykker.
I flere af Gruberne har Ilden været saa kraftig, at Siderne var rødbrændte og
haarde. Ingen havde Karakter som AfFaldsgruber og kun i en enkelt fandtes der
Lerkarskaar, der laa som et Lag henover de øverste Sten. Nogle af Gruberne
tegnede sig som en mørk kulfarvet Fyldplet mod den omgivende lyse Undergrund,
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Fig. 10. Bautasten staaende delvis over Offergrube, hvis mørke Fyldjord tegner sig tydeligt mod Bundlaget i den
store Høj, der ses som en lys Stribe under Stendyngen.

medens andre var fast tilpakket med rent Undergrundsler, saa deres Udstræk
ning kun vanskeligt kunde bestemmes. En Datering af disse Gruber har endnu
ikke været mulig. Maaske er de meget gamle, idet der under den inderste Bronze
alderhøj ogsaa findes Ildgruber; men da disse endnu ikke er undersøgt, kan en
sikker Parallel ikke drages. Det samlede Indtryk af Gruberne er, at Stedet har
været benyttet i kultisk Øjemed, før Gravhøjene blev opført.
I det svære Muldlag over Gruberne fandtes en Del Stenrækker og en enkelt
rund Stenlægning, som lignede et Ildsted; dette hører maaske sammen med nogle
mindre pælehullignende Gruber. Ved „Ildstedet“ laa nogle Lerkarskaar med
stemplet Ornamentik i Form som Trekanter, Femkanter og Rhomber med Krydsskravering, der maa dateres til Tiden omkring 500 e. Kr. F. Spredt omkring i
Overfladen af dette Bundlag laa mange Stumper af brændte Ben og Trækul, der
sandsynligvis hidrører fra ødelagte Urnegrave; een Urnegrav fandtes urørt i Fyld
laget under den store Stendynges yderste Lag omtrent ved Højfoden. Lerkarrets
Form og Ornamentik med et enkelt indridset femstreget Vinkelbaand giver en
Datering til 3 .- 4 . Aarhundrede, men det kan godt være noget yngre.
Nedgravet i det sydlige Kulturlag, men over Lerbunden, fandtes tre meterhøje
Bautasten, hvoraf den ene laa væltet med afkløvet Top (Fig. 9). At de er yngre
end Gruberne, viser den østliges Placering tydeligt, da den delvis staar ind over
en af dem (Fig. 10). For at faa Klarhed over alle de Problemer, Gruber, Urne-
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grave og Bautastenene rejser, er det Meningen at udvide det sydlige Udgravningsfelt til begge Sider i den kommende Gravningssæson.
Selv om Undersøgelsen af „Galgebakke“ endnu ikke er tilendebragt, tegner
dens Historie sig nu i grove Hovedtræk. Plovsporene i Undergrunden viser, at
Bjærgby Bakke har været dyrket i Oldtiden i et Afsnit, der ligger forud for yngre
Bronzealders Slutning; ældre end denne er ogsaa en Del af Brandgruberne. I
yngre Bronzealder har man nedsat de fem Brandgrave i Høj I (Fig. 11), hvis
endelige Tidsbestemmelse først Undersøgelsen af den primære Grav vil give. Det
er sandsynligt, at Høj II med Stenkærne og Jordlag (Fig. 11) er opført over den
i Toppen af Høj I liggende lille Stenkiste, hvis øverste Dæksten naaede helt op
i Overfladen. I denne mellemste Højs Sydside er saa de to Urnegrave blevet
nedsat i yngre Bronzealders Slutning eller tidlig Jernalder. Om de store Bautasten
i Syd er rejst i denne Tid eller er samtidige med den op mod 1000 Aar yngre
Urnegrav under den yderste Højs store Stendynge er endnu uvist. Det største
Anlæg, Høj I I I (Fig. 11) med den vældige Stendynge og den store græstørvbyg
gede Høj maa efter de fundne stempelprydede Lerkarskaar være opført senere
end 500 e. Kr., men hvornaar kan endnu ikke siges. Der foreligger den Mulig
hed, at det er en Mindehøj for en af Vestsjællands store Høvdinge eller Konger;
men udelukket er det dog ikke, at der i den endnu ikke undersøgte Del af Højen
findes en Grav, der maaske vil bringe en endelig Løsning.

Fig. 11. Galgebakkens Opbygning: I Høj fra Bronzealderen. 11a indre Røse. 11b indre Jordhøj. Ill a store
Stendynge. III b store tørvebyggede Høj. (Hovedsnit fra N. til S.).
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være Carlsbergfondets store Gaver, Fundene fra Rhodos- og HamaUdgravningerne, kom Krigsaarene ikke til at betyde Stilstand i Antiksamlingens
videnskabelige Arbejde; men alligevel imødesaa man med Længsel den Dag, da
det atter vilde blive muligt at erhverve værdifulde Oldsager paa det internationale
Marked. Tilfældigvis var det allerførste, der efter Kapitulationen blev tilbudt Sam
lingen fra Udlandet, netop af en saadan Art, at man kun nødtvungent kunde lade
Lejligheden til Køb gaa fra sig. T il Antiksamlingens store Glæde gav Bevillings
myndighederne, først og fremmest N y Carlsbergfondet, Tilsagn om Støtte, og i
Sommeren 1946 lykkedes det ved Dr. W illy Schwabacher’s Hjælp at sikre Na
tionalmuseet Stykket.
Den nyerhvervede Oldsag udmærker sig ved baade at have antikvarisk og
æstetisk Værdi. Det er et overordentlig smukt udført Bronzespejl fra den klassiske
græske Kunsts Blomstringstid, ca. 38 cm højt og formet som en rund Skive, der
bæres af en Kvindeskikkelse paa et Fodstykke (Fig. 1). Bortset fra de mange B i
figurer er Spejlet sammensat af tre, for sig støbte Hoveddele: Fodstykket, Støtte
figuren med tilhørende Bæreled, og Skiven.
Fodstykket er trekantet med tre Løvefødder, hver med en antik og en mo
derne Gennemboring. Det er stumpvinklet profileret med en fremspringende Kant
foroven og forneden. Kanterne er smykket med en Perlestav, Mellemstykket med
en Række rudeformede Ornamenter, og paa Oversiden er der i hvert Hjørne
indgraveret et Volutpar med en Palmet. Et lille H ul i den øverste Plade synes
at være en Støbefejl.
Støttefiguren gengiver en Kvinde, der staar med højre Ben svagt bøjet, dog
saaledes at Hælen ikke slipper Underlaget. Hun er iført en Kjortel (Peplos) med
Overfald. Den venstre Haand, der har holdt en nu forsvundet Genstand, er ført
opad i Højde med Brystet, medens den anden Haand med Pege- og Langfinger
berører Haaret ved den højre Tinding. Haaret er skilt i Midten; over Ørerne og
bagtil er det rullet op. Øjnenes Regnbuehinde er udboret til Indlæg af andet
Materiale.
Bæreleddet over Kvindens Hoved er formet som en Lotosblomst med Voluter
og halve Palmetvifter. Paa Bagsiden er der en indgraveret Dobbeltvolut og derover

T

a k ke t

50

P. J. RIIS

en opstaaende palmetformet Attache til Støtte for Spejlskiven. Ved Bærestykket
hænger to nøgne, vingede Drengefigurer; Vingerne er udført i eet med en bred
„Tunge“ , der er nittet til Voluterne, ligesom de selv er fastgjort til Figurerne ved
en Nitte gennem Brystet. Drengene er fremstillet svævende med den ene Haand
fremstrakt mod Kvindens Hoved, hvorimod den anden er knyttet, som om den
holdt en eller anden Ting. De har langt Haar, der er redt ned bag de kun an
tydede Ø re r; den ene har Skilning i Midten. Regnbuehinden er ogsaa her udboret;
Vingefjerene er gengivet ved Gravering.
Spejlskiven er svagt hvælvet og paa Kanten dekoreret med Perlestav og Ægge
stav, paa den konvekse Forside med et fint ciseleret, tredobbelt Fletbaand parallelt
med Randen. Syv „Opsatser“ er bevaret paa Skivens Kant. T il højre ses nederst
en konisk Dup, derover en Løve paa Spring, en løbende Hund, ved hvis For
poter der hænger to Led af en Kæde, og øverst en Drengefigur lignende Bære
stykkets, men mindre og i en halvt knælende Stilling med højre Haand frem
strakt; hans højre Vinge mangler. Over for ham, paa venstre Spejlside, er der en
tilsvarende Figur uden Vinger, men med Nitten bevaret, derunder en Hund som
den netop nævnte, og som Pendant til Løven en Hund uden Kæderester. Nederst
til venstre maa der have været en Dup ligesom paa højre Side, og fire antike
Fastgørelseshuller i Spejlets Overkant forudsætter endnu flere Opsatsers Eksi
stens.
Efter endt Rensning ved Billedhugger W ill. Larsen fremtræder Spejlet med
en smuk grøn Patina, der stedvis changerer over i det brunlige og blaalige. Et
blankt Parti synes at røbe, at man forhen har forsøgt at rense Spejlskiven, der
ellers har en temmelig forvitret, skorpeagtig Overflade.
Om Spejlets Findested oplystes intet ved Købet, men derimod, at den kendte
tyske Arkæolog Karl Humann skal have været dets første Ejer. Spejlet er aldrig
før blevet offentliggjort, kun nævnt et Par Gange i Faglitteraturen, først af P. H e r
mann i „Archäologischer Anzeiger“ 1891, hvor det omtaltes som værende i Profes
sor, Dr. von Kaufmanns Eje i Berlin, og senere af Dr. Vagn Poulsen i hans
Disputats („Acta Archaeologica“ 1937). Begge Forskere henførte Stykket til en klart
afgrænset Gruppe af klassiske Spejle, som Poulsen har gjort til Genstand for en
stilhistorisk Undersøgelse. Om disse Spejles Hjemstavn er der for saa vidt ingen
Tvivl, som man anser dem for at stamme fra den nordøstlige Del af Peloponnes;
men her holder Enigheden op. Medens det 19de Aarhundredes lærde navnlig hæl
dede til den Anskuelse, at Korinth var Fabrikationsstedet, har man i det 20de
fra tysk Side søgt at fordele Spejlene paa forskellige Byer; Vagn Poulsen er im id
lertid med vægtige Grunde gaaet ind for deres fælles, argiviske Oprindelse. T il de
stilhistoriske Vanskeligheder kommer de fortolkningsmæssige, idet Flertallet af A r
kæologer tidligere tog Spejlenes Kvindefigurer for Kærlighedens og Skønhedens Gud
inde Aphrodite, men nu foretræ kker at betegne dem som almindelige dødelige.
Den stilhistoriske Problemstilling er ikke et intetsigende lærd Snurrepiberi.
I de fleste kunstinteresseredes Bevidsthed staar Athen vel som det eneraadende
Kunstcentrum i den klassiske Periode. Aarsagerne er nærliggende: Athens frem
trædende Rolle i Perserkrigene i Forbindelse med det vældige Byggeri paa A kro
polis og den store Billedhugger Phidias’ Virksomhed. Men selv om Athens til-
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Fig. 1. Græsk Bronzespejl i Antiksamlingen. Ca. 2 : 5;
4*
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tagende Betydning til en vis Grad berettiger dette Syn, var der dog i høj Grad
en Verden uden for Attika. Paa Nordøstpeloponnes var det 5te Aarhundredes be
rømteste Kunstnernavn Polykleitos fra Argos, og dér havde fra gammel Tid
Kunstbyer som K orinth og Sikyon hævdet sig smukt ved Siden af Argos. I Na
tionalmuseet har Repræsentationen af klassisk græsk Kunst afgjort Slagside, idet
Parthenonhovederne og de talrige attiske Vaser straks tiltræ kker sig den besøgen
des Opmærksomhed, medens de peloponnesiske Væ rker er færre og med ganske
faa Undtagelser kvalitativt ringere; det eneste Spejl, der kan sammenlignes med det
netop erhvervede, mangler ovenikøbet alle Randfigurerne. Med den iøjnefaldende
og fornemme Nyanskaffelse er Museet saaledes i Stand til at gøre Billedet af den
klassiske Kunst rigere og rigtigere; og Billedets L inier bliver endnu klarere, naar
man ved, hvor Spejlet er lavet og hvad dets Figurer forestiller.
Det er muligt at give en forholdsvis sikker Datering af vort Spejl. Flere af
Skulpturerne fra Zeustemplet i Olympia (ca. 460 f. C.) opviser Stiltræk Mage til
Støttefigurens; det nærmeste Modstykke er im idlertid et Spejl i Gotha (Fig. 2).
Ved Jævnføring med dette indser man, at ogsaa vor Kvindefigur maa have holdt
et Spejl i den venstre Haand, og derved forklares den højre Haands Gestus. Helt
har Kunstneren dog ikke indlevet sig i M otivet; thi Figurens Hoved er ikke drejet
henimod Haandspejlet, men stirrer lige frem mod Beskueren. Det forekommer
mig sandsynligt, at Gotha-Spejlet er det ældste af de to og det andet et Værk af
en mere traditionelt arbejdende Kunstner under „Gotha-Mesterens“ eller hans
liges Paavirkning; til Overflod vidner det københavnske Spejl paa visse andre
Punkter om sit Ophavs konservative Indstilling. Gotha-Figuren har Vagn Poulsen
henført til Aarene nærmest efter 450 f. C. og paapeget et attisk Indslag i dens
Stil; ogsaa Antiksamlingens Spejl vil derfor være at placere i 440’erne.
Gotha-Spejlet er ganske vist fundet i K orinth; men for at kunne tage Stilling
til Spørgsmaalet om Fabrikationsstedet maa vi kaste et B lik paa de andre Spejle
af denne Art. Gennem hele Eksemplarer og Fragmenter har vi Viden om ca. 30
Spejle, hvis Støttefigur har været en paaklædt Kvinde omgivet af to svævende
Drengebørn, og som udfylder Tidsrummet ca. 530—430 f. C. T i af dem stammer
fra korinthisk Omraade, eet Eksemplar fra Sikyon og eet fra det argiviske H er
mione, medens fem er fundet uden for Peloponnes. Maaske skal man medregne
en hel Del lignende Spejle, der oprindelig kan have haft vingede Bifigurer at
dømme efter N itter og N ittehuller i Bærestykket; af dem er to fra Korinth og
nærmeste Omegn, eet fra Sikyon, eet fra Hermione, eet fra Arkadien, to fra Elis
og tre fra ikke-peloponnesiske Lokaliteter. Denne Gruppe indbefatter provinsielle
Efterligninger af Grundtypen, f. Eks. fra Arkadien og Elis.
Seriens ældste Spejle, de arkaiske, er alle fra det Korinthiske og anses ogsaa
af Vagn Poulsen for at være fremstillet dér (Fig. 3). At Typen først er lanceret i
Korinth, synes hævet over al Tvivl. Det maa saa blive en Smagssag, om man til
lægger Findestederne eller Stiltrækkene størst Betydning og følgelig tilskriver Ko
rinth eller Argos hele Resten af Serien; men selv om den stilistiske Sammenhæng
med sikre argiviske Væ rker er aabenbar, mangler dog ikke ethvert Tegn paa
Slægtskab med lokalt forarbejdede Sager fra Korinth. Kvindefigurens Hoved kan
saaledes sammenlignes med korinthiske Terracotter.
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Fig. 2. Detail af Bronzespejl i Gotha.
(Efter Coll. Gréau).
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Fig. 3. Detail af Bronzespejl i Manchester.
(Efter Journ. of Hell. Stud. 1934).

Konklusionen af alle disse Overvejelser maa efter mit Skøn blive, at Spejlet
kan give os et Indtryk af den korinthiske Kunstindustri paa den Tid, da man i
Athen var ved at smykke Parthenon med Metopernes og Frisens Relieffer; men
endnu har vi tilbage at gøre Rede for Figurernes Betydning. De vingede Drenges
Forekomst maa være Udgangspunktet for Fortolkningen af Kvindeskikkelsen; thi
de er legemliggjorte erotiske Begreber. V ort Spejl er det eneste, hvor saadanne
„E ro te r“ ogsaa figurerer paa Randen. Kæderesterne antyder, at vi maa tænke os
dem holdende de to Hunde i Lænke og i Færd med at pudse dem paa et nu
forsvundet Bytte. Eftersom Hundene er saakaldte lakoniske Rævehunde, der især
brugtes til Harejagt, og da Eroter af og til afbildedes forfølgende Harer, er det
nærliggende at rekonstruere en Harefigur paa hver Side svarende til de to yderste
Stifthuller i Randen foroven; de to midterste H u lle r har derimod tjent til Fast
gørelse af en Bærering, som af og til forekommer paa de beslægtede Spejle, ofte
endda med Figurattache. Det taler yderligere for denne Rekonstruktion, at adskil
lige Spejles Randfigurer gentager det ældgamle M otiv: Hund efter Hare. Haren
var paa Grund af sin Frugtbarhed et almindeligt benyttet Elskovssymbol; den var
helliget Aphrodite og brugtes som Kærlighedsgave Mennesker imellem.
Der er mange sikre Eksempler paa, at dødelige kunde fremstilles med Eroter
svævende omkring sig. Det ældste er en Spejlstøtte fra det 6te Aarhundredes an
den Halvdel, formet som en Nøgendanserinde. Figuren, der er meget grov, har
været anset for et Eksportstykke fra Sparta, hvor Danserindespejle synes at være
blevet fabrikeret; men man maa sikkert efter Findestedet, den korinthiske Koloni
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Anaktorion i Nordvestgrækenland betragte den som et lokalt Arbejde, der er af
hængigt af baade de spartanske og de korinthiske Spejle, og hvori enkelte Træ k
fra disse er blevet sammenblandet. Et andet tidligt Eksempel er et Billede paa en
af Antiksamlingens attiske Vaser fra Begyndelsen af det 5te Aarhundrede f. C.;
her er Hetærer i Færd med at pynte sig, medens Eroter flyver hen imod dem.
1 Løbet af det 5te Aarhundrede indsattes Eroterne hyppigere og hyppigere i
Scener fra Menneskelivet.
Paa den anden Side afbildedes Aphrodite ikke helt sjældent sammen med to
eller flere Eroter og gerne efter et konventionelt Skema. Allerede i det gamle
Digt om Gudernes Tilblivelse, der tilskrives Hesiodos (8. Aarh. f. C.), fortælles
der, at Eros („E lsko v“ ) og Himeros („Begæ r“ ) ledsagede Aphrodite, baade da
hun opstod af Havet, og da hun traadte ind i Gudernes Forsamling. Fra de fire
Aartier om kring 550 f. C. har vi en Række Billeder af Gudinden staaende lige
som en Moder eller Amme med to Børn paa Armen, og Indskrifterne, der i
nogle Tilfælde er bevaret, lader os ikke i T vivl om Fortolkningen (Fig. 4). H er
mangler Eros og Him eros Vinger, og i den senere Oldtid synes man ogsaa at
have været klar over, at „Kæ rligheden“ oprindelig gengaves vingeløs; men iøvrigt er der i det 6te Aarhundredes Digtning flere Vidnesbyrd om, at en vinget
Eros ikke var ukendt. Snart sammenlignes han med Blæsten eller gøres til dens
Søn, snart hentydes der direkte til hans Vinger.
Vingede Eroter omgiver Aphrodite i Vasemaleren Makrons Fremstilling af
Paris’ Dom, der er udført i 490’erne f. C. (Fig. 5). Ser man bort fra de to ne
derste Smaaskikkelser, virke r Billedet som en Spejlfigur reproduceret i Maleri.
Endog i det arkaiske Etruriens Kunst har Typen faaet Indpas, omend i en noget
ændret Form, og i græske Egne levede den videre langt ned i Tiden. Paa en
Vase fra ca. 380 f. C. svæver to vingede Drenge omkring et stort Kvindehoved,
der stikker op af Jorden, medens et Par Silener forbavsede ser til (Fig 6). Hvem
Kvinden er, fortæller Indskriften „A phrodite“ paa et lignende 5te Aarhundredes
Maleri, der im idlertid mangler Eroterne. Ikke mindre interessante er nogle helle
nistiske Terracottabuster, hvoraf et temmelig plumpt Eksemplar er fundet under
de amerikanske Udgravninger ved Aphroditehelligdommen paa Nordskrænten af
Athens Akropolis (Fig. 7). De fortsætter tydeligt den gamle Typetradition, ud fra
hvilken Spejlfigurerne lader til at kunne forklares uden Vanskelighed; Grækerne
havde jo en usædvanlig Forkærlighed for et fast Billedrepertoire, navnlig i ældre
Tid. Jeg vilde derfor tro, at man i Korinth, da Fremstillingen af Støttefigurer efter
det kendte Skema begyndte, har haft til Hensigt at gengive Aphrodite med sine
Ledsagere Eros og Himeros. Om man saa i den følgende Tid og uden for Ko
rinth altid har opfattet Figurerne saaledes, er et Spørgsmaal for sig; men at vælge
Kærlighedens og Skønhedens Gudinde til at pryde et Spejl var især for en Ko
rinther en naturlig Sag, da Aphrodite spillede en fremtrædende Rolle i hans Bys
K ultliv.
Gudinden havde to betydelige Helligdomme i Byen, den ene paa Borgen
Akrokorinth, den anden i Kvarteret Kraneion. Pausanias, den antike Baedeker,
meddeler, at Borgtemplets Aphrodite var fremstillet bevæbnet. Hendes Væsen var
altsaa egentlig krigerisk; men Billeder paa romerske Mønter og Lamper viser, at
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Fig. 4. Fragment af Terracottatavle i Athen. Ind
skrifter: Himeros, E(ros). (Efter Graef, Akropolisvasen).

Fig. 6.

Terracotiavase i Bruxelles. (Efter Buschor,
Griechische Vasen.).
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Fig. 5. Udsnit af Dekorationen paa en Terracottaskaal
i Berlin. Indskrift-’ Aphrotide (! ). (Efter Wiener Vorlegeblatter).

Fig. 7. Terracottabuste i Athen. (Efter Anier. Journal
of Archaeol. 1940).

Kultstatuen, her som saa mange andre Steder, i den senere Oldtid havde faaet et
genremæssigt Præg. En ældre Periodes hele Vaabenudstyr var aabenbart blevet
reduceret til et enkelt Attribut, der tjente til at motivere en fredelig Handling.
Den anden Aphrodite bar Tilnavnet Melainis, d. v. s. den sorte. Pausanias
forklarer hendes mørke Farve som et Tegn paa, at legemlig Omgang mellem
Mennesker som Regel foregaar om Natten, og selv om Udlægningen er taabelig,
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røber hans O rd dog Gudindens særlige erotiske Karakter. Det var næppe Templet
paa A krokorinth, men Aphrodite Melainis’ Helligdom, hvortil der efter orientalsk
Skik var knyttet de mange Tempelhetærer, som Pindar henvender sig til i en
Ode fra Aaret 464 f. C.:
„I saare gæstfri Piger, I Overtalelsens Terner i det rige Korinth, 1 som brænder den friske Rø
gelses gule Taarer og som i Tanken ofte fløj op til Eroternes Moder, den himmelske Aphrodite.“

U vilkaarligt mindes man af disse Strofer om Spejlstøtterne og de andre B il
leder med to Drenge paa Kvindens Arm eller svævende om hendes Hoved.
Den Aphrodite, fra hvis hellige Omraade den tidligere nævnte Terracottabuste
stammer, dyrkedes ogsaa andetsteds i Athen, ved Kephissos’ Biflod Ilissos. Hun
kaldtes „Aphrodite i Haverne“ , og Euripides har givet en poetisk Skildring af
hende i sin Tragedie Medeia, der opførtes første Gang 431 f. C.; som Slutvignet
skal Stykket citeres i S. M üllers og Chr. Thomsens Oversættelse:
„Og om Kypris*) det hedder, hun øste det Vand,
som saa skønt i Kephissos sig bølger,
og med sagteligt Pust af en duftende Vind
over Landet hun aanded; og smykket bestandig
med en duftende Krans af Roser om Haar
hun Eroterne sender, de Visdommens Fæller,
som ved alskens Dyder er Hjælpere gode.“
*) Aphrodite.

Fig. 1. Borremoseliget i den Tilstand, hvori det blev fundet. T. h. Skindkapperne.
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den, der gennem Krigsaarene har fulgt Nationalmuseets Markarbejde og
Nyerhvervelser, vil det være kendt, hvor meget Tørvegravningen i de danske
Moser har bidraget til Forøgelsen af Museets Samlinger. De mest betydningsfulde
af disse Fund har allerede været beskrevet i dette Aarsskrift. Der er dog en sær
lig Gruppe af Mosefund, som ikke har været omtalt her; det er de saakaldte
Moselig.
Ved Gravning, i Reglen temmelig dybt, i Moserne kan Tørvearbejderne under
tiden støde paa en velbevaret Haand eller Fod af et Menneske; den videre Grav
ning kan da maaske afsløre et helt Lig. Forbløffende uskadt kan det ligge der, som
var det begravet for nylig; blot er Huden saa mørk, at man kan fristes til at tro,
det er Liget af en Neger. Baade Farven og Bevaringstilstanden skyldes Mosen.
Tilstedeværelsen af Syre i Mosevandet i Forbindelse med Luftens fuldstændige
Udelukkelse garver Huden paa de nedlagte Lig og forhindrer Opløsning af Knog
ler, Sener, Haar og visse Bløddele; men det mørke Mosevand, som konserverer
Liget, giver det ogsaa sin egen Farve. Under Krigsaarenes Tørvegravning er man
en halv Snes Gange stødt paa saadanne mere eller mindre velbevarede Moselig.
or
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Den ældste Beretning om et Moselig er snart 200 Aar gammel. Som Fund
gruppe blev disse Lig først erkendt af den store danske Arkæolog J.J. A. Worsaae,
hvis første videnskabelige Arbejde netop drejede sig om Tolkningen af et Kvindelig,
der i 1835 blev fundet i en Mose ved Haraidskær nær Jelling. A f Datidens u k ri
tiske Historikere opfattedes det som Liget af Dronning Gunhild, E rik Blodøxes
grusomme Ægtefælle. Heroverfor hævdede Worsaae skarpt, at Kvindeliget maatte
forstaas i Sammenhæng med andre Fund af lignende A rt og ikke kunde identi
ficeres som nogen historisk kendt Person. Striden vakte Opsigt og mindes endnu
gennem Hostrups Komedie „En Spurv i Tranedans“ , hvor Dronning Gunhild fra
Mosen stiger frem paa Scenen.
Worsaae havde dog dengang ikke Muligheder for nærmere at tidsfæste og forstaa Moseligene. Endnu i lange Tider var man i T vivl om den rette Tolkning.
Tørvearbejderne hidkaldte ved nye Fund Justitsmyndighederne; der blev holdt
„legalt Ligsyn“ , og den døde begravedes i et Hjørne af Kirkegaarden, efter at
Politiet havde maattet give Afkald paa at opklare „Forbrydelsen“ . Arkæologerne
derimod slog sig til Taals med, at det nok drejede sig om Personer, der for flere
Aarhundreder siden var skaffet af Vejen af omstrejfende Zigeunere.
Saa ligetil var Sagen nu heller ikke; thi praktisk talt aldrig blev der ved L i
gene fundet Sager, som kunde hjælpe til en Datering. Lidt Pelsværk og Tøj, der,
naar det var velbevaret, kunde erkendes som Skindslag eller oftest gaadefulde
Klædningsstykker, var alt; men ikke sjældent var Ligene helt nøgne, og ofte syntes
de at have været udsat for Lemlæstelser og Sammensnøringer. Først i ny Tid,
efter at Kendskabet til Fortidens Dragter er blevet bedre, og Pollenanalysen har
aabnet Mulighed for en Datering, der hvor de arkæologiske Hjælpemidler savnes,
har man vundet Holdepunkter for en bedre Forstaaelse af de mærkelige Fund.
Der kendes nu ca. 100 forskellige Fund af Moselig, og næsten alle Findestederne
ligger inden for et forholdsvis begrænset geografisk Omraade — Jylland, Slesvig,
Holsten, Nordvesttyskland og Holland. Især takket være Pollenanalyserne er det
i de sidste Aar lykkedes at datere flere baade nye og gamle Fund. Det har der
ved vist sig, at Moseligene i Tid spænder helt fra Jernalderens Begyndelse til
Middelalderen; ja et enkelt Lig, fra Sydtyskland, maa være nedlagt saa sent som
omkring Aar 1700. Meget taler for, at langt den største Part af Fundene i Tid
maa henføres til ældre Jernalder, d. v. s. Aarhundrederne nærmest før og efter
vor Tidsregnings Begyndelse; de forholdsvis faa Dateringsresultater maner im id
lertid til en vis Forsigtighed. Man kan ikke uden videre betragte Moseligene som
sikre Vidnesbyrd om Sæd og Skik i ældre Jernalder.
Gaar man Fundene efter, viser de visse Fællestræk, f. Eks. Fraværet af Smyk
ker, Vaaben og Redskaber, samt en vis Ensartethed i de medgivne Klædnings
stykker; saaledes indgaar i ca. en Tredjedel af Fundene en eller flere Skindkapper
af omtrent samme Snit. Ved Forsøg paa at klargøre Grundene til, at Ligene er
havnet i Moserne, viser der sig dog ret store Forskelle Fundene imellem.
Om egentlige Begravelser synes der vanskeligt at kunne være Tale; kun et
Par Gange er der ved Ligene fundet Genstande af den Art, som almindeligt med
gives ved Jordfæstelse. I enkelte Tilfælde peger alt henimod Ulykkestilfæ lde; den
ulykkelige maa være gaaet vild og er druknet i Mosen. Ikke sjældent er Ligene
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Fig. 2. Borremosemanden efter Udgravningen.
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im idlertid fundet i en saadan Tilstand og under Omstændigheder, der synes at tyde
paa en Død foraarsaget ved Vold. Flere af de fundne Lig har knust Hoved, svære
Ulivssaar eller brækkede Lemmer. Den døde kan findes bagbundet eller helt sam
mensnøret; undertiden kan Pæle være rammet gennem Liget, eller Trækroge kan,
som det f. Eks. var Tilfæ ldet med den ovennævnte „Dronning G unhild“ , gribe
om Arme og Ben, øjensynlig for at binde den døde til Mosen.
Nedramning ved tilspidsede Pæle eller Trækroge kan maaske skyldes Frygten
for at den døde skulde optræde som Genganger. Det er den samme Spøgelses
frygt, der kommer til Orde i den middelalderlige Folketradition om Kong Abel,
der ikke kunde finde H vile i Slesvig Domkirke, hvor han først var blevet begra
vet, og derfor blev nedsænket i en Mose ved Gottorp med en Pæl gennem Livet,
hvorved man forhindrede den hvileløse Broderm order i at gaa igen.
Sporene af Vold, som er iagttaget paa Ligene ved Fremgravningen, har givet
Anledning til megen Diskussion. Nogle Forskere har ment, at det drejer sig om
Personer, der slet og ret er blevet myrdet, og at Morderen har skaffet sig af med
Liget ved at grave det ned i Mosen, hvor der var ringe Chance for, at det skulde
blive fundet. Andre mener, at dette er for simpel en Forklaring. De opfatter Lem
læstelserne som Resultat af en Rettergang, og de kan til Støtte herfor fremføre
Citater fra den romerske Forfatter Tacitus, der skrev ca. 100 Aar efter vor Tids
regnings Begyndelse, eller fra senere K ilder som den oldnordiske Litteratur. Disse
Udsagn gaar ud paa, at det hos de gamle Germanere var Skik at straffe visse
Forbrydelser ved at nedsænke Misdæderen, hvad enten det drejede sig om en
Mand eller en Kvinde, i en Sump eller Mose. Opfattelsen af Moseligene som
henrettede Forbrydere støder dog paa den Vanskelighed, at det i ikke saa faa
Tilfælde drejer sig om Ligene af Børn, hvoraf i hvert Fald eet har vist tydelige
Tegn paa Vold.
Man har ogsaa villet forklare Moseligene som Ofre til Guderne. Skriftlige K il
der fortæller, at Menneskeofringer fandt Sted lige til Kristendommens Indførelse.
Og fra andre Fund vides det, at Moserne i Jernalderen blev brugt som O ffer
pladser; i denne Forbindelse har man ogsaa kunnet pege paa, at der ikke sjæl
dent er fundet flere Lig i samme Mose.
Naar Moseligene har kunnet give Anledning til saa megen Uenighed, skyldes
det naturligvis for en ikke ringe Del den Omstændighed, at Fundene næsten aldrig
har kunnet gøres til Genstand for en videnskabelig Undersøgelse lige fra det Ø je
blik, da Spaden afslørede Liget. I Sommeren 1946 var Nationalmuseet imidlertid
ude for det sjældne Tilfælde, at et ovenikøbet ualmindelig velbevaret Moselig kunde
optages og lige fra Begyndelsen undersøges paa fuldt betryggende Maade.
Det var den 25. Maj 1946, at nogle Tørvearbejdere ved Gravning et Par hun
drede Meter fra den vestlige Kant af Borremose i Aars Sogn i Himmerland
stødte paa en velbevaret Menneskehaand 2 m dybt i Mosen. Da de blev klar
over, at Haanden hørte til et helt Lig, som laa gemt i Tørven, og de erfarne
Tørvearbejdere endvidere kunde se, at Liget laa paa Bunden af en gammel nu
opfyldt Nedgravning i Mosen, fandt de det rigtigst at underrette Politiet. Politi og
Embedslæge kom hurtigt til Stede, men kun for at konstatere, at den eventuelle
Forbrydelse var af saa gammel Dato, at de ikke havde Chance for at opklare
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Fig. 3. Borremosemandens Hoved. Om Halsen et Reb.

den. De sendte derfor Bud efter Lederen af Vesthimmerlands Museum i Aars,
cand. theol. S. Vestergaard Nielsen, der straks forstod, at man her stod overfor et
fint Fund; han sørgede derfor for, at Liget uden yderligere Undersøgelser blev
hentet op af Mosen liggende i den Tørveblok, hvori det var fundet.
Paa Nationalmuseet blev Liget omgaaende gravet frem af Tørven og viste sig
at være det bedst bevarede Moselig i Mands Minde (Fig. 1). Ved Udgravningen
af Tørveblokken konstateredes det, at Ligets O verkrop med en let Hoftevridning
til venstre var faldet ned paa de optrukne Ben, saaledes at Hovedet laa udenfor
venstre Laar. Venstre Arm hang nedad og var bøjet, saaledes at Underarm og
Haand laa vandret under Sædepartiet. Højre Overarm laa over højre Laar, Un
derarm og Haand havde Arbejdernes Spader hugget af i Mosen. Benene var
krydsede, idet højre Underben laa over det venstre.
Ligets stærkt sammenbøjede Stilling forklares bedst ved at antage, at det har
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været anbragt siddende i Mosen; Overkroppen er da ved sin egen Vægt sunket
ned mod Laarene. Der fandtes intet som tydede paa, at Liget havde været sam
mensnøret. Reb eller lignende maatte efter Bevaringsforholdene have været til
Stede, hvis saadant havde været anvendt.
Det er Liget af en fuldvoksen Mand (Fig. 2), han har været ret lille, næppe
mere end ca. 155 cm høj. Knoglerne, der er bløde og afkalkede, er næsten alle
dækkede af Hud, Sener og Muskelvæv. Huden er læderagtig med Porerne tyde
ligt tegnet, og den har ligesom Knoglerne antaget den for Moselig karakteristiske
mørke Farve. Kun paa Armene er Knoglerne delvis blottede, og paa den neder
ste Del af Ryggen er Huden borte. Særlig velbevaret er Ansigtet, Underlivet med
Kønsdelene, Hænderne og Fødderne.
I Ansigtet (Fig. 3) savnes højre Øje, det venstre er derimod ubeskadiget. Ved
Fremgravningen var det lukket, men aabnede sig senere noget. Øjeæblet fremtraadte da med gullighvid Farve og mørk Iris. Næsen og Underansigtet er uden
Beskadigelser, dog er Underkæben skubbet noget til Siden. Munden er halvt aaben;
mellem Læberne skimtes den velbevarede Tunge samt enkelte løse Tænder. Paa
Overlæben, Kinderne og Hagen sidder endnu spredte Skægstubbe, der er ca. 6 mm
lange. Manden har aabenbart ikke barberet sig de sidste Par Dage før Døden.
Baghovedet er knust, saaledes at Kraniet bagtil er aabent og Hjernemassen syn
lig. Paa de knuste Kraniedele er Huden delvis til Stede. Enkelte Steder kan iagt
tages Hovedhaar, 11 — 12 mm lange. Brudranden ved Nakken viser, at Bruddet
ikke er sket i ny Tid og altsaa ikke skyldes Beskadigelser under Fremgravningen
eller Transporten. Da Hovedet hvilede paa Siden, kan Baghovedet ikke i Mosen
have været udsat for noget større T ry k ; det maa derfor antages, at Hovedet er
blevet knust, før Liget blev nedgravet i Mosen.
Da Ligets Ydre var saa velbevaret, skønnedes det, at der var Mulighed for, at
ogsaa de indre Organer var til Stede. Underlivet blev derfor aabnet af Dr. med.
K urt Brøste, og det viste sig, at Tarmindholdet var til Stede. Ved en mikroskoskopisk Undersøgelse paa Professor Dr. phil. Knud Jessens botaniske Laboratorium
kunde det ses, at Mandens sidste Maaltid havde bestaaet af Spergel og Pileurt.
Fra Bopladsundersøgelser ved vi, at disse Planter i ældre Jernalder blev anvendt
til Menneskeføde, idet Frø af dem er fundet paa Bunden af Madkar.
Medens Armknoglerne er hele, viser højre Laarknogle et Brud lige over
Knæet. Benpiben stikker her ud gennem Huden paa Laarets Underside. Knog
lens skarpe Brudflader viser, at Bruddet maa være sket, medens Knoglerne endnu
var haarde, d. v. s. inden de afkalkedes. Da højre Arm hvilede uskadt lige over
Brudstedet, kan Bruddet næppe skyldes T ry k fra den overliggende Mosejord. Det
maa derfor antages, at Benet er brækket, førend Liget blev anbragt i Mosen.
Paafaldende er de velbevarede smalle fintformede Hænder, der ikke paa nogen
Maade giver Ind tryk af at have været anvendt til grovere Arbejde, samt de smalle
Fødder med høj V rist og regelmæssig Taastilling. Fingerneglene var borte, men
Taaneglene fandtes løse, de er smukt formede og regelmæssigt buet tilskaarne.
Ved Fremgravningen af Liget paa Museet blev der taget en Serie Pollenprø
ver. Disse, der paa „Danmarks Geologiske Undersøgelser“ er blevet undersøgt
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Fig. 4. Borremosemandens Skindkapper.

af mag. scient. Alfred Andersen, daterer med stor Sikkerhed Liget til de første
Aarhundreder efter vor Tidsregning, d.v. s. til ældre romersk Jernalder.
Liget var fuldstændig nøgent, som Moseligene ofte er. Det har undertiden væ
ret hævdet, at denne Nøgenhed ikke er oprindelig, men skyldes at Ligene har
været iklædt tyndt Linned, der i Tidens Løb er gaaet til Grunde, i Modsætning
til Uldtøj, som, hvis det har været medgivet den døde, næsten altid er særdeles
velbevaret. 1 det her foreliggende Tilfælde kan man dog næppe regne med en nu
forsvunden Dragt af tyndt Lærred. Bevaringsforholdene var saa gode, at selv det
fineste Stykke Tøj maatte have sat sig Spor om ikke paa anden Maade saa dog
som A ftryk i den Tørvejord, der laa lige ind mod Huden; men der blev, til Trods
for at Opmærksomheden var henvendt derpaa, ikke gjort den ringeste Iagttagelse
i denne Retning.
Har Borremosemanden saaledes maattet gaa nøgen i sin Grav, er der dog
ikke T vivl om, hvilke Klædningsstykker han har baaret, medens han var i Live.
Ved Siden af Ligets Fødder, tildels over dem, fandtes en stor Skindbylt (Fig. 1),
der ved nærmere Eftersyn viste sig at bestaa af to Kapper eller Skulderslag af
Skind (Fig. 4).
Kapperne har omtrent samme Størrelse og er af omtrent samme Snit. Den
bedst bevarede af dem er næsten fuldstændig og bestaar af 22 korthaarede Skind
stykker af forskellig Størrelse, der er syet saa nøjagtigt og regelmæssigt sammen
med tynde Skindtraade, at ingen nutidig Buntmager vilde behøve at skamme sig
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over Udførelsen. Foroven, ved Halsen, hvor der findes en smal Krave, maaler Kap
pen 0,60 m, forneden er den ca. 3 Gange saa bred, Længden er fortil ca. 0,90 m, bag
til en halv Snes cm kortere. Med disse Maal har Kappen naaet ned over Sædepartiet
paa Manden, der som nævnt har været temmelig lille. Slaget har endvidere været
saa stort, at det uden Vanskelighed har kunnet naa sammen foran. Kappen knap
pedes sammen foroven ved Kraven, hvor den ene Kant er forsynet med to Knap
huller, medens der i den modsatte Kant er anbragt to korte Læderstropper, der
omslutter to smaa Træ pløkke; den ene af disse sidste sad paa tværs i Knap
hullet, da Kappen blev foldet ud. Kappen var altsaa nedlagt lukket.
Den anden Kappe, der er noget daarligere bevaret, er syet sammen af 32
Stykker Faareskind, men har som nævnt omtrent samme Størrelse og Facon som
den første. Interessant er det dog, at Kraven er syet sammen foran. Denne Kappe
skulde altsaa trækkes paa over Hovedet.
Nær Ligets Hoved laa et lille firkantet Stykke Uldtøj; det var kun 25 x 29
cm stort, alle Kanterne var afrevet eller afskaaret. Dets Udseende og Anbringelse
sagde intet om dets Anvendelse.
H ar de to Skindkapper da været Borremosemandens eneste Beklædningsgen
stande? Efter det Kendskab vi har til Dragten hos Germanerne i ældre Jernalder,
maa vi anse det for sandsynligt. Der var ikke nedlagt flere Klædningsstykker ved
Liget, og selv om det vides, at man i romersk Jernalder ogsaa anvendte andre
Klædningsstykker, f. Eks. Bukser af uldent Tøj, saa haves der dog mange V id
nesbyrd om, at Kappen ofte blev baaret som eneste Klædningsstykke. Efter hvad
der med Sikkerhed er konstateret, har over 30 Moselig, saavel Mænd som K vin 
der og Børn, været iklædt eller medgivet Skindkapper. I flere Tilfælde har der
været Tale om to Kapper, ja i Baunsø Mose i Viborg Amt er Liget af en Mand
fundet iført tre Kapper oven paa hinanden. Ved ca. Halvdelen af disse Fund var
Kappen det eneste Klædningsstykke. H vo r en Datering af Ligene har været mulig,
som f. Eks. ved Liget fra Baunsø Mose, viser den hen til ældre Jernalder. Fundet
fra Borremose er derfor i god Overensstemmelse med de andre Mosefund og
illustrerer tillige paa fortræffelig Vis, hvad vi fra anden Side ved om Brugen af
Skindkapper hos denne Tids Germanere. Cæsar, der stiftede Bekendtskab
med germanske Krigere under sine galliske Felttog et halvt Aarhundrede før vor
Tidsregnings Begyndelse, fortæller, at de kun bar en kort Pels og iøvrigt var
nøgne. Denne Udtalelse bekræftes af flere romerske Relieffer, som viser german
ske Krigere kun iført kort Skulderslag, saaledes det her afbildede Relief; det
findes paa en Søjlebase fra det romerske Kastel i Mainz, der blev anlagt i det 1.
Aarhundrede e. v. T. (se Fig. 6).
A f ganske særlig Interesse er det, at et Reb laa om Halsen paa Liget (se Fig. 3 og
Fig. 5 t.v.). Rebet, der er af Bast, er 3-slaaet, 94 cm langt og ca. 1 cm tykt. Det
var bundet med en simpel Løbeknude, saaledes at det kunde strammes ved Træ k i
den ene Ende. Og uden for al T vivl maa det have været strammet godt til, thi
selv nu, hvor der ikke længere er Træ k i Rebet, maaler det i Halsrundingen kun
37 cm i Omkreds. Det er ved begge Ender kunstfærdigt og solidt sikret mod
Optrevling ved at være ombundet og sammensyet med Skindstrimler. Rebets
Længde og Tildannelse synes afgjort at tale for, at det har været bestemt netop
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Fig. 5. T. v. Rebet, der sad om Borremosemandens Hals. T. h. Stokken, der laa over Liget.

til det Formaal, som Anvendelsen her viser, nemlig som Strikke til Hængning.
Dette bekræftes yderligere ved den Omstændighed, at begge Halsstrikkens frie
Ender har været forlænget med andre Reb. Disse Forlængelser er nu borte; kun
i Knuderne, som knyttede dem til Halsrebet, er deres Ender tilbage. En Stump
Reb, som fandtes oven paa Kapperne ved Ligets Fødder, har dog sikkert hørt til
det ene af de tilbundne Reb. Efter Hængningen er den døde blevet skaaret ned,
idet Tovet, han var blevet klynget op med, formodentlig er blevet hængende i
Træet, kun Strikken har man ladet sidde urørt om Ligets Hals.
Efter hvad der er blevet iagttaget, synes Borremosemanden altsaa at have
været udsat for en haard Medfart. Tegn paa Hængning er ikke tidligere med
Sikkerhed konstateret hos Moselig, selv om der i enkelte Tilfælde er gjort Iagt
tagelser, som peger i denne Retning. Saaledes mente man, da man i 1875 i en
Mose ved H okkerup i Slesvig fremgravede et Lig med en Skindkappe, at kunne
se et Bastreb om Halsen paa den døde. I 1946 blev til Nationalmuseet indsendt
et Par smaa Tøjstumper sammen med Stykker af et Bastreb fra en Mose ved
Bolkilde paa Als. Stykkerne var fundet 2,5 m dybt i Mosen sammen med to Ske
letter, der laa nær hinanden; Bastrebet laa over Halshvirvlerne paa det ene Skelet.
Lemlæstelser er derimod oftere blevet paavist. 1 1871 fandt man f. Eks. i en
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Mose nær Bornhøved i Holsten et velbevaret Mandslig, som havde Saar i N ak
ken, og en Snes Aar efter blev ved Bundsø i samme Landsdel fundet et Kvinde
lig med Nakken knust. Læsioner i Nakken skal endvidere være blevet konstateret
paa Liget af en voksen Mand, der i 1907 blev paatruffet, da man gravede Tørv
i en Mose nær Bernutsfeld i Hannover. I Holland har man et Par Gange fundet
Moselig med svære Saar, og i en Mose ved Kayhausen i Oldenburg opgravede
man i 1922 Liget af en stærkt mishandlet Dreng. Han laa paa Ryggen med Hæn
der og Fødder bundet, højre Overarm var brækket, og der blev iagttaget dybe
Knivsaar paa Halsen og venstre Overarm. Medens de øvrige her nævnte Fund
ikke er tidsfæstede, er Drengeliget ad geologisk Vej dateret til romersk Jernalder.
Ogsaa i Danmark har man fundet Moselig, der bærer Mæ rker af Mishandlinger.
I 1879 fandt man saaledes i Huldremose i Randers Amt et Kvindelig iført to
Skindslag samt Klædningsstykker af Uldtøj. Den døde laa paa Ryggen med op
trukne Ben, højre Arm var brækket, og den venstre laa over Brystet bundet med
en Læderrem.
Disse Eksempler maa være nok til at vise, at Borremosemandens Lemlæstelser
og Dødsmaade næppe kan betragtes som en Tilfældighed, men maa ses i en
større Sammenhæng.
Da man stødte paa Liget i Borremosen, fandt man lige over det paa langs en
vandret liggende Birkekæp (Fig. 5 t. h.). Det var en 1,4 m lang og ca. 4 cm tyk
Gren, i gammel Tid afbrækket ved begge Ender og med alle Sideskud omhygge
lig afhugget helt inde ved Stammen. Da der spredt i Mosen i samme Dybde
fandtes Grenerester, kunde Kæppen synes uden nogen Forbindelse med Liget;
Afkvistningen, der tydeligt nok er gammel, taler dog herimod. Det samme gør
den Omstændighed, at der flere Gange tidligere ved Moselig er fundet Grene
eller Kæppe af lignende Art. Tværs over Brystet paa det ovenfor omtalte Lig fra
Huldremose laa en 1 m lang og 5 cm tyk Pilekæp, og en 1,28 m lang ubearbej
det Stok laa ved Mandsliget fra Bernutsfeld i Hannover. Over Overkroppen paa
et andet Mandslig fundet 2,50 m dybt i en Mose ved Bracken i Holsten laa en
Stok af Birketræ. En Kæp blev ligeledes fundet ved et Moselig, der i 1833 blev
fremgravet ved Düring i Hannover. Over et nøgent Moselig fra Landegge ved
Osnabrück, der kom for Dagen i 1851, laa løst to Kæppe, begge ca. 5 cm tykke,
den ene var af Gran, den anden af B irk, og paa den ene var et Hak eller en
Kærv indsnittet. Det maa dog bemærkes, at ingen af de her opregnede Fund med
løstfundne Stave er daterede.
Man har tidligere været opmærksom paa disse Kæppe og forsøgt at forklare
dem som Stokke til Brug ved Ligenes Transport, idet man har henvist til den
Sammensnøring af Moseligene, som undertiden forekommer. Med Undtagelse af
det førstnævnte Lig fra Huldremose har dog ingen af de nævnte Lig, ved hvilke
Stokke er fundet, vist Tegn paa en saadan Sammensnøring; ikke heller er der
blevet iagttaget Reb eller andet, som kunde tænkes at have været bundet til Kæp
pene. Da disse Stokke, der er paafaldende ens i Størrelse og Udseende, efter
deres Anbringelse og Fundomstændighederne iøvrigt ikke synes at kunne sættes i
Forbindelse med den oftere iagttagne S kik at lægge Riskviste over eller under
Ligene eller med den ovenfor omtalte Nedpæling, synes der indtil videre kun at
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være Mulighed for at opfatte Kæppene som Sind
billeder, der symboliserer et eller andet ved
rørende Dødsmaaden, d.v. s. Rettergangen eller
Offerhandlingen, eller som Redskaber, der har
spillet en vigtig Rolle under disse Handlinger.
Undersøgelsen af Liget fra Borremose har,
som det vil være set af det foregaaende, sat os
i Stand til at løfte en lille Flig af det Slør, som
skjuler Begivenhederne for næsten 2000 Aar
siden, da Borremosemanden endte sit L iv og
gemtes i Mosen. Vi ved, at hans højre Ben er
blevet brækket, samt at han har faaet et fryg
teligt Slag i Baghovedet; men vi kender ikke
til, om denne Brutalitet er udvist over for ham
før eller efter Hængningen. I første Tilfælde kan
man tænke sig, at han har været underkastet
Fig. 6. Relief i Mainz. To lænkede german
Tortur, i andet Tilfælde kan Formaalet have
ske Krigsfanger.
været at sikre sig mod, at Manden levede op
efter Hængningen, eller at han efter Døden gik igen. Efter Døden blev Manden
sat ned i et Mosehul, hans to Skindkapper blev smidt ned ved Fødderne, og en
Birkekæp blev lagt over Liget, hvorefter man kastede H ullet til.
Disse faa Ting er alt, hvad selve Fundet kan oplyse. Spørger man derimod
om, hvem Manden var, hvorfor han maatte miste Livet, og hvordan de nærmere
Omstændigheder ved hans Død har været, da maa Arkæologen give op og nøjes
med at henvise til de sparsomme Oplysninger, der kan hentes fra skrevne Kilder.
F. Eks. beretter Tacitus i sit lille S krift om Germanerne, at det hos disse var
Skik at hænge Forrædere og Overløbere i Træer, hvorimod man i Moser druk
nede de fejge og krigsuduelige og dem, der plejede Omgang mod Naturen, idet
man bagefter dækkede Liget med Greneværk. En udtømmende Forklaring paa
den Skik at nedsænke Ligene i Moserne i ældre Jernalder vindes dog næppe, før
man er naaet til Forstaaelse af hele Grundlaget for Germanernes Retsvæsen og
dets Forhold til Religionen.
V i ved, at Himmerland i romersk Jernalder var tæt befolket af fredelige Bøn
der; sikkert var de Efterkommere af de krigerske Kimbrer, som nogle Slægtled
tilbage havde faaet det mægtige Rom til at skælve. V i kender de himmerlandske
Jernalderbønders Levevilkaar gennem de Oplysninger, deres Hustomter giver os;
og vi ved, at der ved Kanten af Borremosen var talrige Bopladser paa den Tid,
da det nu fremdragne Lig blev begravet i Mosen. Og kun faa hundrede Meter
fra Stedet, hvor den døde blev fundet, ligger den store Borremosefæstning, der i
romersk Jernalder var indrettet som en fredelig Landsby. Usandsynligt er det ikke,
at Borremosemanden har levet i denne Landsby, indtil han blev indhentet af sin
grusomme Skæbne.

5*

Fig. 1. Prøver paa Lausitzerkeramik.

TO SMAAFUND FRA DEN YNGRE
BRONZEALDER
A f H. C. B roholm
rige og smagfulde Pottemagerkunst, der havde udviklet sig i Danmark i
Løbet af den yngre Stenalders ældre Afsnit, sygnede hen i Periodens seneste
Del, og de keramiske Produkter, der kendes fra Hellekistetiden, er saare primitive
og uden den ringeste kunstneriske Værdi. H eller ikke Bronzealderens første
Perioder skabte en Pottemagerkunst af nogen Interesse; det er som om Arbejdet
med det nye Stof, Metallet, lagde Beslag paa al den kunstneriske Kraft, Tiden
raadede over. Forholdene forandrede sig noget i Løbet af den ældre Bronze
alders sidste Periode; men dette skyldes utvivlsomt Paavirkninger ude fra.
I Schlesien, Posen, Vestpolen, Brandenburg og Dele af Sachsen udviklede der
sig i Bronzealderen en ejendommelig Kultur, der i Almindelighed benævnes Lau
sitz-Kulturen efter det vigtigste af de Steder, hvor den er paavist. Dens første
Optræden falder sammen med Ligbrændingens Fremtrængen, og der kendes fra
det nævnte Kulturomraade en Mængde Grave. Disse indeholder altid brændte
Ben og findes dels anbragt paa store Gravpladser, dels i Høje med eller uden
Stensætninger. Urnerne er ofte dækkede med store Skaale og omkring dem staar
hyppigt talrige Bikar, der antagelig indeholdt Spise- og D rikkevarer; derimod
en
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Fig. 2. Fuglevaser fra Khafadjeh (t. v.) og Cypern (t. h.).

forekommer Gravgaver af Metal ret sparsomt og indskrænker sig i Reglen til
Smaating, gerne Naale og lignende, der har været med paa Ligbaalet. Indenfor
Lausitz-Kulturen har der existeret en stærk Interesse for keramiske Produkter,
og der udviklede sig hér en virkelig Pottemagerkunst, som ydede Lerkar af en
Mængde forskellige Typer (Fig. 1 og 3). Særlig fremtrædende er dobbeltkoniske
Kar, Kander, Vaser med rundagtig Bug og cylindrisk Hals samt Skaale og Kop
per. Karrene er ikke særlig store, men Lerbehandlingen er god og Dekorationen
enkelt og meget smagfuld; den bestaar i Reglen af Knopper, Bukler, Halvbuer
og Riflinger, hvis Rod maa søges i Metalkunsten. Tillige forekommer indridsede
geometriske Mønstre som Fletbaand og undertiden prim itive Dy refigurer; ogsaa
malet Keramik kendes, og her træffer man Ornamenter som Triskelen. Paa et
ret sent T rin optræder endvidere Lerbægre dannede som firbenede D yr eller
Fugle med en Aabning eller Tud i Ryggen.
Lausitz-Keramikken har, som man kunde vente, øvet en overordentlig Indfly
delse paa Tysklands Pottemagerkunst i Bronzealderen, og det er fra samme
Kilde, Danmarks Pottemagere faar deres første Impulser til nye og bedre Lerkar
typer. Gravfundene viser, at Paavirkningen fra Lausitz tager sin Begyndelse i

Fig. 3. Dyrekar fra Lausitzerkulturen.
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Fig. 4. Fund fra Hannerup.

Bronzealderens tredie Periode, d. v. s. i den ældre Bronzealders sidste Afsnit, og
samtidig bliver Ligbrændingen heroppe almindelig, saa der er fulgt andre K ultu r
elementer med. De danske Produkter vidner im idlertid ogsaa om, at der ikke har
været nogen direkte Forbindelse mellem Pottemagerne i de to Kulturomraader;
dertil er de danske Lerkar stedse for afsvækkede saavel i Form som i Dekora
tion. Men de bedste Exemplarer angiver dog klart, hvor Inspirationskilden er at
søge; og det samme er Tilfældet med en Mængde ringere Produkter, der hoved
sagelig stammer fra jydske Grave. Nationalmuseets første Afdeling er i 1946
kommen i Besiddelse af to udmærkede Lerkar, begge hjemlige Arbejder, der er
paavirkede af Lausitzer Keramikken. Da de er enestaaende inden for Lerkar
materialet fra Danmarks Bronzealder, fortjener de at gøres til Genstand for O m 
tale i Litteraturen.
Det som Fig. 4 afbildede Fund erhvervedes fra en Antikvitetshandler, der
opgav, at det var fremdraget paa Gaardejer Peder Nørregaards Mark i Faster
Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt. En Henvendelse til Gaardejeren skaffede
Vished for, at Meddelelsen var rigtig, og det oplystes endvidere, at Sagerne var
fremdragne i en Høj paa Matr. Nr. 4a af Hannerup; antagelig stammer de da fra
en Grav, men udover at Bronzegenstanden laa i Lerkarret, kunde Finderne,
Gaardejerens Børn, intet sige. V i er derfor henviste til at undersøge, hvad
Sagerne selv kan meddele om Fundets A rt og Tidsstilling.
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Fig. 5. Lerkar fra Hejrede.

Bronzegenstanden er en lille Bælteprydelse (Tutulus), hvis høje Midtspids er
afsluttet med en lille, rund Plade og med Basis omgivet med Rækker af plastisk
udførte „Snore“ ; den er bleven noget beskadiget efter Optagelsen og noget for
bukket paa Grund af, at den har været i Ilden; antagelig har den siddet paa en
Kvindes Bælte og fulgt hende paa Ligbaalet. Formen er typisk for Bronzealderens
tredie Periode, og til samme Tid hører utvivlsomt ogsaa Lerkarret. Det er 10 cm
højt og har en Vidde paa 7,3 cm over Mundingen. Farven er mørkebrun; den
ene Side er noget afskallet. Et Skaar af Randen mangler, og Karret har maattet
samles af flere Skaar og restaureres med Udfyldningsmasse. Underdelen er rund
agtig, Overdelen næsten cylindrisk, og paa Grænsen mellem Over- og Underdel
tindes to smaa, modstillede, baandformede Ører. Denne Lerkartype kendes fra
andre Gravfund fra Bronzealderens tredie Periode; men det, der giver Lerkarret
fra Hannerup en særlig Interesse, er den Ornamentik, der findes paa dets Under
del og bestaar af syv kegleformede Knopper omgivne af en flad, let fordybet
Cirkel. Der kan ikke være T vivl om, at den — saavel som Karrets Form —
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skyldes Indflydelser fra Lausitz, og at de smaa Knopper repræsenterer den der
almindelige Bukkeldekoration; men den er bleven stærkt afsvækket, hvilket er
naturligt, da Ornamentet er modtaget gennem mange Mellemled.
A f ikke mindre Interesse er det andet Fund af Lerkar (Fig. 5), der indsendtes
til Nationalmuseet af Lærer A. Petersen, Musse; det blev fundet af Parcellist Poul
Hansen, Hejrede, Slemminge Sogn, Musse Herred paa Laaland ved Tørvegravning i hans Mose. Som det fremgaar af Afbildningen er det et Lerkar af den
Form, der sædvanligvis betegnes med det græske Navn Askos, fordi dets Proto
type er en af en Dyrehud dannet Sæk til Vand eller Vin. Lerkarret, der har en
sort Farve, er 17,8 cm langt, 12 cm bredt og 14,5 cm højt; over Mundingen
maaler det 5 cm. Bortset fra ubetydelige Beskadigelser er Karret fortrinligt bevaret.
Det er forsynet med fire korte Ben, af hvilke de to var afslaaede og har maattet
restaureres. Det er dog ikke et firbenet Dyr, men en Fugl, Pottemageren har
villet fremstille. Dens Hoved er desværre bleven lidt beskadiget, ligesom Næbbet
er afstødt; men at det var en Fugl, man vilde lave, fremgaar tydeligt af, at begge
Vinger med Svingfjerene er angivet, og om Halsen er anbragt en Ring udført paa
samme Maade. Den skal maaske antyde, at det er en Due, man tænkte paa.
Indenfor det danske Lerkarmateriale indtager dette mærkelige Stykke en enestaaende Plads, men om dets Alder og kulturhistoriske Stilling er der ikke T v iv l;
det maa tilhøre den yngre Bronzealder og snarest dennes sidste Periode, hvad
der fremgaar baade af Lermassen og af Dekorationen. Den anvendte Lermasse
er ret grov og blandet med Grus, men herover er trukket et finere Dæklag saaledes som det almindeligt er Tilfældet med U rner fra yngre Bronzealder. I Reglen
er Lerkarrene fra yngre Bronzealder graa eller mørkebrune; men naar Karret fra
Hejrede har en mørk, næsten sort Overflade, skyldes det sikkert Indvirkning fra
Mosevandet; en Skaal af en for yngre Bronzealder almindelig Form, der fandtes
1 samme Mose, har en ganske lignende Patina. T il Ornamentikken med de mellem
2 L inier indstukne Punkter haves Paralleler f. Eks. fra Ansigtsurner, der tilhører
Bronzealderens sidste (sjette) Periode.
Ogsaa i dette Tilfælde har vi at gøre med en Paavirkning fra den sene
Lausitz-Keramik. Fig. 3 viser et Par Prøver paa, hvorledes de ovenfor nævnte
D yrekar her tager sig ud. Desværre har det i Tyskland fremdragne Materiale
endnu ikke været Genstand for en samlet, indgaaende Undersøgelse; men afdøde
Professor Hans Seger, der har skrevet en værdifuld Afhandling om Keramikken
fra de schlesiske Urnegravpladser (Schlesiens Vorzeit N. F. V III (1924), S. 5—
19), siger med Rette, at disse Dyrefrem stillinger ikke har noget at gøre med
ægte Kunst. De skyldes ikke en spontan, til Naturen søgende Skabervilje, men
maa opfattes som Efterligninger af en fremmed Formverden, i første Række
Hallstattkulturens. Dyrekarrene er at betragte som Tegn paa Impulser fra M iddel
havslandenes Kulturer, hvor Askoi af Form som O xer eller Fugle meget ofte fore
kommer (Fig. 2). Lerkarret fra Hejrede, som skyldes Indflydelser fra Lausitz
kulturen, er endnu enestaaende indenfor vort keramiske Materiale, men bliver et
vigtigt Led i den Kæde, der forbinder Norden med Sydens Kulturcentrer.

Fig. 1. Hallen; midt paa Gulvet Langilden.

MIDDELALDERBORGEN VED HALKÆR
A f A age Roussell

„Arbejdsmarken 1939“ havde jeg Lejlighed til at give en Forhaandsmeddelelse
om en meget lovende Borgtomt-Udgravning, der var paabegyndt ved Halkæ r
Aa Syd for Nibe. Saa kom Krigen; vor gamle Borgs strategiske Betydning var
heldigvis ikke gaaet op for Tyskerne, men det var vanskeligt at rejse — særligt
saa langt bort fra Nationalmuseet — og det var svært at skaffe Tobak og andre
Nødvendighedsartikler for en større Udgravning. Alligevel er det i Løbet af otte
Somre lykkedes at gennemføre fem Udgravnings-Kampagner, og Undersøgelsen
maa nu betragtes som afsluttet. I de senere Aar er Arbejdet foregaaet i Karl
Jensens Eng; trods hans forstaaelige Utaalmodighed efter at blive af med os, var
han altid meget hjælpsom, og vi skylder ham stor Tak for hans Gæstfrihed.
Naar vi nu tager et O verblik over Udgravningernes Resultater, maa man vist
sige, at de store Forventninger fra det første Aars Undersøgelse ikke er blevet
skuffede. Der er fremdraget et Anlæg, der vel er prim itivt, men alligevel saa fast
i Kompositionen, at det baade viser tilbage til Aarhundreders Traditioner og fremad
til den Herregaardstype, der efter Reformationen kom til at præge vort Land.
Omtrent midt ude i den brede Aadal, som idag er vel drænet, men i Middel
alderen har været en bundløs Sump, er den lille Borg anlagt, helt igennem
bygget af Træ. Den nærmeste Bebyggelse hedder nu Hedegaardene, og Hede-
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Fig. 2. Hallens Vestside med udstikkende_Funderingstømrner; midt i Billedet et Risgærde, t. h. vestre Palisade.

gaard synes at være Borgens Navn, da den 1394 omtales i de historiske Kilde
skrifter. Det er vel værd at lægge Mærke til, at man ikke har skyet nogen
Ulejlighed for at gemme Borgen bort paa det mest utilgængelige Sted; Naturen
og Bønders Sved har maattet afhjælpe Savnet af Spydod og B rynje i fornødent
Antal. Man har da først fra begge Sider ført en Vejvase a fjo r d og Kæppe støttet
af Pæle ud over Sumpen, og derude har man bygget en firkantet, kunstig 0 paa
38 X 43 m. Et uendeligt Antal Kæppe og mange Læs Grus og Ler er slæbt derud
for at skabe en nogenlunde tør Byggeplads (Fig. 7).
Det ser ud til, at det første man derefter gjorde var at kranse Borgholmen
med et flettet Risgærde, hvis nederste Stok-Ender og første Skifter ligesom saa
meget andet Træ paa Pladsen endnu er bevaret i Mosevandet (Fig. 2). Først
senere har man givet sig Tid til at bygge en rigtig Palisade af 20—30 cm tykke
Løvtræsstammer, der er tilspidsede og drevet ca. 4 m ned i Sumpen til den faste
Bund (Fig. 2 og 4). Formodentlig har deres Top ligget lige saa højt over Ter
rænet. Alene til dette Arbejde er der medgaaet ca. 600 Stammer, der vel at
mærke alle skulde være ranke og nogenlunde ensartede. Nogen egentlig Voldgrav
er ikke konstateret; men maaske blot som Følge af, at den kunstige Holm har
trykket Mosebunden ned, har der været klart Vand udenfor Palisaden, og Vej
vaserne fra Øst og Vest er paa det sidste Stykke erstattet af Pælebroer, der
antagelig har haft en bevægelig Klap, som kunde lukke for Portaabningerne.
Anlægsplanen er meget smuk og klar. Portene sidder ligeoverfor hinanden
omtrent midt paa Øst- og Vestsiden og er forbundet med en Vejbane af Planker
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Fig. 3. Hallens Sydvesthjorne med Funderingstommeret.

og Grus. Langs hele denne Vejs nordre Side staar en indre Palisade, der ikke
som Yderpalisaden er rejst af utildannede Rundstammer af Bøg, B irk og andre
lettere Løvtræer, men af solide, firkanthuggede Egestolper. Fra Vejbanen gaar en
Sidevej gennem en Portaabning i den indre Palisade ind til Beboelsesbygningerne,
der fylder Borgens nordre Del og har den indre Palisade som et særligt Værn
og til Adskillelse fra Avlsbygningerne paa den søndre Halvdel.
I den inderste Gaard, Borggaarden, ligger lige indenfor Porten et ganske lille
Hus med Plankegulv (Fig. 6). Det er et Redskabshus eller maaske snarere et
Forraadsrum; at der her er fundet op mod 30 Knogler af Grisetæer skal man
maaske i den Forbindelse ikke lægge altfor stor Vægt paa. Men derudover findes
i Borggaarden kun tre store Huse lagt ud som et trefløjet Anlæg, men uden at
de er sammenbygget i Hjørnerne. Det midterste er Gaardens Ildhus eller Køkken.
Det østre har vi kaldt Skaale- eller Sovehus, mens det vestre er Borgens Hal.
Selve Gaardspladsens Undergrund bestaar af lange Rundstammer dækket af Rislag,
som enkelte Steder, f. Eks. bag Ildhuset, har Karakter af omhyggeligt lagte Vej
baner af Kæppe. Paa Gaardspladsen var oplagret Lerbunker til Reparation af
Gulvene i Husene og store Askehobe fra Ildstederne. Asken var iøvrigt spredt
over hele Arealet og iblandet Tusinder af Potteskaar fra de meget anvendte, men
saa skøre Husholdningskar baade af udenlandsk — rhinsk — og særlig af hjem
ligt, jydepotteagtigt Arbejde.
Ildhuset er i Modsætning til alle andre Huse paa Borgen ikke bygget af
Tømmer. I fuld Forstaaelse af en Brands katastrofale Karakter paa det lille, inde-
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Fig. 4. Nordre Palisades vestre Del, set fra Øst.

lukkede Omraade har man rejst Væggene i dette Hus af Græstørv opstablet i
tykke Volde omkring et System af Stolper med ca. 2 m Afstand, der har baaret
Tagkonstruktionen. De anvendte Græstørv har været taget i Mosen, men de har
været for tykke og løse og ikke altfor velegnede til Formaalet. Som Følge deraf
er Væggene nu flydt helt ud og alle Detailler forsvundet, saaledes at Husets
Omfang kun i store Træ k lader sig bestemme. Indvendig ses Resterne af et af
Sten og Ler opbygget, stort Kogeildsted og en Kogegrube i Gulvet, der er helt
dækket af Brændeaske, som man kun i nødtørftigt Omfang har gjort sig den
Ulejlighed at fjerne fra Huset.
Hallen har været Borgens fornemste Bygning og ogsaa den, paa hvis Op
førelse man har anvendt den største Omhu (Fig. 1— 3). Der er først i dens
Længderetning, N ord— Syd, lagt et helt Lag af svære Rundstammer Side om Side.
Paa tværs af dem er med ca. 1,5 m Afstand lagt andre Stammer, der i Enderne
er bladet sammen med svære, lodrette Egestolper, der endnu markerer Husets
Vægge. Hele Tomten er derefter fyldt op med et 0,6 m tykt Lag af Grus, som
endelig er dækket af Lergulvet. Paa den Maade er der dannet en FundamentPlade, der saa at sige svømmer paa den bløde Mosebund. De gamle vidste godt,
at det var dette, der skulde opnaas, og som et mærkeligt Tegn paa den Omsigt,
der præger Bygmestrenes Arbejde, er de omtalte Egestolper i Væggene ikke v ir
kelige, tagbærende Vægstolper. De ender med en bred Tap kun lidt over Terræn
højde og har baaret en vandret omløbende Fodrem af Egetræ, hvorpaa Huset
endelig har været rejst. Men om det har været som Bulhus eller Stavværksbyg-
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Fig. 5. Boligens Østfløj, set fra Syd.

ning, kan nu desværre ikke siges. Ialt har Huset en Længde af 16 m og en
Bredde af 5,5 m; men det har ikke dannet et enkelt Rum. I den nordre Ende,
hvor Indgangen findes udfor Ildhusets Gavl, er lagt en lille Forstue og et eller
to Smaarum, maaske Borgherrens private Soverum. Men Resten af Huset danner
den 11 m lange Hal, som har haft faste Bænke langs Væggene og et langt, smalt
Ildsted, opbygget af Ler i en Ramme af Planker. Det er Sagaernes berømte
Langild, der varmede og oplyste Hallen, mens Kæmperne drak og hørte frem
mede berette Nyt. Det mærkelige er ikke saa meget, at det er første Gang denne
Hal og dens Indretning træffes paa dansk Grund, som den Omstændighed, at
Borgen og ikke mindst Hallen, hvor der er fundet en Mønt fra 1385, med Sik
kerhed kan siges ikke at være ældre end Slutningen af 1200-Aarene; endnu paa
Dronning Margretes Tid har den været benyttet, skønt den i et og alt svarer til
de Forestillinger, vi maa gøre os om en Vikingehøvdings Hal. Det er kendt, at
den lange Hal urokket gennem Tiderne har holdt sig i Brug paa de engelske
Borge, og det er sandsynligt, at Nordens Vikinger har indført den paa de britiske
Ø er; men det er overraskende at finde, at den tømrede Vikingehal i ganske
uændret Skikkelse har været bygget paa Højmiddelalderens Borge i Danmark.
Sovehuset ligger som Hallens Pendant paa den anden Side af Ildhuset (Fig. 5).
Fundamentskonstruktionen er ganske som Hallens, og Udstrækningen er omtrent
den samme; men Husets Opbygning har været noget anderledes. Den smukke
Konstruktion med en Fodrem, der bærer den egentlige Væg, synes ikke at være
anvendt her. Maaske fordi Væggen har været lavere, gaar Vægstolperne helt til

78

AAGE ROUSSELL

Fig. 6. Indre Gaardsplads med Porthus og Vejbane, set fra Nord.

Taget, og de har forneden været klædt med indtil 50 cm brede Egeplanker med
rundet Yderside. Endnu foreligger næsten hele den underste Planke og Stykker
af den næste, men en for os heldig Omstændighed viser, at Væggen ikke i hele
sin Højde kan have været bygget paa denne Maade. Huset er nemlig brændt, og
hele Tomten er nu dækket af et tykt Lag af brændte Lerkliningsstykker, og hvis
man ikke vil tænke sig en Tagdækning af Grene og Halm dækket af raat Ler —
en Konstruktion, der ellers ikke er kendt og næppe heller er formaalstjenlig i vort
Klima — maa Væggenes øverste Del have bestaaet af Lerklining mellem Stol
perne. I Sovehuset var det ikke som i Hallen nødvendigt at skabe eet udelt
Rum, og der er derfor her rejst en Stolperække midt ned gennem Huset til
Støtte for Tagaasen. Disse Stolper staar med ca. 2 m Afstand paa et Fodtømmer,
der i Husets søndre Del bestaar af et tidligere anvendt Stykke Egetræ med
mange H u lle r fra Lerkliningens Støjler. Huset har i hele sin Udstrækning et
ujævnt Lergulv, men har ikke haft Ildsted.
Udenfor den indre Palisade ligger Avlsgaarden med sine risflettede Staldbyg
ninger, hvor Undersøgelsen begyndte i 1938. Det i „Arbejdsmarken 1939“ om
talte „Taarn“ med lerklinede Vægge viste sig ved den fortsatte Undersøgelse at
være Bunden i et stort, mindst syv Gange omsat og repareret Ildsted, antagelig
en Bageovn.
Det er en stor Oplevelse at være med til en Udgravning som denne. Ikke
blot paa Grund af det trofaste Samarbejde med Inspektøren for Aalborg historiske
Museum, Peter Riismøller og hans Kone og Arbejdsmand Johannes Nielsen, der
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har været med alle Aarene, men ogsaa paa Grund af de mange morsomme Pro
blemer, der daglig dukker op efterhaanden som Arbejdet skrider frem. Under
søgelserne af de smaa middelalderlige Gaarde er et forholdsvis nyt Felt for dansk
Videnskab, og under heldige Omstændigheder bringer de os i forunderlig nær Kon
takt med vore Forfædres daglige Liv. Der ligger mange Opgaver af denne A rt og
venter paa os; men Nationalmuseet, der helt har bekostet Undersøgelsen ved
Halkær, raader kun over fortvivlet smaa Midler.

Fig. 7. Skitseplan 1 : 500. 1. Hallen med Langild midt paa Gulvet, 2. Ildhus,
3. Sovehus, 4. Forraadshus, 5 —6. Stalde, 7. Bageovn.

Fig. 1. Kinesisk Kvindesko, hjembragt af „Galathea“.

KINESISKE DRAGTER
A f H enny H arald H ansen
har alle Dage været Eventyrets Land. Langt ude i Øst, adskilt fra den
europæiske Kulturverden ved uvejsomme Bjerge og Ørkener, laa det og
lyste — fremmedartet, silkeklædt og gyldent. Herfra kom i Oldtiden Silken til
Europa. Tværs igennem Asien ad den gamle Silkevej naaede de færdige Silke
stoffer det romerske Rige. Hvad Silketraadene stammede fra, var man ikke klar
over. O m kring Midten af det første Aarhundrede af vor Tidsregning skriver saaledes Plinius om et blegt Spind, som Sererne (Kineserne) finder voksende paa
Træernes Blade, og som de gør fugtigt og reder ud for deraf at væve Stof.
I Kina er Silkeavlen meget gammel. Dens Opstaaen henføres til Sagntiden. Fra
Midten af det tolvte Aarhundrede efter vor Tidsregning har vi overleveret et
Værk, Kéng-chi-t’u, der i Tekst og Billeder giver Anvisning paa Silkeormenes
Pasning og Behandlingen af Silken. Som Agerbrug er Mandens Arbejde, er Silke
avl Kvindens, og denne Dualisme svarer naturligt til det mandlige og kvindelige
Princip, som efter kinesisk Opfattelse hersker overalt i Universet, og hvis Sam
virken er Betingelsen for Verdensordenens Opretholdelse.
in a
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I Kêng-chi-t’u forklares, hvorledes Silkesommerfuglens Æg først skal bades,
derefter svøbes i Silketøj og lægges til Varme, indtil de antager en grøn Farve,
og Larverne kryber ud. Larverne skal anbringes paa Maatter og fodres med M or
bærtræets Blade, indtil de har skiftet Hud tre Gange. Hudskifterne kaldes for
Larvernes „Søvn“ . Efter den tredie Søvn følger „den store Opvaagnen“ , og saa
er Tidspunktet inde til at opsætte Risknipper, hvorpaa Larverne kan fæstne deres
Kokoner. Disse kommes i kogende Vand, saa Larverne dør; derefter afhaspes de
fine Silketraade, spindes til grovere Traade, væves til Stof og afklippes efter gan
ske bestemte Maal. Disse Regler var gamle, da de blev samlet, og gælder den
Dag i Dag.
Den regelmæssige Forbindelse mellem Kina og Vestasien og derigennem Eu
ropa daterer sig fra Han-Dynastiets Tid (206 f.— 220 e. Chr.). Under den Eks
pansion, som følger under T ’ang-Dynastiet (618—906), naar Kinas Grænser helt
til det persiske Rige. Det næste halve Aarhundrede er en urolig Periode i Lan
dets Historie, men under Sung-Dynastiet (960— 1279) indtræder en Stabilisering.
I Slutningen af denne Periode begynder im idlertid Mongolerne at røre paa sig under
Chinggis Khan og hans Sønner, for endelig under hans Sønnesøn Kubilai Khan
1279 at erobre Kina. Hermed opstaar det mongolske Yüan-Dynasti, der hersker
over Kina til 1368. Paa denne Tid aabnes nye Handelsveje gennem Asien til
Khitai, Middelalderens Navn for Kina, og Købmænd og Munke fra Vestens Lande
gæster dets straalende Hovedstad, Khanbalik, det nuværende Peking. Byen og
Riget skildres af Datidens store Rejsende, Marco Polo, i hans Beretning om
„Østens Riger og Undere“ , som kun faa af hans samtidige fæstede Lid til, mens
de fleste ansaa den for Opspind og Fantasteri.
Mongolerne blev fordrevet fra Kina 1368, og under det følgende, indfødte
Ming-Dynasti (1368— 1644) lukkede Kina sig af for Omverdenen. Forbindelsen
med Europa blev svagere og svagere; kun Mindet om et straalende Eventyrrige
blev tilbage. Navne som Khanbalik og Khitai knyttedes til et Rige, ingen mere
vidste, hvor laa.
Ca. 1500 fandt Portugiserne Søvejen til Kina. Europa hørte om det nye Land;
men først 1603 lykkedes det Munken Benedict Goes ved at følge den gamle, cen
tralasiatiske Rejserute at fastslaa, at det nye Rige „K in a “ , som Portugiserne var
naaet til ad Søvejen, var identisk med Oldtidens Silkeland og Marco Polo’s sagn
omspundne Khitai.
Ming blev det sidste indfødte kinesiske Dynasti; paany kom Landet under
fremmed Herredømme. Peking faldt efter i adskillige Aar at have været truet af
de fra Nord fremtrængende tungusiske Manchuer, og fra 1644 til Revolutionen
1912 sad det manchuriske C h’ing-Dynasti paa Kinas Kejsertrone.
Hvad der blandt andet tiltrak sig Marco Polo’s Opmærksomhed i de fjorten
Aar, han opholdt sig ved Storkhanens H o f i Khanbalik, var de fremmedartede
Dragter og det uhyre Forbrug af Silkestoffer. I de fornylig genaabnede kinesiske
Rum i Etnografisk Samling findes en smuk Repræsentation af kinesiske Dragter,
som kan tjene til Belysning af, hvilken fremmedartet Skønhedsverden dette Lands
Dragter er.
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Den kinesiske Dragt, som den i sine forskellige Typer findes repræsenteret
paa Nationalmuseet, er Resultatet af en Udvikling, hvis ældre Stadier findes be
varet uden for selve Kina. Fra „Riget i M idten“ har Modestrømninger gennem
Tiden bredt sig ud til alle Sider som Ringe i Vandet. T ’ang-Dynastiets Dragt blev
saaledes bevaret som Hofdragt i Japan. Den Tids Dragt var næsten ens for begge
Køn og bestod af en eller flere Kimonoer, aabne midt ned foran og forsynet med
en Sjalskrave, der som et langt Bælte var syet fast i Nakken og ned langs Midteraabningen foran. Kimonoerne havde store poseformede Ærmer, blev foldet over
hinanden fra venstre til højre og holdt paa Plads af et Skærf. I Korea findes
Ming-Tidens Dragt bevaret; den viser Forskellighed i de to Køns Dragt. Mændene bærer Bukser og Trøje dækket af en lang Kaftan, medens Kvindernes Dragt
bestaar af Bukser, Trøje samt et langt Skørt. Sjalskraven findes bevaret baade
paa Trøje og Kaftan; men begge disse Klædningsstykker har lange, ret snævre
Æ rmer og lukkes paa højre Side ved Hjælp af brede, syede Bindebaand. Kun den
koreanske Shamandragt, der, som man kunde vente, har bevaret ældre Former,
viser de brede, poseformede Ærmer, der karakteriserede Japans Kimono.
Da Manchuerne 1644 kom til Kina, lod de sig stærkt paavirke af den kinesi
ske Kultur, men til Gengæld fik deres Dragt stor Indflydelse paa den kinesiske.
Karakteristisk for den manchuriske Dragt er den store Lighed i de to Køns Dragt.
Hovedklædningsstykket i baade Mands- og Kvindedragten er en lang Kaftan, ikke
som den japanske Kimono og den koreanske Kaftan aaben midt ned foran, men
knappet tværs over højre Side af Brystet og ned langs højre Hofte. De man
churiske Æ rmer er i Mandsdragten ganske snævre og ender i en stor, nærmest
kræmmerhusformet Manchet, der, naar den hænger ud over Haanden, giver Ind
try k af, at Armen ender i en Hestehov. Sjalskraven er forsvundet; Halsudskærin
gen er rund. T il den manchuriske Mode hører ogsaa, at Mændene bærer Haaret
flettet i en Pisk; denne forlænges yderligere ved Hjælp af indflettede Piske
snore, som ender i Kvaster.
De ældste af Nationalmuseets Dragter stammer fra „Galathea“ s Jordomsejling
1845— 1847, og de repræsenterer derfor alle den kinesiske Dragt, som den kom
til at se ud, efter at manchurisk Indflydelse havde gjort sig gældende.
Hofdragterne (Fig. 3 og 4) er rent manchuriske og bestaar af en lang Kaftan,
der med Undtagelse af Ærmerne er ens for begge Køn. Kaftanen skjuler et Par
lange Bukser, der ogsaa er ens for begge Køn. H er skal gøres rede for Kaftanens
Snit, da dette Snit gaar igen i alle kinesiske Ærmeklædningsstykker, enten disse
er lange eller korte (Fig. 2). Kaftanen er fremstillet af to Stoflængder, dobbelt saa lange
som et Menneskes Højde. Stoflængderne er samlet med en Søm midt ned ad
Ryggen. Paa Forsiden er de to Stoflængder ikke syet sammen, men langs venstre
Kant af Aabningen er syet et ekstra Forstykke, hvorved venstre Forside bliver
saa bred, at den dækker højre. Klædningsstykket er samlet med Sømme i Siderne,
og disse Sømme fortsætter i Ærmesømme, der findes paa Undersiden af Armen.
En saadan Kaftan hænger løst og frit om Skikkelsen. En Dragt, der som vor
røber Kroppens Form og Linier, vilde forekomme en Kineser højst uanstændig.
Hofdragterne var syet af pragtfuld Silke, hvis Farve afhang af Bærerens Rang;
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Fig. 2. Udfoldning, der viser Snittet i den kinesiske Kaftan
(t. v.) og de kinesiske vide Bukser (t. h.). Bukserne bestaar
af to Ben anbragt i ret Vinkel til hinanden, adskilt af et fir
kantet Midtparti, i hvis Midte noget af det överflödige Stof
er fjernet.

den gule Farve var forbeholdt Kejseren og hans Hus. Langs Kaftanens Kanter
findes brede Belægninger i flere Rækker, der danner Indramningen om Broderier
i Silke og Guldtraad. Paa Kvindedragten er broderet Sommerfugle og Blomster.
Pæon og Magnolie symboliserer Foraaret, Lotus Sommeren, Chrysantemum Efteraaret, Rose og Blommeblomst Vinteren. Paa Mandens Hofdragt findes som
Hovedmotiv den himmelske Drage, t’ien-lung. Dragen kendes allerede før HanDynastiets Tid. Under T ’ang-Dynastiet indskrives den i en Cirkel, og under SungDynastiet komponeres den sammen med den magiske Juvel, som Dragen enten
omkredser eller holder i Kløerne. Kejseren og Medlemmer af den kejserlige Fa
milie havde Ret til at bære den femkloede Drage, andre Dragen med fire eller
tre Kløer. Som Kejserindens Emblem svarende til Kejserens femkloede Drage
findes Fønixfuglen, feng-huang.
Foruden overbroderet Silkestof anvendes til Hofdragterne Silkegobelin, k ’o-ssü,
hvis indvævede symbolske Ornamentik er opbygget efter et ganske bestemt Skema.
Forneden i en saadan Kaftan findes en bred, indvævet Bort af skraatstillede
stærktfarvede Striber, der symboliserer Jorden. Striberne bærer en Række lyseblaa og hvide, stiliserede Bølger, Havet, op af hvilket Buddhisternes hellige Bjerg,
Meru, hæver sig. Den øverste Del af Kaftanen, hvis Bundfarve er brun eller dybt
blaa, er dækket med Skyer og gyldne Dragefigurer og symboliserer Himlen. T il
Mandens Hofdragt hører en stor, trekantet Skulderkrave. Ærmerne ender i Heste
hovmanchet. Kvindedragtens Æ rmer derimod er vide og smækket op, saa et For
i afvigende Farve kommer til Syne. Mændene bærer sorte Silkesko med tykke,
hvide Saaler; Herskernationens Kvinder har derimod lyse, broderede Silkesko
anbragt oven paa et vaseformet Understel af Træ.
Den daglige Mandsdragt (Fig. 7) er som en stilfærdig Efterligning af de straalende
Hofdragter. Stoffet er uden Broderier og vælges i dæmpede Farver som blaal,
mørkegraat, brunt eller blommefarvet. Uden paa den lange Kaftan, der er forsynet
fi*
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Fig. 3. Hofdragt til Mand. Stoffet er Silkegobelin,
k'o-ssü. Den kegleformede Hat er dækket af røde
Silkefrynser og forsynet med Knap og Paafuglefjer.

Fig. 4. Hofdragt til Kvinde (Kaftandragi). Stoffet er
lyseblaat Atlask med Ærmeopslag af gult Atlask; dæk
ket med Blomstermotiver i gult og rosa udført i Silkebroderi.

med Flip, bæres et kort Klædningsstykke, enten en Vest eller en kort Trøje. Under
Kaftanen bruges lange Bukser af ubleget Bomuldstøj, bundet sammen under Knæet;
i Stedet for Sko lange Støvler af sort Silke med tykke, hvide Filtsaaler. Haaret
flettes i Pisk efter Kejserhusets Forbillede.
Den daglige Kvindedragt derimod er upaavirket af manchurisk Indflydelse
(Fig. 5— 6). Hos højere Stænder er den en Skørtedragt, ellers en Buksedragt. Den
førstnævnte Kvindedragt bestaar af en kort Kaftan og et langt Skørt, der skju
ler et Par lange Bukser, hvorover der er trukket et Par løse Leggings. Skørtet er
plisseret i begge Sider og har et glat Parti for og bag. Tilsyneladende er det lu k
ket; men ved nærmere Eftersyn viser det sig at bestaa af to Halvdele, der er
syet til en fælles Linning, saaledes at den ene Aabning findes foran, skjult under
det glatte Parti, den anden Aabning bagpaa, skjult paa samme Maade.
De lavere Stænders Kvindedragt bestaar af en kort Trøje og et Par Bukser,
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Fig. 5. Kinesisk Kvindedragt (Skørtedragt). Stof
fet er graablaa Silke, Kantningerne af sort Silke;
Farverne i Broderiet er lvseblaat, mørkeblaat og
hvidt.
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Fig. 6. Kinesisk Kvindedragt (Buksedragt). Trøje af
zinnoberrød Silke med Guldbroderi; har rimeligvis
været anvendt af Sangerinde eller lignende. Bukser
af hvid Silke.

der har en ganske anden Form end europæiske lange Bukser (Fig. 2). Bukse
benene er anbragt i en ret Vinkel til hinanden adskilt af et indsat Midterparti
af kvadratisk Form, der er sammenfoldet efter en Diagonal. Midterpartiets ene
Hjørne findes midt foran, det modsatte Hjørne midt bag, medens de to resterende
Hjørner er at finde nederst paa Indersiden af hvert Bukseben. Langs Diagonalen
er fjernet noget af det overflødige Stof, saaledes at der fremkommer en buet Søm
fra Bukseben til Bukseben.
Fælles for Buksedragt og Skørtedragt er de bittesmaa Sko (Fig. 1), der forud
sætter kunstigt misdannede Fødder, Kinas gyldne Liljer. Allerede Franciscanermunken Odoric de Pordenone, der besøger Kina 1316— 1330, skriver, at de
kinesiske Kvinders Skønhed er de smaa Fødder, og at saa snart et Pigebarn
er født, ombinder Moderen Barnets Fødder, saa de ikke kan vokse. I Slutningen
af det 19. Aarhundrede faar Piassetsky paa en italiensk Missionsstation i Kina
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Lejlighed til at se den Fremgangsmaade, Søstrene her anvender over for de fo r
ældreløse Pigebørn, og han pointerer det mærkelige i sin Oplevelse, idet „ingen
Europæer eller Kineser nogensinde faar Lov til at betragte en Kineserindes nøgne
Fod“ . Ved 5—7 Aars Alderen bliver Pigebarnets Fod snøret stramt sammen, idet
alle Tæerne med Undtagelse af Storetaaen bøjes ind under Foden, saa denne
bliver spids. Fodfladen bøjes sammen, saa Hæl og Tæer mødes, medens Vristen
krum m er sig opad som en Pukkel. Bandagerne fjernes aldrig, og Blodet ophører
derfor snart at cirkulere paa normal Vis, hvorfor Huden ofte brister. Han slutter:
„Disse Lidelser bliver dog baaret med megen Taalmodighed og Stolthed. Jo rigere
en Kvinde er, des mere Tid kan hun ofre paa sine Fødder. Sommetider kommer
det til det kritiske Punkt, at hun ikke mere kan staa oprejst. I dette Tilfælde
faar hendes Fødder Betegnelsen „gyldne L ilje r“ . De smaa Fødder er det første,
en Mand tænker paa, naar han skal vælge sig en Hustru, og hendes Dyders
Antal er kun forøget, hvis hun er ude af Stand til at staa eller gaa uden andres
H jæ lp“ .
Man har forsøgt at forklare denne Skiks Opstaaen paa forskellig Maade. Den
skulde f. Eks. skyldes, at Hoffets Damer en Gang søgte at efterligne en Kejser
indes Klumpfod, eller Skikken skulde være et Udslag af Mandens Tyranni. Mon
den ikke snarere maa ses som et overraffineret, degenereret Udslag af Kinas
gamle K ultur? Men den har foraarsaget uendelige Lidelser. „F o r hvert Par
smaa Fødder en kong (K rukke) fuld af Taarer“ lyder et gammelt kinesisk
Ordsprog.
Medens vi beskæftiger os med de daglige Dragter, maa vi kaste et B lik paa
Barnedragten. Museet har fra Sydkina en Samling Barnehuer af den Slags, som
Drengen bærer, inden han som Tegn paa sin Indtræden i de voksnes Rækker
anlægger Mandshatten. I Modsætning til det diskrete Farvevalg, der behersker de
voksnes Dragter, finder vi i Barnetøjet en næsten barbarisk Farvepragt; sort, ir 
grønt, magentarødt sættes sammen, medens udstoppede, kulørte Tøjfigurer anbragt
paa Staaltraad vipper som Pynt, og smaa Spejle som Værn mod onde Aander er
indfattet i Huernes Silketøj.
Ganske ensfarvet er derimod Kulidragten af mørkeblaat eller sort Bomuldstøj,
bestaaende af en kort Kaftan med brede Æ rmer og lange Bukser. Dragten er
bekvem og praktisk til Arbejdsbrug og anvendes af hele det lavere Befolkningslag,
ens for Mænd og Kvinder. Mændene bærer Pisken oprullet paa Hovedet, og Fød
derne er nøgne.
Mandarinerne var Kinas Embedsmænd. Mandarin er en europæisk Betegnelse;
paa kinesisk hedder han „kuan“ . De forskellige Grader inden for Embedsstanden
kunde aflæses af Farven og Materialet paa den Knap, der kronede den keglefor
mede Hat, af Bæltespændet og af det Dyr, der var broderet i Emblemet, pu-tsi
(Fig. 10). Emblemet var firkantet og fandtes paa Bryst og Ryg af en speciel blaa
Overkaftan, som hørte til Embedsdragten og som blev baaret baade af Mandari
nerne og deres Fruer. Den var ikke knappet ned langs højre Side, men langs en
Midteraabning. I Kina var de civile Mandariner de fornemste og havde en Fugl
broderet midt i Emblemet, de militære et Pattedyr.
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Fig. 7. Daglig Mandsdragt. Lang vatteret Kaftan af
graablaa Silke med Hestehovmanchetter. Kort Trøje af
brunt Fløjl. Hat med opsmækket Skygge. Støvler af
sort Silke med tykke hvide Saaler.
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Fig. 8. Skuespillerdragt. Farverne er rosa, bleggrønt,
vandblaat og bleggult. Mavepartiet vatteret, Sidepar
tierne opløst i Silkestrimler. Tvedelt Skørt og For
klæde Mage til Officersdragtens. Faner paa Ryggen skal
markere Officerens Folge.

1. Rangklasse: rubinfarvet Knap, henholdvis manchurisk Hane og Enhjørning.
2.
—
: matrød Knap, henholdsvis Guldfasan og Løve.
3.
—
: safirblaa Knap, henholdsvis Paafugl og Leopard.
4.
—
: opalfarvet Knap, henholdsvis Vildgaas og Tiger.
5
—
: Krystalknap, henholdsvis Sølvfasan og Bjørn.
6.
—
: mælkehvid Knap, henholdsvis Aigrethejre og Tigerkat.
7.
—
: glat gul Metalknap, henholdsvis Mandarinand og plettet Bjørn.
8
—
: ciseleret gul Metalknap, henholdsvis Vagtel og Sæl.
9.
—
: ciseleret hvid Metalknap, henholdsvis Skade og Næsehorn.
Knapperne var ens for en civil og en militær Mandarin af samme Rangklasse.

T il Dragten hørte en lang Kæde, og svarende til vore O rdner kunde opnaas
Paafuglefjer med et eller flere Øjne, og som højeste Udmærkelse Retten til at
bære den gule Farve i sin Dragt.
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Mandarindragten var saaledes en Slags Uniform. A f Uniform er til Officerer
ejer Museet fire Eksemplarer, der viser en interessant typologisk Udvikling. Drag
ten bestaar af en løsthængende Trøje, der har Midterlukning, og hvis Æ rmer
ender i Hestehovmanchet. Paa Trøjen er knappet ekstra Skulderstykker, et halv
cirkelformet Tøjstykke under hver Arm samt to rhombeformede Tøjstykker midt
foran. Bukserne er af samme Form som de Bukser, der hører til den kinesiske
Kvindedragt (Buksedragten), men skjules af et langt, glat, tvedelt Skørt. Dette Skørt er
et meget gammelt Element. A f G ravfigurer ses det, at det var i Brug allerede under
Wei-Dynastiet (220—260). Skørtets Aabning foran dækkes af et langt, smalt, paa
knappet Forklæde. Hjælmen er af forsølvet Metal, konisk med en rørformet Spids.
Nakke og Kinder skærmes af nedhængende S tykker Stof, der ender i en Krave.
De lange Støvler er af sort Atlask med tykke, hvide Filtsaaler. Den typologisk
ældste Dragt er af svær, mørkeblaa Silke. Paa Vrangen findes en Armering af
smalle Jærnplader, anbragt som Lameller og nittet fast, saaledes at Nittehovederne
ses paa Uniformens Yderside som gyldne Punkter paa det dybtblaa Atlask. Den
anden Uniform er en manchurisk Galauniform (Fig. 9). Stoffet er guldbroderet med
Kantninger af sort Fløjl. Paa Bryst og Ryg er anbragt runde, buede Metalspejle
oven paa et cirkelformet, broderet Motiv, der findes gentaget paa Skulderstykker og
paa Siderne af Skørtet. Hele Uniformen, fra Hjælmens Nakke- og Kindstykker
til Skørtets og Forklædets nederste Kant er oversaaet med gyldne Nittehoveder.
Det overraskende er blot, at der ingen tilsvarende Armering findes paa Indersiden
af de forskellige Klædningsstykker. Nittehovederne har her kun en rent dekorativ
Funktion. Den tredie Uniform svarer til denne. Som sidste Stadium i Udviklingen
kan betragtes den fjerde Uniform . Stoffet er blaat Silketøj, hvorpaa gyldne N itte
hoveder glimter. Ligesom paa de to foregaaende U niform er mangler den indven
dige Armering; men yderligere viser Nittehovederne sig ved nærmere Undersø
gelse at være broderet med Guldtraad. Degenerationen er fuldbyrdet. Nittehoveder
nes dekorative V irkning er bibeholdt; men baade deres Funktion og deres Mate
riale er opgivet.
Denne sidste Dragt er muligvis fremstillet til Scenebrug, men en mere stilise
ret Uniform findes blandt de kinesiske Skuespillerdragter (Fig. 8). Disse adskiller
sig fra de øvrige kinesiske Dragter baade ved deres Farver og deres Udsmykning.
De hyppigst anvendte Farver er rosa, vandblaat, bleggult og bleggrønt. Dragten er
dækket med G uldbroderi og de samme smaa runde Spejle, som fandtes paa
Barnehuerne; dens Hovedbestanddel er en Kaftan med Lukning paa højre Side
og Fantasiærmer. Mavepartiet er stærkt vatteret og Sidepartierne opløst i lange
Strim ler af Silketøj. V i genfinder den rigtige Officersdragts tvedelte Skørt og For
klæde; men Skørtet er opløst i Silkestrimler, der ender i Fiskenet og Kvaster.
T il Dragten hører en firkantet, diagonalt anbragt Skulderkrave. Paa Ryggen er
anbragt fire Faner, der rimeligvis skal symbolisere Officerens Følge. Ansigtet dæk
kes af en Maske, og paa Fødderne bæres lange sorte Silkestøvler. I Modsætning
til europæiske Skuespilleres Kostumer, der reproducerer Dragter fra forskellige
Tidsepoker svarende til de forskellige Skuespil og derfor ikke danner en særskilt
Kategori, maa kinesiske Skuespillerdragter nærmest betragtes som en Slags Cere
moniklædninger, hvori gamle Elementer er bevaret.

KINESISKE DRAGTER
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Fig. 9. Manchurisk Galauniform. Stoffet er Guldbrokade med Kantninger af sort Fløjl. Nittehovederne er kun til
Pynt; den tilsvarende Armering mangler.
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Der har været talt saa meget om Farverne i de kinesiske Dragter. T il sidst
skal omtales den eneste kinesiske Dragt uden Farver, Sørgedragten. Den er af
hvidt, ubleget Bomuldstøj og bestaar af en kort Kaftan og lange Bukser. Dertil
bæres hvide Sko med sorte Kanter, ligeledes af Bomuldstøj, og et hvidt Hoved
bind. Med Sørgedragten giver man ikke blot Afkald paa det skønne Silkestof, de
klangfulde Farver og de rige Broderier, men ogsaa paa den Elegance, der ligger
i Dragtens omhyggelige Forarbejdning. Sømmene er skødesløst syet med lange
Sting og vender skiftevis ind mod Vrangen og ud mod Retten. Klædningsstykker
nes Kanter er ikke bukket om til Søm og forsynet med de nøjagtigt paasyede
Belægninger, som ellers findes paa selv den simpleste Kulidragt. Paa Sørgedragten
hænger T revler langs alle Kanter, og for yderligere at understrege Dragtens hele
lasede Præg er der paa Ryggen hæftet en lille flagrende Firkant af Stof. At denne
Dragttype er stærkt traditionsbundet, ses af Kaftanens Form. Den har ene af de
senere kinesiske Dragter bevaret Ming-Tidens Bindebaand og Sjalskrave.
Kinas Dragter er som alle ikke-europæiske Klædninger dømt til at forsvinde
og afløses af Europas uniformerede Farveløshed. Fabriksfremstillede Stoffer og
konfektionssyede Klædningsstykker vil erstatte de originale Dragter, hvoraf hvert
Eksemplar er et Kunstværk. Som Tiden gaar, maa vi nøjes med Glæden ved at
kunne betragte dem i Museernes Skabe.

Fig. 10. Mandarinemblem, pu-tsi.
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de Oldtidsfund, som Tørvegravningen bragte for Dagen i 1946, fortje
ner et rigt ornamenteret Skjold af drevet Bronze særlig Opmærksomhed.
Det blev fundet paa følgende Maade. En af de første Julidage arbejdedes der
med Tørveskæring i Taarup Mose paa det nordlige Falster, ca. 5 km Vest for
Stubbekøbing. Pludselig rammer en af Graveskovlene noget haardt, og den opflossede Kant af et Stykke Metal kommer til Syne. Finderen, Arbejdsmand A n
ders Vestergaard fra Gundslev, aner Muligheden af et Oldtidsfund og sætter Skov
len fra sig; der er i hvert Fald Tale om noget usædvanligt, og Arbejdet i Graven
gaar i Staa. Snart staar flere af Holdet ivrigt bøjet over Stedet og undersøger for
sigtigt Tørvemassen med Hænderne. Efterhaanden kommer en oval Metalplade til
Syne. Den er temmelig stor, men omsider har man da faaet gravet den helt fri,
og saa først bliver den løftet op paa tørt Land. Nu kan alle se, det er et Skjold;
men det ser baade sært og kunstfærdigt ud — og er vist meget gammelt. Der
bliver derfor straks sendt Bud til Læge Sven Strandbygård i Stubbekøbing, om
hvem man ved paa Egnen, at han har Forstand paa den Slags. Dr. Strandbygård
tager Stykket i foreløbig Forvaring og sender Underretning om Fundet til Natio
nalmuseet; et Par Dage efter bliver Findestedet beset og nærmere undersøgt af
Forfatteren til disse Linier.
Takket være Finderens Omhu og Forstaaelse reddedes saaledes et af de fine
ste Bronzealderskjolde — om ikke det hidtil bedste. Efter en nænsom Konserve
ring for Nationalmuseet ved Billedhuggeren W illiam Larsen tager det sig ud som
vist paa Fig. 1. Det maa betegnes som meget velbevaret, og der mangler kun et
lille Stykke af Kanten, som blev revet af ved Fremkomsten, og som trods Efter
søgning ikke blev genfundet.
Skjoldet er lavet af en ganske tynd, kun 0,3 mm svær Bronzeplade, der er let
hvælvet, og som har en regelmæssig, oval Form. Randen er hele Vejen rundt
styrket ved en Metaltraad, som skjules af den ombøjede Skjoldkant. Omtrent i
Centrum ses den ovale, skarpryggede Skjoldbule, hvis Hulhed paa Undersiden
giver Plads for Haanden. Haandgrebet, som findes paa Bagsiden, bestaar af et
fladt Bronzebaand med ombøjede Kanter og noget bredere Endeflader; to Par
lan d t
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Nitter, der ogsaa er synlige paa Forsiden, ud for Bulen, holder det fast til Skjold
pladen. Hele Grebet er bemærkelsesværdigt snævert og spinkelt.
Skjoldet er baade rigt og smagfuldt ornamenteret. Mønstrene er udført i op
højet, drevet Arbejde og fremtræder derfor paa Bagsiden i fordybet „Negativ“ .
Nærmest omkring Skjoldbulen findes tre koncentriske Ribber, som ud for det
ene Par Haandtags-Nitter er noget ejendommeligt udformet. Paa dette Sted er
den inderste Kreds aaben, medens de to ydre viser en kraftig, U-formet Indbugtning.
Resten af Skjoldet optages helt af ligeledes koncentriske Kredse, der bestaar
af større eller mindre Bukler. De yderste Rækker er afbrudt, hvor Skjoldet er
smallest, idet dets Kant danner en slankere Ellipse end de forskellige OrnamentBælter. Bukkel-Kredsene er alle ud for det samme Sted, hvor de indre Ribber
danner dybe Indbugtninger, afbrudt af radiære Bukkel-Rækker.
Bronzeskjolde hører baade i Danmark og det nordlige Mellemeuropa til de
sjældnere forekommende Oldsager. Der kendes kun 15 Stykker af lidt forskellig
Udseende. Det nye Skjold fra Taarup indgaar i en ret karakteristisk Gruppe, hvis
Kendetegn er en mere eller mindre udpræget oval Form og U-formede Figurer i
den ene Side, og altid kun her. Paa Fig. 2 er vist to saadanne Skjolde, der fra
gammel Tid har været opbevaret i Nationalmuseet, men hvis Findesteder ikke er
kendt. Begge er baade mindre og ringere i Udførelsen end det nye Stykke. Rent
typemæssigt synes de at vise denne særlige Skjoldform paa et lidt tidligere Sta
dium.
Paa Stykket Fig. 2 til venstre ses en interessant Enkelthed. Svarende til
Ribbernes Indbugtninger viser Skjoldbulen en dyb, U-formet Indskæring, og
heri er en af Haandtagets N itte r anbragt, antagelig af en eller anden praktisk
Aarsag. Men naar Ribberne udenom forsynes med lignende Figurer, sker det sik
kert af rent ornamentale Grunde. Paa Skjoldet Fig. 2 til højre er Nitterne flyttet
helt uden for Skjoldbulen, men Indskæringen er bevaret, trods det den ingen
Funktion har længere. Og paa endnu yngre Stykker, f. Eks. det nye fra Taarup
Mose, har man ændret Skjoldbulens Form, men bibeholdt Indbugtningen i Orna
mentikken. En saadan Udvikling kan give en Forklaring paa den ellers uforstaaelige Anbringelse af U-formede Figurer og radiære L in ier paa de typologisk yng
ste Skjolde.
Hovedparten af de nordeuropæiske Skjolde er ikke støbt, men fremstillet i
drevet Arbejde og viser herved tydeligt, at de hverken kan være lavet i Dan
mark eller Nordtyskland, hvor man kun mestrede Støbeteknikken. Skjoldene er
altsaa importerede, men hvorfra? I Ø jeblikket er det vanskeligt at afgøre dette
Spørgsmaal med fuldstændig Sikkerhed; men noget kan man da sige.
Det er nødvendigt først at omtale deres Alder med et Par Ord. Man kan dels
ad stilistisk Vej og dels ved Hjælp af et samlet Fund fra Pilsen i Böhmen fastslaa, at den ovale Type fordeler sig paa første Halvdel af Yngre Bronzealder
(Perioderne IV og vistnok til Dels V efter Montelius' System, saaledes at forstaa, at de ældre Stykker klart tilhører Periode IV). U d trykt i absolutte Tal vil
dette sige Tiden mellem ca. 1000 og ca. 800 f. Chr. Det nye Skjold fra Taarup,
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Fig. 1. Bronzeskjold fra Taarup Mose paa Falster. Ca. 1: 5.
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som typologisk hører til de yngste Stykker, er da antagelig lavet engang omkring
Aar 800.
Alene gennem Dateringen vil der blive store Vanskeligheder med at akceptere
den ene af de Muligheder, som har været nævnt i Diskussionen om Skjoldenes
Tilblivelsessted, nemlig Norditalien. A f andre Grunde maa man stille sig afvisende
over for Tanken om deres vesteuropæiske Oprindelse. Der kendes ganske vist
fra omtrent samme Tid godt 30 Bronzeskjolde fra de britiske Øer, men her er
de altid cirkelrunde og uden U-formede Figurer. Sandsynligvis repræsenterer de
en sideløbende, men delvis uafhængig Form, hvis Oprindelse skal forklares ved
direkte Forbindelser mellem Vesteuropa og Middelhavsegnene.
De ovale Skjolde fra Mellem- og Nordeuropa maa derimod ses i Forbindelse
med en Række andre Importsager i drevet Arbejde, Skaale, Kar, Hjelme etc.
Disse Sager, som navnlig tilhører Perioderne I I I og IV af Bronzealderen, staar
rent teknisk de paagældende Skjolde nær og udsmykkes ofte paa ganske samme
Maade. Tilmed viser de i store Træ k den samme geografiske Fordeling. Og for
disse Arbejder gælder det, at deres Hjemsted af mange Forskere i Dag sikkert
med Rette søges inden for det østlige Mellemeuropa, nærmere betegnet Ungarn
og tilgrænsende Egne mod Øst. Det er derfor overvejende sandsynligt, at ogsaa
de ovale Skjolde er fabrikeret i samme Omraade, selv om man endnu ikke har
fundet dem dér.
Man har spurgt, om de store Pragtskjolde har været egentlige Vaaben eller
blot Paradestykker. Spørgsmaalet er særlig aktuelt ved Stykket fra Taarup, som
baade er større og rigere udsmykket end de fleste. To Ting taler mod en praktisk
Anvendelse: den overordentlig tynde Skjoldplade, som kun yder ringe Beskyttelse,
og det smalle, højst upraktiske Haandtag, der ikke tillader hurtige og sikre Be
vægelser med Skjoldet. Sandsynligvis skal man betragte det som et Prydstykke,
ja det er endda muligt, at det er fremstillet med Henblik paa overnaturlige Mag
ters Dyrkelse.
I hvert Fald er Stykket fra Taarup nedlagt som et Offerfund. Ved en nær
mere Betragtning viste Findestedet sig at ligge 15 m fra det faste Land og nær
den sydlige Bred af et større Mosedrag, der strakte sig vestpaa fra Barup Sø.
Skjoldet laa ca. 1,5 m dybt i Tørven, vandret og med Haandtaget opefter. Det
paagældende Lag i Mosen var en Kærtørv med mange Rødder og Grenstumper,
hvad der viste, at Stedet havde været bevokset med Ellekrat og havde været
nogenlunde tørt og tilgængeligt, dengang Skjoldet blev nedlagt. løvrigt bemærke
des, at det blev fundet halvt inde under en stor Rod; men man kunde se, at
dette Træ først var groet op nogen Tid efter Nedlæggelsen. Der blev hverken
fundet andre Oldsager eller Knogler sammen med Skjoldet, og Finderen har hel
ler ikke lagt Mærke til Stensamlinger eller andet usædvanligt paa Stedet.
De Bronzeskjolde, hvis Fundforhold man kender noget til, er alle kommet for
Dagen i større eller mindre Moser og under lignende Forhold. Ligesom Hoved
parten af de andre store Bronzealderfund, man træffer under tilsvarende Om
stændigheder, maa de antages at være nedlagt ifølge bestemte religiøse Forestillin
ger. I denne Forbindelse er det maaske værd at gøre opmærksom paa, at samt-
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lige fire stedbestemte Bronzeskjolde fra Danmark er fundet i tre Moser: ved
Lommelev, Sørup og nu Taarup, der alle ligger paa det nordlige Falster og endda
inden for en C irkel med kun 10 km's Diameter. Dette mærkelige Forhold kan
være tilfældigt, men kan ogsaa tydes som Udslag af en lokal Offerskik, der kræ
vede netop Pragtskjolde nedlagt som Gaver til de højere Magter. Og i Moserne
har de kunnet bevares til vore Dage.

Fig. 2. To Skjolde, der antagelig er fundet i Danmark, men hvis Findested ikke er kendt. Ca. 1:10.

