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Tig. i. Kaastrup kirke, Thisted amt. En i hovedtrækkene urørt romansk kirke, hvor bygningens 
to blokke helt kommer til deres ret.

NATIONALM USEET OG KIRKERNE
A f A age R oussell

Nationa lm useet  har en mere omfattende virksomhed end de fleste 
andre museer i verden. Her samles ting fra Danmarks oldtid og fra 

det gamle Ægypten, græske mønter, eskimoiske skinddragter, altertavler og 
gobeliner og oplysninger om skorstensfejere og slagtere. Museet udsender 
videnskabelige ekspeditioner til Alaska, Himalaja og Sydhavsøerne, ja selv 
til det mørkeste Jylland og Københavns saneringskvarterer. Her konserveres, 
undervises og forskes. Men museet har også en række administrative opgaver 
omfattende fredninger og bygningsforsorg, som i mange andre lande er 
henlagt under en særlig administration, et rigsantikvariat, men som man i 
Danmark, vistnok med rette, har knyttet til Nationalmuseet. Også dette ar
bejde har mange forgreninger lige fra ældgamle kæmpehøje på den ene side 
til moderne butikskilte på fredede bygninger på den anden og med kirkerne 
på den centrale plads. Det er en gerning, museet lægger stor vægt på, og 
hvortil det anvender en betydelig del af sin arbejdskraft.

Kirkerne har fra gammel tid stået Nationalmuseets hjerte nær. Der er 
udført et stort videnskabeligt forskningsarbejde, og ved museets mænd eller
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Fig. 2. Brejninge kirke, Lolland. Den lille lyserøde kirke ligger udsat for vejret på en grøn 
bakketop, men skærmet af sit gamle stendige og de pragtfulde gamle træer, der skygger, så roser 
og thuja ikke vil trives på gravstederne. Men det er netop en omstændighed, der bør udnyttes 
på denne kirkegård, hvis grave kan få et særpræg, der gør det hele til en uvurderlig kunstnerisk 

helhed. Dødens have skal ikke nødvendigvis være et orgie af blomsterpragt.

inspireret af museet er der udgivet tunge bøger om kirkerne og deres inven
tar, også forud for den begivenhed i 1933, da storværket Danmarks Kirker 
blev påbegyndt. Men ved siden af denne rent videnskabelige virksomhed 
har museet som rådgiver for kirkeministeriet lejlighed til at følge det arbejde, 
der fra hver enkelt kirkes side gøres for at forskønne og forbedre bygning 
eller udstyr; håndværksmæssigt, brugsmæssigt og kunstnerisk, hvilket i vir
keligheden i de fleste tilfælde er eet og samme. Nationalmuseets middelalder
lige afdeling vil gerne vie hver enkelt sag, hvor lille den end kan synes at 
være, sin fulde interesse, og dette skulle nødig betragtes som utidig indblan
ding. Det må huskes, at Danmarks kirker er vor fornemste arv fra forriden, 
og selv om man i udlandet har større, pragtfuldere og arkitektonisk mere be
tydningsfulde kirkebygninger, og må vi end sukke over, hvad der her i lan
det i århundredernes løb er gået tabt, så kan dog vist intet land i kristen
heden opvise en sådan sum af ældgamle, velbevarede og smukke kirker som 
Danmark. De er en skat, vi har pligt at værne om, og hvem er vel nærmere 
end Nationalmuseet til at være med i dette? Det skal ikke skjules, at museets 
synspunkter er undergået ændringer i tidens løb, og antagelig vil man om
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Fig. 3. Slotsbjergby kirke ved Slagelse. Gammelt fotografi der viser, hvor smukt og naturligt 
en kirkegårdsudvidelse kan udføres som en have bag et stakit, mens den oprindelige kirkegårds- 
mur med sin portal har fået lov at blive stående. I vore dage er kirkegårdsudvidelserne ofte 
omgivet af en grim cementmur eller et trådhegn, og man ønsker ingen skillemur mellem den 

gamle og den nye del, skønt man op mod muren netop kunne skabe meget smukke grave.

halvtreds år se anderledes på problemerne, end vi gør nu; desuagtet har 
museets direktør i betragtning af sagens vigtighed fundet det rimeligt at 
gøre status 1955 for spørgsmålet: Nationalmuseets syn på kirkernes vedlige
holdelse, idet der særlig tænkes på landsbykirkerne.

Hvem ejer kirkerne? De er på et lille hundrede stykker nær selvejende. 
De tilhører ikke staten, ikke Nationalmuseet (desværre), men heller ikke 
menighedsrådene eller menighederne. Når kirken er selvejende, er den en 
juridisk person, med formue, rettigheder og forpligtelser under menigheds
rådets styre, et styre, der efter loven på særdeles håndfast måde er under
kastet autoriteternes myndighed. Alen summen af vore dejlige, gamle kirker 
er nationens eje. Menigheden har brugsret, ikke hånd- og halsret; derfor 
kirkeministeriets vidtrækkende kontrol støttet på udtalelser fra provstiud
valg, stiftsøvrighed, de kgl. bygningsinspektører, Nationalmuseet og forskel
lige specialister for opvarmning, orgler o. s. v.

Nationalmuseets pligt i forholdet til kirkeministeriet er at fremholde, 
hvad der fra antikvarisk side kan bemærkes i hvert enkelt tilfælde. Museet 
har til opgave at værne den gamle kunst så godt som muligt, ikke at stille
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forslag om nye kunstneriske virkemidler undtagen for så vidt disse kan tjene 
til at fremhæve det gamle, som kirken allerede ejer. Vil man trække linien 
strængt op, kan det tilføjes, at også religiøse og praktiske formål er museet 
uvedkommende og må skøttes af andre myndigheder -  såvel som hensynet 
til, at kirkens drift skal volde kirkebetjeningen mindst mulig ulejlighed (sær
lig dette sidste forekommer mig at spille en altfor stor rolle i menigheds
rådenes overvejelser og forslag). Naturligvis anerkender Nationalmuseet 
fuldt ud, at kirkerne skal bruges efter deres oprindelige formål; ingen, mindst 
af alle museet, ønsker vel nogen ændring heri. Kirkerne må aldrig ende med 
at blive museumsgenstande eller verdslige forsamlingshuse. Den religiøse ånd, 
der har inspireret deres opførelse og fuldendelse, må ikke forlade dem.

I købstaden ligger kirken ofte på det højeste punkt i byen; man for
nemmer den kunstneriske tanke i samspillet med gadenet og torv. På landet 
kan herregårdskirker undertiden være placeret udfra egoistiske synspunkter, 
men reglen er, at landsbykirken kroner en bakke, synlig viden om, eller den 
samler landsbyens huse om sig som en kyllingemoder. Det er et billede, der 
ikke må forsvinde i det danske landskab, og man må prise de bestræbelser, 
der i de senere år er gjort for at modvirke grim bebyggelse langs kirkegårds
diget. Men mange kirker skæmmes af forkert anbragte ligkapeller og andre 
udbygninger, hvor man kun har tænkt på den praktiske placering ved kirke
gårdens hovedindgang og ikke har taget i betragtning, at udsynet mod selve 
kirken skjules. Og mange steder ser man moderne skolepaladser og kæmpe
store alderdomshjem lagt direkte op til kirken, som ganske knuses af det 
pågående naboskab.

Når vi nævner gammel kunst i forbindelse med kirkerne, må dette tages 
i videste forstand. Det gælder såvel bygning som inventar, fra orgel til oblat
æske. xMange af disse ting og forhold er desuden historisk betydningsfulde. 
For begrebet kunst må vi sætte vide rammer, når det gælder det gamle. Det 
er klart, at vi alle sammen holder mest af de ting, der med fuld ret kan be
tegnes som kunstværker, men disse er ærlig talt fåtallige i de danske kir
ker; også det mindre lødige har imidlertid sin berettigelse. Vi må huske, at 
kirkerne giver den bedste og mest anskuelige oplysning om dansk kultur 
gennem de sidste tusinde år, ikke blot om kristendom, men også om handels
veje, det verdslige liv og fremfor alt om dansk folkesind. Vi kan i kirkerne 
ikke blot studere den håndværksmæssige udførelse med dens fortrin og mang
ler, men også den fromme sindets enfold, der ligger bagved. Det er ikke så 
simpelt, at museets interesse for de enkelte dele vokser ligefremt med kunst
værkets alder, og vi vil slet ikke høre tale om at »føre tilbage« ved at kassere 
ting fra f. eks. renaissancetiden for at erstatte dem med nye »stilrene« sager. 
Den moderne stilimitation vil altid være uheldig. Blottet for kunstnerisk 
kvalitet som den er, må den skønnes uværdig til anbringelse i en kirke. En
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Fig. 4. Bjergby kirke, Vendsyssel. Alteret. Panelet er af træ og udfort i 1200-årcne, sikkert 
beregnet som underlag for forgyldte kobberrelieffer. Altertavlens ramme er fra slutningen af 
1500-arene, men omdannet 1782 og har siden faet indsat en kopi af Carl Blochs opstandelscsbillede. 
-  Fig. 5 Øster Broby kirke, Sorø amt. Alterbilledet af Constantin Hansen, udført 1833, i samtidig 
ramme. Aled fuld ret værdsætter mange menigheder deres smukt fortællende alterbilleder fra 
forrige århundrede. De er i reglen uløseligt samhrtrende med den udskårne ramme i nygotisk stil.

orgelfacade bliver aldrig barokkunst, fordi en arkitekt tegner udskårne kru
seduller til den, og romanske vinduer har ikke kunnet laves siden år 1250. 
Men enhver tidsperiode kan lære af de foregående, nyttiggøre sig deres ud
tryksmidler og omforme dem i sin egen tids ånd. Jensen Klints Grundtvigs- 
kirke er et markant eksempel herpå. Det har hidtil været god tone at be
tragte alt, hvad der i sidste halvdel af forrige århundrede er indsat i kirkerne, 
som smag- og stilløst og værdigt til skånselsløs forfølgelse. Museet kan ikke 
dele den opfattelse. Nygotiken er ikke blot som oftest dejligt håndværk, men 
er også en stilart, som man sikkert med tiden vil påskønne. Det er jo det 
mærkelige, at man har så svært ved at goutere den foregående generations 
arbejder. Der ligger en stor værdi deri, at hver tid har føjet sit til, selv om 
man vel undertiden må finde helheden noget overlæsset.
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Enhver kirke bør have en fast arkitekt, men vel at mærke en arkitekt, der 
har særlig indsigt i kirker og deres pleje, og han skal ud fra sit kendskab til 
kirken vejlede menighedsrådet i stort og småt. Museumsmanden må ofte 
skuffe et menighedsråd, når han ikke under et kort møde i kirken straks 
kan sige, at sådan og sådan bør man gøre. Hver kirke har sin egen stemning 
og tone, der er bygningens inderste væsen, og som det er af største vigtighed 
at bevare, men som man kun gennem lang tids nøje tilknytningsforhold kan 
sætte sig ind i og beherske. Det er rigtigt, at de arkitekter, man i øjeblikket 
uden betænkelighed tør anbefale til at arbejde med en kirke, hurtigt er talt 
op, men Danmarks arkitektstand står ikke tilbage for nogen i verden, og det 
er min overbevisning, at hvis kirkerne byder opgaverne, skal arkitekterne 
nok nå til at magte dem. Samtidigt burde Kunstakademiet uddanne en spe
cialistgruppe af arkitekter, der skulle have absolut eneret på at arbejde med 
gamle kirker. Som det er nu, kan man kun advare mod arkitekter, der al
deles uden forudsætninger søger at sikre sig arbejdet. Og honoraret.

Den almindelige vedligeholdelse stiller allerede krav til bygningsteknisk 
viden, som man ikke kan forvente, at menighedsråd eller provstiudvalg kan 
opfylde; ej heller den i kirkelovene omtalte »bygningskyndige mand«, hvis 
han er almindelig håndværker. Allerede her kommer arkitekten ind. Mange 
kostbare hovedrestaureringer kunne have været sparet, hvis de årlige vedlige
holdelser havde været ledet og udført rigtigt, hvis kirken havde været holdt 
tæt og sund på tage, mure, vinduer og dræn, og der ikke var truffet velmente, 
men direkte skadelige foranstaltninger (som f. eks. det cementstøbte fortov 
rundt om kirken). For at tage en enkelt ting: hvorfor er det ikke alene 
grimt, men også ofte forkert at have tagrender på kirken? Fordi renderne 
kan fyldes af blade og fuglereder og få en gal hældning, så vandet løber et 
forkert sted hen; fordi tagnedløbet samler en hel tagflades regnvand på et 
enkelt sted ved bygningens fod, hvor grunden bliver gennemblødt, mens et 
almindeligt tagdryp i hele bygningens længde let kan ledes væk gennem 
drænet; fordi vand, der løber ned uden på røret, føres af bærehageme ind i 
murværket og sætter fugt. Hvis det hele ikke er udført håndværksmæssigt 
ganske korrekt og holdes under stadigt tilsyn.

Ofte synes man i kirken, at der i den almindelige vedligeholdelse nok 
kan inddrages små, tilsyneladende uskyldige »forbedringer«, med eller uden 
kirkeministeriets godkendelse. Der klages f. eks. over, at dørene er for smalle 
til, at kister bekvemt kan bæres ind og ud; og ofte ligger der en besværlig 
tærskelsten, man snubler over. Det er utvivlsomt fuldstændig rigtigt. For at 
tage tærskelstenen først: den har ligget der i 800 år, den er slidt af menighe
dens fædre og deres fædres fædre gennem mere end 20 generationer, af bare 
fødder, af hudesko, af pansrede snabelsko, af træsko og nu af vore gummi
såler. Ligger der ikke noget overmåde smukt i den tanke, noget der ikke bør
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Fig. 6. Ottestrup kirke ved Slagelse. Altertavlen har middelalderligt billcdskærerarbejde indsat 
i en renaissanceramme og er delvis dækket af den barokke præstestol, uden at det skader den 
kunstneriske virkning. Nyligt afdækkede kalkmalerier i koret forhøjer mangfoldigheden. Men 
den nye salmenummertavle er alt for stor og ikke nær så pæn som den beskedne gamle. Adelige 
giveres malede våben på prædikestole eller, som her, på altertavlen vækker undertiden uberettiget 
irritation; måske var det bondeplagere, men der er ingen grund til at glemme onde tider, de 

hører også med til sognets historie.

ødelægges af en moderne murer og hans cement. Og dørbredden: den 800- 
årige bue over søjler eller smukt profilerede false er et sandt udtryk for de 
gamles arkitekturopfattelse, et, måske beskedent, kunstværk, som folk er 
kommet og utvivlsomt især i fremtiden vil komme langvejs fra for at be
undre. Skal det virkelig ødelægges, fordi det virker ubekvemt, fordi man 
skal tage kisten ud på en særlig måde, fordi kisterne er profileret for brede? 
Var det ikke bedre at overtale ligkistefabrikanterne til at forme kister efter 
kirkedøre? De vil kunne blive pænere, hvis de mister løvefødderne.

Tilbygninger. Mange kirker er så lykkelige at have et smukt, middelalder
ligt sakristi. Som man ganske vist undertiden ser anvendt skammeligt som 
roderum eller kartoffelkælder for graveren. Andre steder ønsker man bræn
dende at få lov til at opføre et sakristi, og så søger Nationalmuseet energisk at 
forhindre det. Hvorfor dog? Man tænke sig en lille kirke, der vender sin
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Fig. 7. Rær kirke, Thisted amt. Bygningen fremhæver sin enestående smukke og rige apsis. Det 
er uforståeligt, at man pa stedet af skonhedsmæssige grunde anser det for nödvendigt at give 

kirken et tarn.

hvidkalkede nordside mod kirkegårdens hovedindgang, uden vinduer, uden 
døre, uden våbenhus, stærk og fast som kirken selv, vejrbidt og alvorlig som 
den middelalder, den udspringer af. Man fryder sig over det smukke for
hold mellem kor og skib, man fatter straks blokken i bygningen. Dette må 
ikke ødelægges, og enhver, jeg gentager, enhver tilbygning her vil være en 
forringelse, der bør undgås. Det er forståeligt, at den stakkels præst gerne vil 
have et sakristi, og det er synd for ham, at han ikke må få det, men det hører 
til de ofre, der skal ydes til gengæld for den umådelige fordel, det må være 
at have en ædel gammel kirkebygning som ramme om forkyndelsen.

Tårne hører også til menighedsrådenes ønsker, især i Jylland, hvor der 
heldigvis endnu er mange små tidlig middelalderlige, tårnløse kirker. Det 
fremføres undertiden, at det er nødvendigt at bygge et tårn for at opnå 
en naturlig udvidelse af kirkerummet, og jeg tvivler ikke om, at der findes 
kirker, hvor det kniber med pladsen. Men jeg skal gøre opmærksom på, at 
loven i så fald fordrer dokumentation for, at der regelmæssigt ved ordinære 
gudstjenester er pladsmangel, altså ikke blot juleaften og ved mondæne be
gravelser. Og hvor mange steder kan man så med sandhed sige, at det kniber? 
Man tør ikke tvivle om de gode hensigter, der ligger bag, men der er også 
en god portion mangel på forståelse, når man mener, at et sådant tårnbyggeri



N A T I O N A L M U S E E T  OG K I R K E R N E

Eig. 8. Hjardeniaal kirke, Thisted amt. Den velproportionerede, lille romanske kirke knuses helt 
af det alt for store tårn. I middelalderen var klokketårne mange steder indrettet som tilflugtsrum, 

hvor man kunne være i forholdsvis sikkerhed bag den højtsiddende dpr.

er en forskønnelse. Jeg tror, at i virkeligheden skyldes ønsket om tårn især 
den tanke, at først et tårn får kirken til at ligne en rigtig kirke, som man 
kender den fra julekortene, og at det er nødvendigt for at gøre kirken an
seelig. Alen den lille kullede, jyske granitkirke er skøn, som den er. Den er 
et kunstværk, en seværdighed, som vi har al grund til at være stolte af, den 
har med sine hundreder af år en værdighed, som intet ligegyldigt tårn bør 
ødelægge. Det er min overbevisning, at også den lokale befolkning snart vil 
nå til denne opfattelse. Det er i den forbindelse interessant, at det for ikke så 
mange år siden på Bornholm betragtedes som værende flovt at høre til et sogn 
med en rundkirke; nu deler man hele landets glæde over de stolte bygninger.

I storbyernes yderdistrikter er pladsmanglen akut. De indlemmede lands
byers små kirker er ikke beregnet for sogne på 20.000 sjæle. Dygtige arki
tekter har i de senere år nedlagt et kæmpearbejde i udvidelsesplaner, der 
skulle tilfredsstille pladskravet uden helt at ødelægge den gamle kirke. I 
Nationalmuseets øjne er opgaven uløselig, og museet anråber kirkeministeriet 
om at nægte godkendelse. Lad de små, gamle kirker ligge i fred. De vil på 
en meget smuk og instruktiv måde antyde bydelens historie, at her har ligget 
en lille bondeby langt uden for købstadens volde og porte, men at den vok
sende storby har omklamret den med lange arme, opsuget den -  men ikke
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fortæret den. Jeg er fast overbevist om, at man om halvtreds år på det vold
somste vil bebrejde vor tid det barbari, en ødelæggelse af disse kirker vil 
være. Bevar dem og hold samtidig bebyggelsen af de nærmeste omgivelser 
i ave. Og byg nye kirker efter behov.

Nu må man ikke tro, at Nationalmuseet betragter det som en ulykke, at 
der i middelalderens slutning blev bygget tårne og sakristier og våbenhuse 
til kirkerne, og museet går ikke rundt med skumle ønsker om at få dem pillet 
væk og »føre kirken tilbage til oprindelig stil«, som det med et meget mis
brugt slagord hed i forrige generation. Det gælder også adelskapeller fra re
naissance- og rokokotid, og det gælder ikke mindst kirkernes indre udstyr; 
hver tid har ret til at sætte sit stilpræg på kirken, det bliver den ikke uinteres- 
santere af fra historisk eller kunsthistorisk synspunkt. Der skal lægges efter
tryk på ordet stilpræg. I gamle dage arbejdede arkitekter og de dygtige hånd
værkere troligt i de former, de anså for moderne. Det var kun et led i en lang 
og under vore breddegrader rolig udvikling, men stadig en udvikling. Man 
drømte ikke om at kopiere gamle stilarter, man arbejdede fromt og enfoldigt 
i sin egen tids stil. Men nutildags er vi hverken fromme eller enfoldige, og 
vi har ingen kirkelig stil. Derfor får myndighederne forelagt en stadig strøm 
af fuldstændig ligegyldige forslag til nye kirketårne og sakristier i gotisk stil, 
som aldrig kan blive kunstværker og aldrig kan hæve kirkebygningens arki
tektoniske værdi. De famlende forsøg, der gøres på at skabe noget nyt, er -  
undskyld, arkitekter -  hidtil ikke lykkedes. Hvis en arkitekt for alvor ville 
gå ind for opgaven, hvis han havde det kristne sindelag, som jeg tror er en 
betingelse for at skabe ny, kirkelig kunst, hvis han forstod den kristne kirkes 
vældige ånd, hvis han fornemmede stiltraditioncrnes magt og kunne under
kaste sig dem, tror jeg, at vi ville blive stillet over for værker, der var en 
berigelse for kirken, og som man uden modvilje kunne knytte sammen med 
ældre tiders kunst. Men indtil da må vi værne om det gamle, af hvilket vi 
ikke har råd til at miste en eneste vinduesbue eller kamtak.

Kirkens indre må ligeledes behandles med varsomhed. Det er så nemt 
at sige, at bjælkeloftet skal frilægges, at gulvet skal have røde munkesten i 
sildebensmønster, at alterskranken skal være et jerngelænder med knælepuder 
af oksespalt eller plastic, at vinduerne skal være pæne og regelmæssige med 
blyruder og antikglas, at den store altertavle fra forrige århundrede skal væk 
og erstattes med kirkens krucifiks. Hvad er resultatet? Pæn, almindelig ked
sommelighed; og denne virkning kan yderligere understreges, når arkitekten 
laver nye stolegavle af den efterhånden så velkendte type af lige op og ned 
firkantede brædder. Mange af de restaureringer, der blev gennemført for 50 
eller 70 år siden, blev ledet af fremragende arkitekter, men nu er ikke des
mindre bedømmelsen af dem næsten uden undtagelse meget hård. Fordi man 
ikke forstod, at kirkerestaurering stort set bør indskrænke sig til konservering.
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Fig. 9. Aars kirke, Himmerland. Den lille, romanske granitkirke med et ombygget gotisk tårn 
ved vestgavlen danner nu en slags tværfløj for det i 1921 nyopførte skib, hvis gavl gør et kramp

agtigt forsøg på at tilegne sig romanske former.

At holde teknikerne i ave er en vigtig opgave for kirkens arkitekt. Varme
ingeniør, orgelbygger, elektriker og mange andre vil hver for sig stille krav 
om plads, udgravninger, udhugninger og opstilling af grimme ting. Alt sam
men fordringer, som menighedsrådet ikke kan vurdere, men som den dyg
tige og omhyggelige arkitekt kan samarbejde og regulere, og det må gøres 
med hård hånd. Hensynet til kirken kræver antagelig, at man på visse punk
ter må renoncere. Det er ikke en fabriksbygning, vi har med at gøre, det 
gælder ikke om at installere det fuldkomne opvarmningsanlæg eller den 
mest effektfulde belysning. Vi skal pleje og værne om et kirkerum ved 
hjælp af den moderne teknik og gøre det så hyggeligt og tiltrækkende for 
kirkegængeren som muligt uden at gøre vold på dets stemning. Man vil an
tagelig i visse tilfælde kunne lægge skumgummisæder i stolestaderne, men 
næppe indenfor udskårne gavle fra renaissancetiden.

Opvarmning i kirkerne er en forholdsvis ny ting, og jeg kender i det 
mindste een kirke, der endnu ikke kan varmes. Hvilket opvarmningssystem, 
der i hvert enkelt tilfælde skal anvendes, afhænger af mange ting, kirkens art 
og brug, hensynet til kalkmalerier og inventar, altsammen noget, der for
tjener omhyggelige overvejelser og kalder på megen erfaring. Også et varme
anlæg kan laves grimt og dyrt. I løbet af få årtier har den tekniske udvikling 
frembragt fire eller fem systemer, og der er ingen grund til at tro, at vi er
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nået til det sidste. Altså er ethvert varmeanlæg, vi laver nu, interimistisk, og 
det kan kun tilrådes, at man ikke skifter det forhåndenværende ud, før det er 
strengt påkrævet, og at man ikke graver, hugger og støber kanaler mere end 
højst nødvendigt. Nationalmuseet ser med stort ubehag på den voldsomme 
aktivitet, der i disse år udfoldes i og under kirkegulvene, ikke alene fordi der 
er fare for svækkelse af fundamenterne, men også fordi kirkens undergrund 
er en arkæologisk arbejdsmark af uvurderlig betydning. Kirkegulvene er næ
sten altid hævet i tidens løb, der kan ligge lag på lag af munkestensgulve og 
fliser oven på kirkens oprindelige gulv af stenpikning, 1er eller kalk. I hvert 
lag kan findes mønter eller andre ting, der angiver alderen. Men søger ar
kæologen helt ned gennem alle lag, kan det være, han finder spor af en byg
ning, der er endnu ældre end den kirke, der er bygget omkring år i ioo. Det 
vil oftest være huller eller riller fra jordgravede stolper og planker fra en 
trækirke, den første på stedet. Og måske, måske finder vi engang de helt 
sikre spor af en hedensk helligdom. Men arbejdsmændenes skovle og spader 
rydder brutalt alt væk, og det er kun i bedste fald, at deres tykke nye beton
lag lægges så højt, at undergrunden ikke beskadiges; så kan man i kommende 
år spekulere på, hvorledes man får lov til at hugge det op igen for at foretage 
en videnskabelig undersøgelse. Vil man dertil sige, at så må museet virkelig 
foretage sine undersøgelser, mens tid er, kan der kun svares, at vi gør, hvad 
vi kan, og at vi også i de senere år har opnået meget bemærkelsesværdige 
resultater; men sådanne undersøgelser kræver foruden sagkyndig ledelse ad
skillige tusinder i kontanter, og museets bevillinger strækker ikke til overfor 
de mange kirkegulve, der hvert år opbrydes.

Elektrisk belysning bruges hyppigt forkert. Mange kirker er så heldige 
at eje smukke gamle malmkroner, og de har som oftest fået indlagt elektrici
tet med imiterede stearinlys af glas og små skærende kertepærer. Det er klart, 
at dette er den mest nærliggende måde at løse problemet på, og at den lokale 
installatør vil være helt med herpå. Men er det den rigtige måde? Provste- 
foreningen har haft et meget sagkyndigt udvalg til at arbejde med spørgs
målet, og det kom til det resultat, at de gamle kroner helst skal reserveres for 
de levende lys, de er beregnet på, lys, der så kan tændes ved de store højtider. 
Der er kirker, der har det på den måde, og det ser ganske dejligt ud. Når 
man ikke har elektricitet i kronerne, må man selvfølgelig skaffe lys på anden 
måde. De fleste steder kan man komme til et udmærket resultat ved at sætte 
pæne moderne lampetter på væggene, men de skal ikke være i Louis XVI- 
stil; elektriciteten er en moderne ting, der fordrer moderne apparater. Man 
kan også bygge lyset ind i stolene, og der er flere andre måder at klare sagen 
på. Vil man endelig for enhver pris bruge de gamle kroner, kan man nu få 
pærer, der brænder på underspænding, eller man kan i anlægget sætte spæn
dingen ned, så man får et blødere og varmere lys end med de almindelige
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Eig. 10. Sludstrup kirke, Sorp amt. Romansk grav under kirkegulvet. Cher den murede grav ses 
de forskelligt farvede opfyldningslag i kirken og overst det gennemhuggede munkestensgulv 
under de moderne fliser. -  Fig. 11. Boeslunde kirke, Sorø amt. I renaissancctidcn var gravene 
ofte markeret ved trærammer med indskarne indskrifter. De kan som her ligge i midtgangen 

lige under flisegulvet.

pærer. Og så skal man ikke have glaslysene, men simpelthen sætte den lille 
runde pære ned i lysepiben. Og aldrig, aldrig lysstofrør i kor eller skib! Selv 
om den lokale installatør erklærer, at de er det sidste skrig inden for belys
ningstekniken. Koret er intet ismejeri, men det er den i et sådant udmærket 
etablissement rådende stemning, man fremkalder med lysstofrør, selv om de 
er rosa eller gule i farven. Det er muligv is fremtidens belysning, men endnu 
er rørene ikke nær gode nok til kirkelig brug.

Orglet er i reglen kirkens største og kostbareste inventarstykke. Indtil for 
nylig var det, som om kirkerne, måske opflammet af orgelbyggerne, ikke 
kunne få instrumentet stort nok; nu synes der heldigvis at være en tilbøjelig
hed til at anskaffe små sangorgler, der hverken i plads eller tone fylder mere, 
end de bør. Det er jo urimeligt til en lille landsbykirke at købe et stort kostbart 
instrument, som ganske overdøver kirkesangen, og som formodentlig ingen 
stedlig kraft kan betjene, thi kirkekoncerter hører vist kun hjemme i de større 
byer. Vore bedste arkitekter har i de senere år med deres nye meget smukke 
orgler givet glædelige beviser på, at der til kirkerne kan skabes ny brugskunst 
af høj kvalitet; men de må ikke plagieres. Her, som på alle andre områder, 
gælder imidlertid, at vi skal vare os for de ensartede reformeringer; i mange 
kirker står ældre, symmetrisk opbyggede instrumenter, der i al deres beske-
9
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denhed er ganske pæne og ingenlunde fortjent til kassation. For ikke at tale 
om resterne af de musikhistorisk virkelig fine orgler, der i de senere år er 
fundet frem i adskillige kirker.

Alteret var i oldtiden at betragte som en hellig persons grav, og der blev 
stillet meget strenge krav til dets indretning. Bl. a. skulle pladen rumme en 
lille hulhed, en helgengrav med relikvier, og den finder vi tit; men relikvierne 
er kun nogle få stumper ben og silketøj indkapslet i bly. Velmenende inter
esserede præster og håndværkere piller dem ofte ud og indsender dem til 
museet, men vi beder om, at man vil lade dem ligge i fred, dels fordi op
tagelsen helst skulle ske på fagmæssig vis, dels fordi vi synes, de skal have 
lov at forblive urørt, hvor de har ligget i så mange århundreder. De murede 
alterborde af granit eller munkesten har op til vor tid næsten allesammen 
stået dækket af et panel eller et omhæng. Nu bliver mange af dem fremdra
get, eller man bygger nye stenaltre. Det kan være smukt, men det er ikke 
et ubetinget gode. Ofte er kirkens øvrige inventar af en sådan art, at sten
bordet virker koldt og fremmed, og det, der var tænkt som en prydelse, 
bliver en disharmoni i en helhed.

Mange kirker har gamle altertavler, som er overmalede i flere omgange 
eller i nyere tid restaurerede. Hyppigt rejses her krav om et nyt midtbillede 
til den gamle tavle. Indtil for nogle år siden var det god latin i så tilfælde at 
kopiere et gammelt billede fra en anden tavle, helst stammende fra samme 
værksted. Det vil vi nødig være med til nu, og museet har gjort et arbejde 
for at finde frem til moderne kunstnere, der formår at løse opgaven. Den 
er ikke let. Kunstneren må gå til arbejdet med ydmyghed, såvel over for 
selve opgaven som for de magter, hvis forherligelse han tjener. Han må være 
besjælet af samme fromme enfold, som har præget de gamle kunstnere. Han 
skal ikke opgive sin kunstneriske personlighed, men han skal underordne 
sig rammen og alterbordsforsidens gamle farver. Han skal skabe et kunst
værk, der bliver kirkens naturlige centrum, men han skal underordne sig 
kirkerummets, dette specielle kirkerums, særlige stemning. Kunstneren må 
gerne være frisk og original, men han er bundet af den kristne kirkes ånd 
og dogmer. Han skal stå til ansvar for sin egen kunstneriske samvittighed, 
men han skal også have i tanken menighedsråd, bisp, Nationalmuseum, Kunst
akademi, Kirkeministerium samt kunstkritiken. Intet under, at det sjældent 
lykkes! I visse tilfælde ønsker man den eksisterende altertavle kasseret og 
erstattet med noget helt andet. I så fald maner museet til den største tilbage
holdenhed. Det nemmeste og oftest brugte er at stille kirkens gamle krucifiks 
på alteret, men dette er sjældent helt vellykket. Krucifikset er ikke skabt til 
denne plads, dets størrelse og forhold er forkerte, det virker tørt og fattigt. 
Der er i de senere år opstillet en del helt nye alterprydelser af træ, af brændt 
1er, af lueforgyldt bronze. Hvor mange af dem har formået at løfte os, der
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Fig. i2. Hillerslev kirke, Thisted amt. Koret før 1920. I apsis står en stor barok altertavle med 
troskyldigt naive billedskærcrarbejder. Den udfylder pladsen smukt og giver sammen med kor- 
gitterets snoede søjler hele østpartiet et fast og sluttet præg. -  Fig. 13. Samme kirkes østparti 
efter 1920. Korgitteret er væk. På alteret er anbragt et nyt krucifiks, der sammen med den moderne 
kalkmalede vægdekoration og lyset gennem vinduets glasmaleri virker uroligt. Lysekronen har 

fået elektriske stearinlys.

står overfor dem, ud af den grå hverdag? Hvor langt oftere føler vi ikke den 
dybe betagelse, når vi ser på en middelalderlig altertavle, der kan være et 
ringe kunstværk, men stort i åndeligt indhold. Lad os passe på ikke at ud
skifte det jævne med det værre.

Glasmalerier fra gammel tid er vi fattige på i dette land og har måske altid 
været det. Er Frankrigs høje sol deres naturlige forudsætning? Hvad der i de 
senere år er indsat i vore kirker, er på få undtagelser nær ikke fremragende 
(jeg har selv lavet et af dem). Imidlertid føler jeg mig overbevist om, at 
glasteknik er et udtryksmiddel, der må ligge for moderne kunstnere (hvis 
de vil studere emnet fra grunden), og jeg mener, at man indenfor dette felt 
kan håbe på kunstnerisk nyvinding af værdi, selv om man vel bør vise en 
vis tilbageholdenhed; talrige kirker er helt uegnede til at udsmykkes med 
glasmalerier, der med deres pågående kulører kan dræbe al anden farve.

Kalkmaleriet hviler i langt højere grad end glasmaleriet på en ubrudt 
tradition, og de er med Skovgaards og Larsen Stevns’ storartede arbejder lagt 
i et teknisk og kunstnerisk højt plan. Dette er måske årsagen til, at kalk
maleriet for øjeblikket synes at være en af de kunstformer, der har de største 
muligheder i kirkerne. Men kirkens vægge er ikke fri tumleplads for kunst-
2*
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nere, der er stor fare for, at rummet kan slås i stykker; derfor kan en ad
varsel overfor nye kalkmalerier være på sin plads.

Gamle kalkmalerier nyopdages næsten hver måned i en eller anden kirke, 
der er under reparation. Nationalmuseet kræver i så tilfælde, at arbejdet med 
væggen eller hvælvingen standses og museet underrettes. Hvor spændende 
afdækningen end er, må den uøvede straks holde op, indtil en museumsmand 
kommer til stede, for der kan begås væsentlige fejl og uoprettelige ulykker. 
Kalkmalerierne har i middelalderen været kirkernes vigtigste pryd, og mange 
af dem har fået lov at stå uoverkalkede længe efter reformationen. De gotiske 
billeder har med deres letfattelige indhold været af religiøs-moraliserende 
betydning; for vor tid ligger deres værdi i de kunstneriske og dekorative 
egenskaber og i de kulturhistorisk overordentlig interessante redegørelser for 
dagligliv og dragter, der gør dem til en af vore vigtigste kilder til forståelsen 
af middelalderens livsførelse. Skal nu sådanne nyopdagede billeder blive 
stående og konserveres, eller skal de kalkes til igen? Derom stiller National
museet forslag. I reglen vil museets synspunkter falde sammen med menig
hedsrådets, undertiden vil museet kæmpe for sin anskuelse, men det er i alle 
tilfælde menighedsrådet, der har det afgørende ord, så af den grund behøver 
man ikke at holde et fund skjult for museet. Alan må imidlertid se i øjnene, 
at et én gang afdækket og atter tilkalket kalkmaleri må betragtes som nogen
lunde tabt; hvor det gælder værdifuldere billeder, vil derfor museet med rime
lighed kunne forlange, at man inden tilkalkningen præparerer væggen så
ledes, at billedet trods alt kan tages frem igen.

Småtingene. Begrebet kunst må ikke blot være knyttet til altertavle og 
vægdekorationer. I den ideale kirke er alt, fra det største til det mindste, 
præget af kunstnerisk kultur. De hellige kar, nummertavlerne, jordpåkastel- 
sesspaden, kirkebøsserne. Over for småkunsten må prisbilligheden ikke være 
den vigtigste ledetråd. Vægten bør lægges på skønheden; man har ofte 
indtryk af, at det medlem af menighedsrådet, der har bedst tid, er blevet 
sendt på indkøb i den nærmeste butik, mens det i kirkens verden burde være 
regel, at selv ved den mindste ting er den største sagkundskab ikke for god. 
Alt for ofte tilsidesættes ikke alene af menighedsråd, men også af højere og 
lavere gejstlighed, de kgl. bygningsinspektørers og andre fagfolks skøn i rent 
kunstneriske spørgsmål. Megen tid hengår unægtelig med at søge -  og ikke 
sjældent forgæves -  at overbevise kirkens folk om, hvad de vil være bedst 
tjent med.

Kirkeklokkerne udgør et problem, der ved Kirkeministeriets foranstalt
ning for tiden underkastes en praktisk og teoretisk undersøgelse. Jeg skal 
derfor indskrænke mig til at sige, at Nationalmuseet beder om, at man ikke 
betragter de gamle klokker og deres ophæng som redskaber på linie med 
kulskovle eller gravernes trillebøre, men forstår, at de er fine instrumenter
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Fig. 14. Estruplund kirke, Djursland. Nyrestaurcret kalkmaleri; konservatoren har hos menig
hedsrådet vundet forståelse for, at forsvundne dele, f. eks. Kristi ansigtstræk, ikke bor rekon

strueres, da dette kun vil være en forringelse af det gamle kunstværk.

og kunstværker, der fortjener at behandles med samme omhu, som man ofrer 
på alterstager og orgler.

Invemarrestaiirering. Ligesom Nationalmuseet vederlagsfrit lader ud
arbejde forslag og overslag til kalkmaleriers istandsættelse, kan museet uden 
udgift for kirken udføre forundersøgelser og forslag til istandsættelse af det 
historiske inventar. Og her er vi inde på et emne, hvor vi i høj grad må ap
pellere til menighedsrådenes medarbejderskab og forståelse. Mange forskellige 
interesser og modstridende synspunkter gør sig nemlig gældende, vel ikke 
når vi står over for kunstens mesterværker, men når det gælder det jævne, 
måske endda meget jævne, som unægtelig har overvægten i dansk kirke
inventar. Der siges: hvorfor skal vi bevare det gamle stads? Altertavlen med 
sine tykmavede, symbolske figurer, som vi ikke forstår, det afskallede kru
cifiks, som vi aldrig ser på, og degnestolen i koret, som ingen sidder i. Ja, 
men tænk på, hvor nøje disse ting er knyttet til livet i kirken gennem år
hundrederne, tænk på de mange degne, der har tronet i deres stol og skåret 
deres navne i pulten, tænk på, at disse ting, der måske nu kan virke over
flødige og fylder op i kirken, er det ydre, mest direkte vidnesbyrd om denne 
samme kirkes ælde og tradition; det hører med til en rigtig dansk kirke, det 
er altsammen tilvirket af vore forfædre i ærlig fromhed, deres venlige tanker 
hviler endnu i det, -  det er ikke noget, man med et skuldertræk kaster bort.



22 AAGE R O U SSE L L

Lad os nu sige, vi er så langt, at vi er enige om at bevare tingene; og der 
er heller ikke nogen diskussion om, at en konservering er nødvendig, om ikke 
for andet så fordi der er orm i træet. Men krucifiksfiguren mangler fingrene 
og den ene fod, og det vil man måske forlange fornyet. Hvorfor egentlig? 
Figuren er nok ikke stor kunst, men den er uvægerlig af kunsthistorisk in
teresse; det er som kunstværk, vi må betragte den (eftersom billeder ikke til
bedes i danske kirker), og ud fra dette synspunkt vil nyskæringer af tabte 
dele aldrig være en gevinst. Det samme gælder farverne. Ofte er den nuvæ
rende dækmaling hæslig og må væk; under den kan da ligge et eller flere 
farvelag, som ikke stammer fra første færd, men godt kan være pæne, og i så 
fald er det muligt, at man må tilråde at bevare et af disse lag. Men i nogle 
tilfælde finder man helt ned til den ældste bemaling, og så bliver vi forsigtige. 
Vi har lært at se skønheden i de delvis afslidte figurer, her kan den største 
værdi ligge gemt, det betyder ikke noget, at de mangler fingre og tæer; hvor 
egetræet kommer frem, står det dejligt sammen med resterne af den gamle 
forgyldning og de afblegede eller endnu glødende farver; i sit forfald er 
figuren af langt større kunstnerisk virkning, end hvis den blev pudset rigtigt 
op. Jeg tror, at der i virkeligheden ikke hører så overmåde megen kunstnerisk 
sans til at værdsætte denne mere museumsagtige konservering, når man først 
er blevet gjort opmærksom på dens betydning. Det, vi alle stræber efter, er 
dog, at kirken skal blive så smuk som muligt.

Epitafierne, mindetavlerne over afdøde, pragtfulde og store som alter
tavler, er i mange kirker en meget dominerende del af inventaret. Her er 
både skønhedsværdier og historie, men jeg kan godt forstå, hvis en menighed 
i vore dage finder vedligeholdelsen byrdefuld. Museet er absolut en mod
stander af, at de bliver taget ud af kirkerne, men vil meget gerne medvirke 
til, at der fra offentlig side skaffes tilskud til istandsættelsen, som særlig, hvor 
det gælder epitafier af sten og marmor, kan blive meget kostbar.

»Kirkerne gøres til museer«, er en meget almindelig kritik af National
museets bestræbelser for at holde hånden over det gamle. Ja, hvis et samlings
sted for ånd og kultur er et museum, så er det rigtigt; og hvorfor lægge ondt 
i ordet museum? Det er min faste overbevisning, at den danske folkekirke 
oçsâ for sin egen skyld har den største fordel af den synlige tilknytning til 
800 års dansk kunst og kunstindustri. Man ser i calvinistiske lande de gamle 
kirker ryddet for al kunst; tilbage er et bord, en prædikestol, et orgel og 
stolestader. Det middelalderlige højkor har man ikke mere brug for, det hen
står halvvejs som ruin; sideskibene er ikke mere smukke og festlige gange, 
oplivet ved sidealtre, som i den katolske tid, eller ved fromme og humør
fyldte epitafier, som i de lutheranske kirker, de tjener nu som cykelstalde fol
de kirkebesøgende eller endog for gadens handlende. Kirken skal bevare sine 
garnie kunstværker, selv hvor der kan blive tale om overlæssethed, ikke bare
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Fig. 15. Gudum kirke, Sord amt. Den nu kun fa steder bevarede korbuebjælke med sin middel
alderlige krucifiksgruppe. Det ses, at krucifiksets komposition er betinget af sidefigurerne, 

Maria og Johannes, som det aldrig bør skilles fra.

til glæde for turister og kunsthistorikere, men for sin egen menigheds skyld. 
Og ikke blot fordi menigheden skal glæde sig ved de gamle kunstværker, 
men også i påmindelse om, at her, i dette selvsamme rum har forudgående 
slægter, præster, adel og bønder tilsammen, virket »Gud i himlen til lov og 
ære, kirken til beprydelse og os og vores afgangne gode venner til en hu
kommelse«, som der står på et renaissanceepitafium.

Nationalmuseet ønsker imidlertid ikke, at kirken formelt skal gøre ind
tryk som et museum, og vi har for ikke så længe siden nægtet at medvirke, 
da der fra en kirkes side blev ytret ønske om at få forklarende opslag ved 
det gamle krucifiks og andre kunstværker i kirken. Etiketter kan man studere 
på museer.

»Museet plyndrer vore kirker«, hævdes det undertiden. Ja, for tænk, hvad 
der findes i Nationalmuseet af middelalderlige kunstværker. Det er rigtigt, 
at museet særlig i forrige århundrede tog mange herlige ting i forvaring, og
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Kig. 16. Urestaurcrct hoved af middelalderlig 
Dionysios-figur fra Hansted kirke.

man kan skælve ved tanken om, hvor meget af dette der nu havde været tabt, 
hvis det ikke var sket. Nu er det temmelig sjældent, at der går ting fra kir
kerne til museet. Det skønnes, at kunstværkerne i alt væsentligt er tilstrække
lig godt beskyttet i kirkerne, og det er bevaringen af tingen i dens eget 
milieu, der er museets hovedinteresse. Det kan dog hænde, at museet af kunst
historiske eller andre grunde må bede om at få en ting overladt. Sjældent med 
held, for så skal øjnene nok blive opladt for, hvilken herlig besiddelse man 
har. Til gengæld er museet intet pulterkammer, hvor man kan aflevere gamle 
degnestole og andet, man gerne vil af med, også disse ting opbevares bedst, 
hvor de hører hjemme. Jeg skal dog ikke nægte, at jeg kender nogle få kunst
værker i kirkerne, som jeg brændende kunne ønske at få til Nationalmuseet. 
Ting, der er så fine, at de ikke blot tilhører dansk kunsthistorie, men verdens
kunsthistorien, og som kirkerne ikke er tilstrækkeligt betryggende opbeva
ringssted for. Men jeg må nok indtil videre nøjes med at sukke.

Nationalmuseet ønsker samarbejde med menighedsrådene og ser dem med 
glæde søge kontakt for at forhandle om et problem. Det kan også hænde, at 
vi melder os selv. Ikke for at føre krig, helst ikke, men fordi vi finder, at en 
sag bør tages op til overvejelse. Stort set kan vi kun være tilfreds med den
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modtagelse, vi får i kirkerne. Der findes rigtignok vanskeligt tilgængelige og 
stejle menighedsråd, men de fleste steder er man klar over, at National
museet har noget at sige til kirkens bedste, og så kan et møde med et menig
hedsråd være til stor fornøjelse og belæring for begge parter.

Den offervilje over for kirkerestaureringer, der præger disse år, og som 
ikke mindst gør sig gældende fra statens side, udspringer utvivlsomt fra de 
mest udmærkede motiver, men den er ikke et ubetinget gode. Den berøver 
tildels kirkerne deres særpræg, den virker henimod at gøre dem sterile og 
ensartede, og det kan ikke være rigtigt, at nogle få årtiers smag i afgjort grad 
skal præge kirkerne. Derfor må Nationalmuseet over for restaureringerne 
mane til tilbageholdenhed og hævde, at hvad det gælder er ikke restaurering 
men konservering -  bevaring -  af Danmarks herlige, ældgamle kirker.



Fig. 17. Bronzcsinykker fra Ørby, Nordsjælland. Til venstre bøjlenaal med indlagte, 
rode sten, til höj re dele af det store perlesinykke (sc farvctavlen). 3:4.

SMYKKEFUNDET FRA ØRBY 
Et glimt fra Sjællands glemte storhedstid 

A f C. J. Becker

A ndetsteds i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark omtales gravpladsen ved 
2 1  Kyndby i Horns Herred. Den svarer ikke til det billede, man plejer 
at tegne af yngre gennansk jernalder: en mærkelig fundfattig tid, hvor de 
danske lande præges af kulturel isolation over for andre dele af Skandinavien, 
for slet ikke at tale om de germanske kulturcentrer i syd og vest. Det er rig
tigt, at baade grav- og bopladsfund i tiden 600-800 e. Kr. efter almindelig 
opfattelse svigter fra det nuværende Danmark og Skaane i en saadan grad, at 
arkæologien ikke har noget videre arbejdsstof og derfor ikke kan sige ret 
meget om tidens kulturforhold. Men nogle faa sager af kvalitet kan berette 
ikke saa lidt kulturhistorie.

Et saadant stykke er det nyfundne pragtsværd fra Kyndby. Ikke mindre 
bemærkelsesværdigt er et stort perlesmykke fra Ørby i Nordsjælland. Da det 
hidtil kun har været kendt gennem omtale i en fremmedsproget artikkel i 
Acta Archaeologica (XXIV, 1953), kan der være grund til at fortælle lidt 
om det ogsaa her. Fundet er ellers ikke nyt; i næsten 90 aar har det ligget
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i Nationalmuseet efter at være blevet købt af en privatmand i København. 
Denne opgav, at det var kommet for en dag paa Ørby mark i Kronborg 
Vestre Birk, d. v. s. i Vejby sogn, tæt ved Sjællands nordkyst. Alle sagerne 
skulde have ligget i en gammel, tilgroet grøft eller nedgravning, kun i/2 alen 
(godt 30 cm) dybt i jorden og tæt ved en tørvemose.

Museet synes ikke at have været i forbindelse med finderen eller paa an
den maade at have efterprøvet oplysningerne; derimod er der i inventar
protokollen gjort en tilføjelse om, at fundet kunde være kommet fra Gotland. 
Fundet er da heller ikke nævnt i den fortegnelse over vigtigere nyerhverv
elser til Museet for nordiske Oldsager, som i de aar tryktes i Berlingske 
Tidende (det skulde have været med i listen 13/8 1869). En saadan for
modning maa staa for vedkommende museumsmands egen regning og skyl
des maaske kun, at oldsagerne ikke lignede, hvad man ellers kendte fra dansk 
jord. Men tilføjelsen har sikkert bevirket, at forskerne siden hen behand
lede fundet med en vis forsigtighed; ja, de fleste har end ikke turdet tage 
det med i omtale af danske fund fra den senere jernalder. Først iagttagelser 
fra de sidste aars udgravninger paa Bornholm har rehabiliteret fundet, for 
saa vidt som nogle af dets former nu med sikkerhed kan bestemmes som syd
skandinaviske og i hvert fald ikke gotlandske. Samtidig fik man mulighed 
for at samle de enkelte dele til et efter danske forhold ganske enestaaende 
smykke. Der er i virkeligheden ikke nogen som helst grund til at tvivle paa 
fundoplysningerne.

Fundet fra Ørby bestaar dels af bronzesager, dels af perler. De første 
er vist paa fig. 17; længst til venstre ses et 9,5 cm langt dragtsmykke, en saa- 
kaldt bøjlenaal, med firkantet hovedplade, hvor indlagte røde sten (antage
lig almandiner) omgives af en tynd, snoet sølvtraad; paa det bøjleformede 
midterstykke sidder en stor skive, som har været prydet med en nu forsvun
det knap, sikkert af ben eller horn. Lignende tabte indlæg ser man spor af 
paa smykkets nederste del. I kanten er her anbragt to støbte dyre- eller 
fuglehoveder med krumme næb og røde, gloende øjne i indlagt arbejde. Alt 
i alt et karakteristisk nordisk kvindesmykke fra 7. aarh. af samme art, som 
er fundet bl. a. i Mellemsverige, paa Gotland og Bornholm.

De andre bronzesager er ikke saa velkendte. Først er der en tynd, gen
nemboret skive, hvis anvendelse er usikker. Saa er der nederst paa billedet 
to ensdannede, tynde bronzestænger, leddelte og forsynet med otte gennem
boringer. Endelig ses et par flade, femsidede stykker, der for oven løber 
ud i et stiliseret dyrehovede, og som paa bagsiden er forsynet med en kort, 
let krummet spids eller torn.

Til fundet hører ogsaa perler, 190 i det hele, naar man medregner matte, 
gule og røde glas-flusperler, brogede mosaikperler og en række paa 17 draabe- 
formede, graaviolette perler af amethyst. Hertil kommer et enkelt stykke
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af graagul calcedon eller agat, større end de andre og maaske med en helt 
anden funktion; det kan have været en saakaldt tenvægt.

Fundet selv giver ikke nogen oplysning om, hvordan sagerne har været 
baaret, da alt som nævnt blev fundet uden orden, gemt i en fugtig lavning. 
Forklaringen kom først ved et rent tilfælde i en bornholmsk grav.

I 1951 undersøgte forf. for Nationalmuseet en stor gravplads med ca. 
500 brandpletter fra ældre jernalder ved Nørre Sandegaard, sydøst for Gud
hjem paa øens nordkyst. Herved kom baade bopladslevninger og grave fra 
andre af oldtidens perioder for dagen, blandt andet to rigt udstyrede kvinde
grave fra 7. aarhundrede, altsaa samme tid som Ørby-fundet.

Begge grave indeholdt smykkesager af velkendt art fra øen: bøjlenaalc 
og spinkle dragtnaale af bronze samt farvestraalendc glasperler. Hertil i den 
ene: jernkniv, saks, tenvægt og lerkar, i den anden: kniv, toiletsager og 
en rigt ornamenteret bronzedaase med garnrester (en veritabel syæske af lig
nende art som fra den andetsteds beskrevne Kyndby-grav). Her maa vi af 
pladshensyn holde os til perlerne. I den førstnævnte grav laa de fleste saa 
uforstyrret, at de tydeligt nok var baaret i fire rækker foran paa brystet og 
havde været trukket paa snore, som atter var fastgjort i to, nærmest tre
sidede bronzestykker med en svær hage i den smalle ende. Disse to slutstykker 
maa have været fæstnet i tøjet ud for skuldrene; det ene laa endnu paa sin 
oprindelige plads i graven, 8 cm fra de nærmeste perler. I begge bronze
stykker havde ir bevaret tydelige rester af de fire perlesnore.

Paa farvetavlen er øverst vist det rekonstruerede perlesmykke fra Nørre 
Sandegaard. Formen er sikker nok, derimod har kun noget over halvdelen 
af perlerne kunnet anbringes paa deres oprindelige plads. Saa meget kan dog 
siges, at de 93 perler har været sorteret nogenlunde efter farve og størrelse. 
Ind mellem glasperlerne har været stukket smaa rør af bronzetraad; de er 
paa billedet erstattet med moderne kopier, dels fordi de var stærkt forvitrede, 
og dels paa grund af deres farve: oprindelig har de jo skullet gælde for gullige 
perler, hvorimod de nu -  som det meste jordfundne bronze -  er grønne og 
derfor giver et forkert indtryk.

I den anden grav fra Nørre Sandegaard var et ganske tilsvarende smykke 
med slutstykker af jern, i hvis rust sad tydelige spor af fem traade, og med 
119 glasperler af forskellig slags. Blot var traadene i gammel tid gaaet itu, 
saaledes at det var ganske umuligt at se nogen som helst orden. Gaar man det 
ældre bornholmske fundstof efter, viser det sig, at tilsvarende trekantede slut
stykker af bronze eller jern flere gange forekommer i grave med mange 
perler, uden at man dog tidligere har været klar over stykkernes bestemmelse. 
Man kan derfor gaa ud fra, at kvinderne i 7. aarh. paa Bornholm bar deres 
mange glasperler som sammensatte hals- eller brystsmykker og ikke som kæ
der rundt om halsen.



Eig. 18. Rekonstruerede perlcsmykker fra Sydskandinavien: en dansk mode fra 7. aarh. Foroven smykke fra Nørre Sandc- 
gaard ved Gudhjem, Bornholm, (perlerne sidder for største delen paa deres oprindelige plads; bronzeperler er dog er
stattet med moderne kopier). -  Forneden pragtsmykket fra Ørby, (perlerne er her blot sorteret efter materiale). 1:2.
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Fig. 19. Stort remspænde af sydskandinavisk arbejde. 
Første del af 7. aarh. Fundet ved Aker, Hedmark, Syd- 
norge. (Universitetets Oldsakssamling. Oslo fot.). 1:1.

Ørby-fundets smykke er af samme art, blot større og rigere. De to fem- 
sidede bronzegenstande er slutstykker af type som de smaa, bornholmske, 
og nu forstaar man, at de er stærkt slidt i den smalle aabning forneden: her 
har de otte perlesnore været fastgjort. Hvorfor netop otte? Jo, det angiver 
de to spinkle bronzestænger, hvis otte huller har skullet holde traadene ud 
fra hinanden og paa plads. Afstanden mellem de enkelte gennemboringer 
i stængerne er forøvrigt mindre end perlernes gennemsnitlige diameter; altsaa 
har de siddet et sted mellem perler og slutstykker. Resultatet af rekonstruk
tionen ses nederst paa farvetavlen. Da man ikke har nogen antydning af de 
enkelte perlers placering, er de blot fordelt efter materiale og farve, saaledes
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at de violette amethyster nu sidder samlet. Efter alt at dømme har man i 
sin tid sorteret perlerne efter farve som paa det bornholmske smykke, men 
ethvert forsøg paa at komponere dem sammen vil være fri fantasi. Derfor 
maa man nøjes med den beskednere virkning, som smykket nu giver.

Der ligger andet og mere end mange timers tidsfordriv med at faa først 
det bornholmske, siden det sjællandske smykke rekonstrueret. I hvert fald 
førte arbejdet til vigtige kulturhistoriske slutninger. Forskelligtfarvede glas
perler har i disse aarhundreder været yndede hos de fleste germanske folk 
og røber mere farveglæde end just egentlig smag. Mange steder synes de 
at være baaret paa een eller flere korte snore foran paa halsen eller brystet, 
kun sjældent som egentlige halskæder. Men slutstykker af bronze med kroge 
eller hager paa bagsiden til fastgørelse i tøjet kender man fra denne tid fore
løbig kun paa Bornholm og Sjælland.

I 7. aarh. ser det ud til, at perlesmykker af præcis den form, som er 
vist paa farvetavlen, er en speciel sydskandinavisk mode. De fleste eksempler 
er -  som de fleste fund inden for omraadet -  fra Bornholm, men Ørby-smykket 
er saa langt det kostbareste. Alene fundets amethyster repræsenterer en perle
række, som man skal til de rigest udstyrede grave hos Angel-Saksere, Frankere 
eller andre sydlige stammer for at finde magen til. Det er kostbarheder im
porteret fra Syden, vistnok Italien. I danske fund er typen kun kendt i yder
ligere et par tilfælde, nemlig fra den ene Kyndby-grav og i en tilsvarende 
sydjysk perlekæde; men her sidder kun to stykker i hvert smykke; blandt 
de tusinder af bornholmske perler fra samme tid er der foreløbig ikke fundet 
een eneste.

Perlesmykket fra Ørby er eet blandt flere eksempler paa, at man finder 
særprægede former for smykker, vaaben og andre sager inden for omraadet 
Sjælland-Skaane-Bornholm. Sværdet fra Kyndby er af M. Ørsnes-Christensen 
bestemt til at være lokalt sydskandinavisk arbejde paa samme maade som 
en række særprægede kvindesmykker (de saakaldte næb- og fugleformede 
bøjlenaale). Rent arkæologisk er der i yngre germansk jernalder ved at tegne 
sig en særlig provins med en lokal-farvet kultur ved siden af de velkendte 
fra Uppland, Gotland og andre dele af Skandinavien.

Klarest viser det sydskandinaviske omraades selvstændighed sig med hen
syn til kunsten. Allerede for flere aar siden foreslog den svenske forsker 
Greta Arwidsson, at disse egne var hjemsted for en af de lokal-prægede vari
anter af germansk dyreomamentik. Tidsmæssigt hører denne stilart hjemme 
i begyndelsen af 8. aarhundrede, men omraadet synes allerede 100 aar før at 
have ydet fremragende arbejder i en særpræget stil. Materialet er endnu vel 
spinkelt, men som antydet i et tidligere nævnt arbejde skal man sikkert regne 
med i hvert fald tre forskellige stilfaser paa smaakunstens omraade gennem 
hele 7. og ældre del af 8. aarhundrede. Fig. 19-21 giver fremragende prøver
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Fig. 20. Del af rektangulært bronzespænde. Sydskandinavisk arbejde fra senere 
del af 7. aarh. Formentlig fra Ulstrup ved Kalundborg, Sjælland. 

(Efter Ramskou, Acta Arcbaeologica). 3:4.

Fig. 21. Forgyldt bronzefæste til sværd fra Bildsø, 
Vestsjælland.

Paa knappen dyreornamentik fra tidlig 8. aarh. 
(Efter Brøndsted, Danmarks Oldtid). 2:3.
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paa de tre sydskandinaviske grupper: et stort remspænde fra Aker ved Oslo, 
et rektangulært pladespænde fra Vestsjælland og hæftet til det velkendte pragt
sværd fra Bildsø ved Slagelse. I den mellemste af grupperne har Ørsnes-Chri- 
stensen i sin artikel placeret det nye sværd fra Kyndby, selv om det i sin 
udformning synes mere »internationalt« end flertallet af de danske stykker.

Det sydskandinaviske kulturomraade i yngre germansk jernalder -  saa 
nøgternt maa det foreløbig udtrykkes -  omfatter de danske øer, dele af Skaane 
og Bornholm. Den velkendte fundrigdom paa Bornholm har bevirket, at man 
tidligere tillagde øen særlig betydning og sammenstillede den med Öland og 
det ligeledes fundrige Gotland. Længst er den svenske forsker Knut Stjerna 
gaaet i sit 50 aar gamle arbejde, idet han ud fra et indgaaende studium af 
Bornholms jernalder regnede med en indvandring og kolonisation her fra 
uppsvensk side i aarene omkring 550-600 e. Kr. I dag vil man snarere tolke 
det arkæologiske materiale saaledes, at Bornholm (og antagelig Öland) er en 
del af det sydskandinaviske omraade, og at dettes økonomiske og uden tvivl 
politiske centrum ligger mod vest, i Vestskaanc og paa Sjælland. Det kan 
udtrvkkes mindre klart, men alligevel mere korrekt, naar man siger, at det er 
farvandene omkring Sjælland og kysterne paa begge sider af dem, som rum
mer de vigtigste bygder inden for omraadet. Her samles de største rigdomme, 
her arbejder de kunstnere, som skaber dets særlige stil, og her mødes strøm
ninger og paavirkninger fra tilsvarende, til dels endnu vigtigere kulturcentrer 
i nord, vest og syd.

Men 7. og 8. aarhundrede er ramme for mere end arkæologiske kultur
provinser og kunsthistoriske stilgrupper. De er skueplads for historie bag 
historien, for myter og sagn, som er bevaret ned i langt senere tider. Mere 
end een læser har sikkert længe haft ordet skjoldunger paa læben; er man da 
paa sporet af Sjællands mytiske heltekonger fra den historiske oldtid?

Ak nej, saa simpelt er det ikke. Den generation, som blev stedt til hvile 
paa strandvolden ved det senere Kyndby, og den, der prydedes af Ørby- 
smykkets tunge perlerækker, har sikkert baade hørt og fortalt om skjoldunge
kongerne og deres bedrifter. Men det har ogsaa for dem været sagnagtige 
beretninger fra en fjern fortid, vel omkring et hundrede aar før deres egen, 
hvis ellers beregningerne i dag holder stik. Det er for tidligt at sige noget 
afgørende om, hvad der skjuler sig af politisk historie bag den sydskandi
naviske kulturgruppe i yngre germansk jernalder og bag det forhold, at Sjæl
land med Vestskaane synes at være dominerende inden for den.

Arkæologien kan nok give en forklaring paa omraadets rigdom og kultur
forbindelser, men det bliver paa en maade, som ikke gør det lettere at faa 
kontakt med Danmarks sagnhistorie. I øjeblikket arbejder man fra forskellig 
side ud fra den formodning, at den mærkeligt rige kulturudvikling, som fra 
ca. aar 600 præger visse dele af Skandinavien -  herunder de gammeldanske
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Fig. 22. Vigtige handelsforbindelser mellem Vesteuropa og Østersøen omkring 700. Den store 
sohandclsrute er antagelig aarsag til Sjællands dominerende stilling i Sydskandinavien. 

(Efter Acta Archaeologica).

lande -  er stærkt afhængig af den europæiske storhandel. Tværs gennem Eu- 
ropa tegner sig en vigtig handelsvej, ad hvilken Nordskandinaviens efter
spurgte rigdomme -  først og fremmest pelsværk -  fandt vej til middelhavs
landene, og langs hvilken sydlige eksportvarer til gengæld naaede Mellem
europa, England, ja i visse tilfælde Norden. Fra Italien har vejen efter at 
have passeret Alperne fulgt Rhinen; ved dens munding har den delt sig, mod 
vest til Kent i det sydlige England, mod nord langs Frisernes og Saksernes 
kyst ind i Østersøen, hvor Uppland øjensynligt har været en slags endestation 
og samtidig udgangspunkt for mindre handelsruter videre mod nord og øst.

Denne »store handelsvej« bliver til i sit her skitserede forløb omkring aar 
600, og den er efter alt at dømme baggrunden for de mærkeligt nære kultur
forbindelser, man forlængst har iagttaget mellem Norden og visse europæiske 
folk i denne tid. Det er alle stammer, som boede langs handelsvejen (Angel
saksere, Frankere ved Rhinen, Alemanner i Sydtyskland og Schweiz og Longo
barder i Norditalien). Langs den vil man vente højkonjunktur, og et nær
mere studium af danske fund fra tiden 600-800 synes ogsaa at vise, at deres 
fordeling paa en eller anden maade hænger sammen med søgaaende handel. 
Siden stenalderens kystbundne fangstkulturer viser ingen dansk fundgruppe
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saa nær tilknytning til hav og vig; praktisk talt alle tidens vigtigere fund 
er gjort mindre end io km fra nærmeste kyst.

Ved hjælp af det endnu sparsomme danske fundstof kan man i hoved
linierne følge den store handelsvej i vore farvande (fig. 22): langs vestkysten, 
gennem Limfjorden, tværs over Kattegat og derefter enten ad Storebælt eller 
Øresund -  muligt begge veje -  for saa med Bornholm som vigtigt støttepunkt 
at fortsætte op i Østersøen. i\led de snævre danske farvande faar Sjællands 
kyster særlig betydning, og det vil kun være naturligt, om der her opstaar et 
særpræget kulturomraade omkring en stærk politisk magt.

Omkring aar 800 bliver det anderledes. Den store fjernhandelsrute mel
lem Norden og Vesteuropa eksisterer stadig og er nu en historisk realitet. 
Men efter grundlæggelsen af Hedeby ændres dens forløb i de danske farvande, 
idet den fra Slesvigs østkyst følger Østersøen syd om de danske øer. Med 
omlægningen forsvinder rigdommen fra den sjællandske øgruppe, og Sjælland 
synes nu at miste sin særlige betydning. Det bør siges endnu engang, at den 
glemte storhedstid, som nu anes gennem et arkæologisk materiale, antagelig 
har en ren økonomisk baggrund. Hvad forbindelse der saa er mellem den og 
skjoldunge-slægtens politiske stortid i det forudgaaende aarhundrede, ved man 
endnu ikke noget om. Det er en lige saa farlig som fristende opgave at søge 
kontakt mellem arkæologi og sagnhistorie i de tider.



Tig. 23. Gårdejer Rasmus Madsen Rasmussen pa vej i land efter at have hængt raden til tørre.

LA N D TØ JET
Et fiskeredskab fra selvforsyningens dage

A f O le H ø jr u p

Es blæsende sensommerdag i 1948 bankede Møllerens Madsen på døren.
»Vil De med en tur i Sønden«, spurgte han, og snart travede vi forbi 

ruinen af Lyø mølle langs gærderne ud over bankerne mod sydvestkysten. 
På skrænten, der brat afslutter øen ud mod Sønderhav, standser vi. Rasmus 
Madsen Rasmussen, således er den prægtige gamle mands navn, ser hen langs 
brændingen, og så har han mærket sig, hvad det kom an på. »Kan De se«, 
han peger på et ophold i den hvide stribe, »der er et skår i revlen, dér skal 
landtøjet stå«. Når bølgerne ikke bryder der, skyldes det, at det vand, som 
i pålandsblæst stadig øses ind bag revlen, her strømmer ud gennem en rende 
i sandbanken, og inden for dette skår kan fiskeredskabet stå beskyttet mod 
den værste sø, og her trækker ålene med strømmen ud i rusen.

Den gamle -  han er født i 1873 -  har længe syslet med at få alt i orden, 
for nu nærmer det første efterårsnæ sig, og så skal der fiskes blankål. Helt 
nøjagtig regnes fiskeriet at kunne begynde 3. aften efter den fuldmåne, der
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tændes sidst i august eller i september, og så varer det til hen i november, 
dog med 2 pavser fra 8 dage før fuldmåne og til 3. aften efter. I alt fiskes 
der således i 3 næer. Så er vandet ved at blive for koldt til ålefangst nær land, 
og desuden slider det stormfulde vejr hen på efteråret hårdt på redskaberne.

Dette fiskeri blev tidligere drevet langs hele Lyøs sydkyst. De gamle 
mente, at ålene vandrede fra sommeropholdsstedet på den hårde bund syd for 
øen hen til blød bund nord for Lyø land. At blankålene blot trak forbi kysten 
på en rejse, hvis mål lå helt ved Amerikas kyst, har havbiologerne jo først 
påvist i nyeste tid.

På fig. 24 ses en opmåling af Rasmus Madsens landtøj, således som det 
var slået i 1948. Det sættes ud fra selve strandbredden og består af 2 rækker 
pæle, der bærer en ganglægte, og hvortil en rad bestående dels af træflager 
dels af net er fæstet. For enden af broen bliver en ruse halet ud ved hjælp 
af et reb.

Dette landtøj er det sidste af denne type fiskeredskab, der blev slået i den 
gamle form, men -  for der er et men, og det gælder overalt, hvor man stu
derer gamle kulturelementer, der lever videre, hvad enten det er fastelavns
skikke på Amager, majridt på Samsø, eller det er et isoleret øsamfund, hvor 
den gamle bondekultur har holdt sig længere end andre steder -  tiden har 
dog alligevel sat sit præg på det hele. Men’et gælder forøvrigt også de gamle 
redskaber, som endnu kan findes på lofterne. Mangfoldige genstande er 
kommet på museum, fordi de var usædvanlige. Det usædvanlige bliver gemt. 
Måske fordi det var upraktisk efter stedets opfattelse, måske fordi det var 
finere udsmykket end sædvanlig. Man bør derfor bruge både øje og øre 
under iagttagelserne, så længe der endnu findes en levende tradition.

Forberedelserne til at sætte landtøjet begynder den vinterdag, der er 
skovauktion i Holstenshus skove. Da skal nye rusepæle, i nyere tid af gran, 
tidligere af egerafter, købes hjem, for pæleorm fordærver hvert år nogle, 
og efterårsstorme tager også sin part i form af knækkede pæle. I løbet af 
vinteren køres de hjem over isen eller sejles over i sejlbådene, og en solfyldt 
forårsdag afbarkes de med spånkniven, og en spids tilhugges, vættes, med 
økse. Glat og jævnt skal huggene ligge, og siderne skal være tilpas hvæl
vede, så selve spidsen ikke bliver for tynd og udsat for at knække, når pælen 
rammes ned.

Skal selve rusen fornyes, sker det også om vinteren. Det er et godt arbejde 
at kunne sidde inde i stuen med, når det er skidt vejr uden for, og karlen 
og husmanden slider med plejlene i tærskeloen. På en prik skal man vide: så 
og så mange masker dér; dér skal de være dobbelte for at holde til sliddet. 
Bliver der kludder i talmosaikken, står rusen ikke ordentlig, og naboen fanger 
flere ål, end du gør. Rusekurve, der afslutter rusen, har man et helt oplag 
af. Det hænder, at en storm ødelægger én midt i det bedste fiskeri, og de er



Fig. 24. Opmaling af landtøjet, som det var slået efteråret 1948,
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ikke til at forny fra dag til dag. Det var kun enkelte specialister, der kunne 
binde dem. Ofte var det gamle værkbrudne husmænd, der på den måde kunne 
tjene lidt til føden, og det er altså en tradition, der er gået fra gamling til 
gamling.

Så en sensommermorgen med spindelvæv på græsset ruller en vogn til 
stranden med grej og gårdens mandskab. Landtøjets plads er forlængst af
mærket, og nu sættes retningen af, før man begynder at ramme pælene ned 
to og to, ved bunden med en snes centimeters afstand, medens topenderne 
skal nå helt sammen. Sådan et par pæle kaldes et kovi. Man bruger vognen 
til at stå på, og efterhånden som vandet bliver dybere, lægges der sten i vog
nens bund, høsthaverne -  det er høje sidebrædder, der bruges, når hø og 
korn køres ind -  bindes fast, og på dem lægges sædefjæle, hvorpå der atter 
kan anbringes et kar med bunden i vejret. Koldt er det at vade rundt i vandet 
med al tøjet på. Så varmede det godt at pisse i bukserne, fortæller en af de 
gamle. Pælene rammedes ned med en stor kølle, en nye, som den kaldtes 
med et godt, gammelt nordisk navn. Afstanden mellem hvert pælepar af
hænger af, hvor langt den, der skal passe landtøjet, kan favne, idet man 
støtter sig til pælenes ender, når man balancerer på ganglægten.

Ind mellem pælene sættes ruseflager, fig. 25, der består af pilegrene 
flettet mellem lodrette spoler, boret i to flagetræer. En sådan ses inderst 
delvis begravet i sand på opmålingen. Uden for den står en flage slået sammen 
af brædder, hvilket dog er en ny form. Dernæst følger på Rasmus Madsens 
landtøj en rad af net, men det er også noget nyt. I ældre tid brugtes ruse
flager hele vejen ud. En flage var som regel 9 alen lang, medens dens højde 
varierede fra 2 til 3 fod. Ialt skulle der 3 til 4 flager til et landtøj, idet radens 
længde rettede sig efter vanddybden. Rusen måtte ikke nå ud på selve revlen.

Flagerne kan holde i flere år. Skal nogle af dem fornyes, sker det tidligt 
om foråret, når pilehegnene er skåret ned. Huller bores i de to flagetræer 
med en alens afstand. Spolerne sættes i hullerne og fastgøres med en kile 
slået ind i enden af spolen. Den blæres fast, kaldes det. Nu kiles træet fast 
i en fod bestående af en bøgeklods, hvori der er skåret et leje til flagetræet, 
således at det hele kan stå alene, medens pilekæppene vindes i. Der går 
to eller tre kæppe til en flage. Rodenderne skal vende mod flagens ender, og 
de skal stikke netop så langt ud, at der bliver helt tæt, når to flager lægges 
lidt over hinanden, ellers smutter nogle af ålene igennem raden. løvrigt er det 
om, at kæppene vindes så jævnt som mulig, for at flagerne ikke skal fiske 
for meget tang. Til sidst sættes det øverste flagetræ ned over spolerne og 
kiles fast. Når 5 til 6 kovi er rammet ned, presser man med et vietræ, der i 
den ene ende er tildannet som en kile, pælenes topender fra hinanden, og 
flagerne sættes ned mellem pælene, trædes godt i bund og fastgøres, ved at en 
ring flettet af en vidje presses ned over koviet. På dybt vand må man støde
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Fig. 25. Ruscflagc.

Fig. 26. To ruscpælc med vidjering og riglette.
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ringene ned med et specielt redskab. Når Rasmus Madsen nu bruger garnrad, 
er dette et lån fra de såkaldte radruser, som kom til Lyø som en nyhed 
i 1880erne. Den er lettere at sætte for en gammel mand end de tunge ruse
flager. Såvel garnrad som flager må ikke nå op til overfladen ved daglig 
vande, da tangen skal kunne drive over redskabet. Fig. 23, hvor man tydelig 
ser den inderste ruseflage stikke op, medens garnraden er hængt til tørre, er 
fotograferet i stærkt lavvande.

Når flagerne er sat på plads, sættes endnu en vidjering ned over pælene 
et par fod over daglig vande. På disse ringe hviler ganglægten, der kaldes 
rigletten. På fig. 26 ses denne hvilende på ringen, hvis samling skal vende 
nedad for ikke at fiske for meget tang.

Det yderste par pæle kaldes stivnskovlet, og da dette skal kunne holde 
til træk udefter fra rusen, er der i rigletten hugget et leje til de to pæle, og 
en særlig stærk vidjering holder det hele sammen. Til sidst slås to armpæle 
og yderst en hovedpæl.

Rusen har, som det ses på opmålingen og fig. 33, to korte arme, der 
afsluttes af stokke, armstikker, hvorom det reb, liget, der kanter armen 
foroven og forneden, er smøget, idet liget samtidig fastholder de vidjeringe, 
hvormed armstokken hænges ned over armpælen.

Selve rusen begynder med en bue, som består af en bøjet hasselgren 
boret i en planke, bordet, der er beregnet til at hvile på bunden, idet buen 
tynges ned af en sten til hver side. Rasmus Madsen har støbt siesten af ce
ment, men tidligere brugtes blot flintesten med hul i, de såkaldte øresten.
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Disse anbringes med en pind, hvis nedre ende er boret i bundplanken, medens 
den anden bindes til bøjlen.

løvrigt holdes rusen udspændt med 4 bøjler. På opmålingen ses tillige 
de to indløb, kalve, hvoraf den første er forsynet med en ring, medens 
den anden blot består af en lodret spalte spændt ud med to bånd. Forøvrigt 
burde kalvene efter gammel skik have været så lange, at de nåede hen forbi 
næste bøjle.

Den yderste ende af rusen kaldes mulen. Den bindes fast omkring 
kransen på den risflettede ålekurv, hvori der er endnu en kalv formet som 
en tragt. Dertil er kurven forsynet med et låg, spø(nd)t, og den ender med 
en kraftig strop, nakken, hvortil ruserebet bindes. Dette reb er ført rundt 
om hovedpælen og op til toppen af stivnskovlet. I hovedpælen er der boret 
en nagle, der holder rebet på plads, og denne nagle skal sidde i en ganske 
bestemt højde, således at armenes underlig følger bunden, medens rusen er 
fri af bunden kun hvilende på buens planke, ellers vil den hurtig blive slidt 
op, selvom alle sten iøvrigt ryddes bort fra dens nærhed.

Endnu en ting skal nøje beregnes, og det er de 2 armpæles placering. 
De skal med toppen hælde et kvarter ind mod land og samme mål ind mod 
raden. Så får armene den rette vinkel.

Hermed er landtøjet færdigt, men som regel fortsattes det med endnu 
et eller to udtøj, der i indretning var en gentagelse af landtøjet, blot var 
raden kun to flager lang. Udtøjene anbragtes lidt til siden, mod vest, for 
landtøjets stivnskovl, således at man lige kunne skræve fra det ene redskab 
til det andet, og sådan at den vestlige arm nåede hen til udtøjets rad.

Inde på kysten nord for Lyø var der 2 personer, som var i besiddelse 
af en overnaturlig fiskelykke. Når blot de rent formelt var med ved ud
sætningen, skulle redskabet nok give udbytte, men noget sådant er ikke kendt 
på Lyø. Der hed det sig blot, at der skulle være mindst een stjålen ting i 
landtøjet, ellers var der ikke held ved det -  en regel, der vel navnlig var til 
bedste for samvittigheden. Forøvrigt hænder det, at strømrenden i revlen 
flytter sig under en storm, og så mærkes det på udbyttet. Det var således 
tilfældet med det beskrevne åletøj i 1950.

Denne form for ålefiskeri blev drevet af alle øens gårdmænd og også 
af de fleste husmænd. Hver gård havde eet til to landtøj med tilhørende ud
tøj, medens de husmænd, der havde valgt fiskeri som bierhverv ved siden af 
driften af den lille jordlod, kunne have op til 10 rækker åletøj hver med 3 
ruser. Det var skik at sætte redskaberne ud for egen grund, og det er sikkert 
årsagen til, at der ved udskiftningen blev sørget for, at næsten alle gårde 
fik jord ud mod sydvestkysten. Desuden var Revet mod nordvest fælles, 
men iøvrigt var man så meget i familie med hinanden, at der selv for fiskerne 
ikke var problemer med at få anbragt landtøjene.
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rig. 27-32. Landtøjet røgtes.
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Selve redskabet er fortrinlig egnet til bondefiskeri uden brug af jolle. 
Lyøgårdmændene havde ganske vist sluttet sig sammen i 5 bådelav, der hver 
holdt en sejlbåd til transport af folk og fæ samt korn og andre varer til Fyn 
og Als, men det var alt for upraktisk at sejle bådene, der havde deres natur
bestemte fortøjningsplads på den modsatte side af øen, om til fiskepladsen for 
blankål. Man finder da også, at fritstående radruser og pramme kommer 
frem samtidig. Enkelte særlig fiskelystne gårdmænd fulgte med i udvik
lingen af de nye ruseformer -  således også Rasmus Madsen -  men iøvrigt 
lagde det moderne landbrug efter århundredskiftet i så høj grad beslag på 
såvel tanke som arbejdskraft, at den gamle syssel med ålefiskeri ophørte, 
efterhånden som de gamle faldt bort.

Engang tilstod Rasmus Madsen, at han i lang tid havde glædet sig til at 
se magisteren gå i vandet fra landtøjet, og det kræver virkelig øvelse og 
behændighed at optræde som linedanser på rigletten, så det ville være nær
liggende at tro, at det var de unges opgave at passe åletøjet, men det var 
langt fra tilfældet. Medens karl og dreng undertiden med hjælp af en hus
mand passede hestene og avlen af hø og korn, og kvindfolkene tog sig af 
kreaturer, svin og fjerkræ foruden hele husholdningen og arbejderne med 
uld og hør, så passede husbonden -  en værdighed, man som regel først op
nåede i en fremrykket alder -  fiskeriet, sejladsen, handlen og arbejderne i 
huggehuset, ligesom der i ældre tid gik ikke så lidt tid på bystævnen med 
forhandlinger om byens sager under megen snak og skæmt. Forøvrigt sender 
gårdmanden af i dag, der nu med de stadig stigende vanskeligheder ved at 
få tjenestefolk efterhånden er ved at blive en forjaget og fortravlet person 
ligesom vi andre, af og til siddende på traktoren eller ved malkemaskinen 
eller skatteblanketten, en misundelig tanke tilbage til de tider, da manden 
om morgenen efter at have vækket de andre traskede afsted til stranden 
for at bjerge nattens fangst.

Det er sådan, at åletøjet fisker om natten, og det skal helst røgtes, før 
solen kommer på himlen, da de fisk, der ikke er nået ind i kurven, ellers 
kan finde vej ud igen. Jo mørkere natten har været eventuelt med blæst 
og rusk, og jo mere vandet plumret af nedbrydningsmateriale fra klinterne, 
desto bedre udbytte kan ventes. Spændende var ålefiskeriet. Det er alle 
enige om.

På stranden ligger rusekrogen, en smækker granstage med en tværpind 
af ask (ses på fig. 33). Støttende sig til den balancerer man ud ad ganglæg
ten. Først løsnes ruserebet, fig. 27, og dernæst fiskes de sten op, der med en 
vidjering er hængt ned over armen på armpælen, fig. 28. Nu kan buen løftes 
op og hænges på enden af rigletten, fig. 29. Så fiskes kurven op, fig. 30, og 
ruserebet løses af, strækkes op og fastgøres igen til stivnskovlet. Derefter 
løftes armenes vidjeringe op over armpælen, fig. 31, først i vindsiden, sidst



L A N D T Ø JE T 43

Fig. 33. Ruse og rusekurv stillet til tørre. Ved siden af rusen ligger rusekrogen.

på læsiden. Så sparkes buen atter i vandet, og trækkende rusen på læ side i 
en af armenes vidjeringe balancerer man nu ind uden at have andet at støtte 
sig til end pæleenderne, fig. 32.

Når rusen er slæbt op på strandbredden, løses mulebåndet op, og fisken, 
der befinder sig i selve rusen, tages ud. Helst skal kurven være helt lodden 
af udstikkende ålehaler, men dette har vel nok sjældnere forekommet i 
virkeligheden end i erindringen, når låget blev skudt af, for at ålene kunne 
trækkes ud. Nu stilles rusen, der ikke er tjæret eller barket, til tørre på et 
stillads, fig. 33, og turen går hjemad med fangsten.

I mørkningen, tusset, sættes rusen ud igen, hvis det da ikke blæser 
alt for galt, og det hører iøvrigt til fiskeriet, at mærker man om natten, at 
det kommer med hård storm, må man op af sengen og til stranden for at 
bjerge rusen i land. Forøvrigt er landtøjet et fortrinligt redskab til at stå 
selv i hårdt vejr. Det klarede sig bedre end de nyere, fritstående radruser, 
men det hændte dog, at flagerne rokkede løse, så det hele drev i land. Derfor 
var også alle dele med et brændejern forsynet med ejerens mærke. Forståeligt 
er det da også, at en af mine meddelere på familiens absolutte forlangende 
83 år gammel måtte opgive ålefiskeriet. Kun Rasmus Madsen holdt stand til 
sin død sidste år. »Kan jeg ikke fiske ål mere, er der ikke noget ved at leve«, 
sagde han til alle bønner om at holde op, og hvert år glædede han sig til 
det første efterårsnæ.
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Hovedfangsten var som nævnt blankål, men der gik også mange små
torsk i rusen, og navnlig i november næ fik man tillige mange gule ål. I flere 
egne af landet brugtes rygkurve til at bære fangsten hjem i, men de er 
ukendte på Lyø. På vejen til stranden har man skåret et bundt tynde vidjer. 
At skære til en enkelt dags fangst ville være at udfordre de skæbnemagter, 
der trods alt råder for fangsten, så det var ved alt fiskeri strængt forbudt, 
men tog man et oplag til længere tid, kunne man ikke fornærme nogen. 
Er fangsten kun lille, bæres den hjem »revet« på en vidje til et knippe, 
men er den stor, transporteres den i en sæk. At man bliver våd og slimet 
på ryggen heraf, måtte påklædningen kunne tåle. Anders Pedersen fortæller, 
at engang fik hans morfader så mange ål, at sækken ikke kunne rumme 
dem alle. Så bandt han for sækken og lod den ligge på stranden, medens 
han fyldte resten i sine vadmelsunderbukser og først gik hjem med dem 
på nakken. Han har givetvis glædet sig til at gå gennem byen.

De store ål blev hjemme gjort i stand af kvindfolkene og saltet ned 
til brug om vinteren, medens de små ål egnede sig godt til ålesuppe, der 
spistes til unnen midt på dagen, og stegetorskene er en fortrinlig spise 
anrettet med rigeligt, røget flæsk og dertil æbler stegt med flæsketerninger 
samt klart, smeltet fedt som dyppelse. Det sidste er dog kun for maver, 
der er trænet op til det fra barndommen. Retten spistes næsten hver aften om 
efteråret med rugbrød til. Lyø er tidligt blevet skovløs, og svineholdet har 
kun været ganske lille, så de fede, saltede ål var et særdeles kærkomment 
supplement til saltkarrets indhold, og i modsætning til grisen, der åd byg 
og ærter, der meget vel kunne sælges, var ålen gratis. Den kostede kun lidt 
arbejde, og det regnedes ikke for noget i ældre tid; og så lidt hjemmeavlet 
hør til rusen, for pælene kunne udmærket bruges til et og andet i land, efter 
at de var udtjent som rusepæle, for til sidst at ende i brændestakken.

Det er da heller ikke sådan, at redskabstypen udelukkende var knyttet 
til Lyø. Kristen Møller har i Udvalg for Folkemåls publikationer, b, 3, 
beskrevet redskaber af tilsvarende indretning fra store dele af Lillebælts
området, og i vige og fjorde langs Kattegats vestkyst har der tidligere været 
brugt lignende redskaber, medens de mere udsatte kyster langs Kattegat 
har krævet en mere robust konstruktion. Vender man sig derimod mod 
Østersøområdet, fandtes der ålegårde med en stenbro som rad ved Møn, 
Blekinge, Småland og Öland.

Lillebæltsålegården er at forstå som en tilpasning til lokale forhold af 
et stængeredskab, der er udbredt over hele Europa langs kysterne, men især 
i floder og bække. Spørger man om dens alder, kan man ikke give noget 
svar. Landtøjene omtales fra Lyø i Amtsbeskrivelsen over Svendborg amt 
fra 1837, og det er formodentlig tilbehør til et landtøj og udtøj, når der 
i et skifte fra 1777 nævnes 3 ålekurve og 2 ruser, men desuden tyder fore-
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komsten af vidjeringen på høj alder af radkonstruktionen, idet denne ring 
her i landet er bevaret som relikt i denne specielle funktion. Rusen var i 
slutningen af i8ooårene bundet af tvist, men tidligere har den været af hør, 
og Kristen Møller har fra Ristinge på Langeland fået beskrevet en ruse, helt 
flettet af vidje, bestående af en stor ålekurv fire og en halv alen lang og tre 
kvarter til en alen høj. Har en sådan været i brug i forbindelse med Lyø- 
landtøjet, fremkommer et fiskeredskab helt af træ. Der er næppe tvivl om, 
at det var en ærværdig redskabstype, der uddøde sidste år. Men Rasmus 
Madsens landtøj var mere end det. Det var et symbol, bevidst holdt i hævd 
som et minde om en livsform vidt forskellig fra vor.



Fig. 34. Bas-relief fra Wu Bang tz’u gravene i Shantung.
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Fra Kinas legendariske dynasti Hsia (2205-1766 f.Chr.) foreligger over
leveringer om ni bronzekar, der æredes som landets helligdom. De sym
boliserede de ni provinser, hvori »riget mellem de fire have« var opdelt, og 

besad magisk styrke. Der var nøje korrespondens mellem deres hemmelige 
kraft og kongens guddommelige, den saakaldte té. Begge fungerede som en 
slags pendul til registrering af regentens styrke. Et øjebliks svaghed fra hans 
side opfattedes som en skæbnesvanger paamindelse om, at himlen var ved 
at kalde sit dekret tilbage, det dekret der betingede kongens magt. Og alt 
medens rigets hersker tøintes for helligkraften, fyldtes de ni kar af en over
naturlig magt, der gjorde det umuligt at løfte endsige flytte dem.

Ovennævnte maa opfattes med fornøden kritik. Karrene fortsætter deres 
existens i de paafølgende historiske tider og arvtages fra Shang eller Yin 
(1766-1123 f.Chr.) af Chou (1122-249 f.Chr.). Sidstnævnte dynasti danner 
dobbelt milepæl for karrene dels ved i datidens historiske dokumentsamling, 
Shu Ching, at yde deres literære kildemateriale, dels ved at give inspiration 
til senere tiders forevigelse af i det mindste et af karrene.
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Der hentydes til Han tidens (206 f.Chr.-22o e.Chr.) bas-relief fra Wu 
liang tz’u gravene i Shantung (fig. 34), hvor grundlæggeren af det første ki
nesiske kejserdømme, Ch’in Shih Huang-ti (221-207 f.Chr.), skildres i et 
forsøg paa at redde et af de kostelige kar fra den flod, hvori det var sænket 
under Chou. Forsøget mislykkedes. En drage hævede sig op fra karrets bund 
og varslede ilde for kejserens aftagende té og formente datidens amatør
arkæologer et glorværdigt minde.

Men nye magtfulde kejsere opstod -  ynkelige pseudo-arkæologer ligesaa. 
Og det ligger i sagens natur, at arkæologien i Kina maatte faa karakter af et 
dulgt foretagende. En urokkelig tro paa; at jordens magter krævede ufor
styrrethed, affødte det geomantiske system féng shui (vind og vand), hvor 
experter ved hjælp af kompasser søgte frem til landomraader, der lod sig 
gennemarbejde uden risiko for at forulempe stedlige jordaander. Systemet 
var ikke befordrende for den redelige, videnskabelige gravning, men bidrog 
sit til at fremme mørkets gravrøveri. Først i nyere tider har forholdene æn
dret sig til gunst for retmæssige og skolede undersøgelser.

Systemet fremdrages her som baggrund for den samling arkaiske bron
zer, som Nationalmuseets etnografiske afdeling i de senere aar er kommet i 
besiddelse af. De stammer alle fra kunsthandelen og er erhvervet dels ved 
Ny Carlsbergfondets velvilje og dels ved bidrag fra selskabet Etnografisk 
Samlings Venner. Samtlige kar dateres baade stilistisk og gennem deres in
skriptioner til Kinas første historiske dynasti Shang og til overgangen til det 
følgende Chou. Det vil sige til en tid, da landet allerede havde antaget ka
rakter af et agrarsamfund, hvor frugtbarheden var alt afgørende. Store kræf
ter stod paa spil og sattes i spil for at fremkalde grøde, og en stadig afbalan
cering af de implicerede magter nødvendiggjordes. Lys og skygge, positivt 
og negativt, maskulint og feminint -  alt holdtes i harmonisk samarbejde, hvor 
de kun tilsyneladende modsætningsforhold forenedes i yang og yin, himlen 
og jorden. Denne allestedsnærværende dualisme afspejler sig i karrenes deko
ration, hvor sujetterne splittes op i symmetriske halvdele, og ornamenterne 
fremtræder i positive og negative mønstre. Nærværende bronzer beretter 
herom.

En slank, trompetformet kalk (fig. 35), der af Sung tidens (960-1280) 
katalogisører benævnes ku, viser ikke mindre end tre forskellige motivbe
handlinger inden for een og samme emnegruppe. To flækkede masker eller 
t ’ao t’ie er krænget omkring karrets fod og gennemskæres vertikalt af fire 
fremspringende, segmenterede lister paa saadan vis, at to danner ansigternes 
næseryg, og to afgrænser maskerne indbyrdes. Samme stiliserede ornament 
genfindes i karrets midtparti blot i yderligere abstraktion tilpasset den for
mindskede ornamentflade. En sidste videreførelse af motivet til karrets tredie 
dekorationsbælte resulterer i de enkelte elementers opløsning og maskernes
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næsten uigenkendelighed. Det bemærkes, at de er omdrejet, saa de vender 
paa hovedet.

At omtalte motiv er forudbestemt til sønderdeling synes indlysende. Thi 
ret beset er t ’ao t ’ie ornamentet at opfatte som en sammenstykning af enkelt
legemer, der hver for sig danner isolerede helheder. En drage indgaar f. ex. 
som øre i et større fællesskab, en slange som øjenbryn og saa fremdeles. For
tolkningen af ornamenterne er mange og forskelligartede, hvilket fremgaar 
af den exempelvise tydning af det skjoldformede motiv mellem t’ao t’ie 
uhyrets øjne. Af nogle opfattes det som en cikade, af andre som en fugl med 
udbredte vinger og af andre igen Som en forkortet form for selve t’ao t ’ie 
masken eller endelig for en speciel dragetype. Ugørligt er det her at analy
sere disse mange enkeltheder, blot skal det understreges, at hver især har 
valør af grammatiske faktorer i et højt udviklet formsprog.

Fire »snabel drager« samt et tilsvarende antal slanger slutter sig i friser 
til karrets dekoration og kræver næppe nærmere vejledning til forstaaelse. 
Derimod turde det være paakrævet at oplyse et par enkeltheder vedrørende 
den bladformede tilspidsning af de allerede beskrevne t’ao t ’ie masker i kar
rets overdel. Af æstetikeren opfattes de blot som dekorative bladkartoucher, 
men en anden og dybere mening ligger bag deres udformning. Vi erindrer 
om, at Orientens kunst henvender sig indirekte til sit publikum, aldrig di
rekte. Den antyder frem for at reproducere. Ihukommende dette er vi rede 
til at følge omveje for at naa frem til ornamenternes rette fortolkning -  og 
sandelig ingen møje tør spares, vejene er lange og krogede. Men til sagen!

Kunstkritikerens udsagn om bladkartoucher dækker den halve sandhed, 
men ogsaa kun den halve. Thi det drejer sig ikke blot om bladornamenter, 
men, for at tage munden fuld, om blade, cikader og drager sammentrængt i 
en mest yderliggaaende stilisering eller anvendt i formsprogets knappeste 
stil. Ifølge den svenske forsker Bernhard Karlgren gaar udviklingen fra et 
primært og selvstændigt bladmotiv og et lige saa primært og selvstændigt 
cikademotiv til en gradvis sammensmeltning af begge, hvor cikaden ofte er 
reduceret til et rudiment. Selve bladspidsen udgøres hyppigt af et par drager 
anbragt antithetisk og med krop og hale løbende parallelt med bladets kon
tur, saa halerne mødes i dets tilspidsning. Ofte indføjes en cikade i samme 
spids, saaledes at dens bagparti falder sammen med dragernes haler, eller lige 
saa ofte er cikaden blot antydet ved en ligebenet trekant anbragt med top
vinklen i det tilspidsede parti. Over dette triangulære felt krænger t’ao t’ie 
masken gabet op i to vinkelbøjede kurver, over hvilke uhyrets svagt skraat- 
stillede øjne springer frem. De afgrænses af øjenbrynsbuer, medens lange, 
opretstaaende horn fuldender dekorationen. Et netværk af forskelligt ud
formede spiraler danner baggrund for karrets dekoration og bidrager til at 
kaste liv over dekorationsfladen. Lys og skygge, positivt og negativt, bringes
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Fig. 35. Offerbæger (ku). 1:2. Yin eller tidlig Chou stil (ca. 1300-900 f. Chr.).

4
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i stadig vexelvirkning. Samme spil fortsætter i det indbyrdes forhold mel
lem maskernes kraftige reliefbehandling og baggrundens noget affladede.

Det skal tilføjes, at nærværende kar overensstemmer med endnu en ku, 
der ligeledes findes i Etnografisk Samling, og som allerede tidligere er pu
bliceret (Kaj Birket-Smith: Fra Shang til Ch’ing. Fra Nationalmuseets Ar
bejdsmark 1948, p. 71). Det har interesse at sidestille de to kar med hinanden, 
da de viser to forskellige tekniske udtryksformer for een og samme stil inden 
for samme tidsperiode. Den ene stil, stærk og markant, repræsenteres af for- 
haandenværende kar, den anden, svag og lineær, er gengivet i den allerede 
offentliggjorte ku.

Den markante stil gør sig gældende i en anden af samlingens bronzer, i 
en li-ting (fig. 36), hvor t ’ao t ’ie masker atter figurerer som udsmykning. 
Deres monstrøse udseende er fremhævet i kraftigt relief, hvis næsten skulp
turelle virkning fortætter karrets form og understreger dets robuste karakter. 
Alaskerne -  tre ialt -  flankeres af vertikalt anbragte drager, der maaske kan 
opfattes som løsrevne kropsdcle. løvrigt skal der ikke gaas nærmere ind paa 
dekorationen. Forudsætning for dens opfattelse turde allerede være givet. 
Karrets form derimod har krav paa vor opmærksomhed, thi den viser en ud
vikling af Kinas mest oprindelige kartype, der dateres til landets neolithieum 
eller yngre stenalder -  ca. 4000 aar tilbage i tiden. I hin fjærne periode gen
finder vi grundtypen for vor li-ting i datidens anvendte lerkar, li. Kort og 
godt forklares det som tre spidsbundede, oprindeligt selvstændige kar, der i 
tidernes løb sammensmeltedes til kun eet, men med bibeholdelse af tredelin
gen, som forlængedes ud i karrets ben. Aled dette keramiske produkt som 
udgangspunkt gaar udviklingen over en anden kartype, ting, der særtegnes 
som et trebenet, oftest rundt kar, dog hyppigt firkantet og i saa tilfælde 
forsvnet med fire ben. Fn ting af førstnævnte type er repræsenteret i Etno
grafisk Samling og er omtalt i anførte artikel af Birket-Smith. Fælles for saa- 
vel den runde som den firkantede form er to kraftige, opretstaaende hanke. 
Og hermed er vi naaet frem til en krydsning, til den afbildede li-ting type 
(fig- 36)-

Betegnelserne li og ting bør fremhæves som oprindelige typenavne. Begge 
forekommer i en stor mængde kar og adskiller sig derved fra de fleste nu 
gængse karnavne, der maa tilskrives senere tiders opdigtning.

Endnu to af samlingens bronzer -  to chiieh bægre (fig. 37) -  er dekoreret 
med t’ao t’ie motiver, der parvis slutter sig omkring bægrenes korpus. Kun 
øjnene springer frem og bryder, sammen med tre lodrette segmenterede 
lister, den næsten plane dekorationsflade. I det ene bæger (fig. 37 a) forekom
mer en udvidet t ’ao t’ie variation, hvor man foruden de sædvanlige maske
dele konfronteres med en krop. I virkeligheden drejer det sig i foreliggende 
tilfælde om en kombination af t ’ao t’ie og drager, hvor de sidste er udstyret
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Fig. 36. Offerkar (li-ting). 2:3. Yin eller tidlig Chou stil (ca. 1300-900 f. Chr.).

med kloagtigt afsluttede ben og med opretstaaende hale. Bægerets fremsprin
gende hank, der ved roden er forsynet med et bøffelhoved, danner i begge 
exemplarer det ene maskepars midtlinie eller næseryg. Bladflige griber op 
omkring mundingsranden og fortsætter under det læbeformede parti fortil 
og under det tilsvarende tilspidsede bagtil.
4*
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Bægerets form er forklaret ud fra ligheden med en omvendt hjælm eller 
med en fugl. Sidstnævnte sammenligning søger støtte i dets benævnelse som 
chüeh. Ganskevist stammer denne navngivning fra Sung tiden, men der er 
mulighed for, at navnet er oprindeligt, idet det er udpeget som forekom
mende i de saakaldte orakelben, samtidens »kongelige arkiv«. Alen rent bort
set herfra dækker navnet chüeh over betegnelsen paa en bestemt fugl, der 
ifølge gammel opgivelse kendetegnedes ved sit skrig: chieh, chieh, tsu, tsu. I 
omtrentlig oversættelse lyder det: maadehold, maadehold, tilstrækkeligt, til
strækkeligt. Disse advarende ord formodedes at rinde den drikkende i hu, alt 
medens han holdt bægeret for munden. Det synes overflødigt at karakterisere 
en slig beretning.

Aledens bægerets anvendelse som drikkekar vel nok kan fremkalde no
gen betænkelighed, raader der afgjort tvivl, hvor det drejer sig om at for
klare de to paddehatlignende grene, der hæver sig lodret op fra dets rand. 
Alange sindrige paahit er fremført for at retfærdiggøre deres tilstedeværelse 
eller eventuelle funktion, men ingen synes tilstrækkelig realitetsbegrundede 
til at paakræve omtale. Hvorom alting er, har chüeh bægeret paa samme 
maade som li-ting karret rod i Kinas neolithiske tid, hvorfra arkaiske typer 
er fremdraget som keramiske forbilleder.

De hidtil diskuterede bronzer dateres alle til Shang tidens senere halvdel 
og kan paa trods af deres forskelligartede elementer henføres til een og 
samme stilgruppe -  til Karlgrens primære Yin stil (A). Som fælles karak- 
teristica kan anføres dekorationens tendens til at brede sig ud over hele kar
fladen, forudsat at det harmonerer med karrets form. Et illustrerende exem
pel herpaa er den afbildede li-ting (fig. 36), medens derimod de gengivne ku 
og chüeh (fig. 35 og 37) viser dekorationens tilpasning til karrenes mere 
uegale former. Ud fra den anvendte dekoration kendetegnes stilen endvidere 
som en udpræget dyrestil.

I omtalen af en primær stil inden for Shang maa det forventes, at ogsaa 
en sekundær stil (B) er nærværende i samme periode. Forventningerne slaar 
til, og allerede i dette tidlige tidsafsnit af Kinas historie foreligger to sam
tidige og hpjt udviklede stiltraditioner i bronzestøbningen. ATi er i den lykke
lige situation at kunne paavise denne anden stils særpræg i et af samlingens 
bronzekar, en kuei (fig. 38). Lad det med det samme være sagt, at benævnel
sen kuei er hentet fra Chou tidens skrifter og har sin forløber i orakelop
tegnelserne.

Alest iøjnefaldende for stilen er dekorationens begrænsning i horizontale 
bælter, hvorved et anseligt midtparti af karfladen lades uberørt. ATed nær
mere iagttagelse føjer sig hertil ornamenternes stærke opløsning og geome- 
trisering. Særlig typisk forekommende er t ’ao t’ie uhyrets næsten kom
plette opløsning, hvor kun de fremspringende øjne stadig er umiskendelige.
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Fig. 37 og 37 a. Offerbægre (cbiieh). 1:3. Yin eller tidlig Chou stil (ca. 1300-900 f. Chr.).

Ders øvrige bestanddele lader sig kun identificere ud fra særligt kendskab til 
dets mange former og forbindelser med forskellige dyr. I foreliggende til
fælde bedes man blot acceptere paastanden om dets tilstedeværelse i det af
bildede kars tredelte hals- og fodfrise. I deres respektive nederste parti gen
gives fao t’ie’ens lemmer, i deres mellemste dens krop og i deres øverste en 
række fjerkamme, der synes at røbe en sammensmeltning med en speciel 
drageform.

Samtidig med anførelsen af ovennævnte træk som kendetegnende for den 
sekundære Yin stil maa det paapeges, at disse ikke er afgørende for daterin
gen til Yin af samlingens omtalte kuei. En ret omfattende inskription i kar
rets bund gør det lige saa sandsynligt, ja i virkeligheden mere rimeligt, at 
henføre det til den efterfølgende Yin-Chou eller tidlige Chou periode (ca. 
1027-900 f.Chr.). Alt overvejende drejer det sig i denne om en blot videre
førelse af tidligere anvendte elementer med kun optagelse af faa nye. En 
udpræget epigonstil foreligger. Med rette kan man maaske opfatte bronzerne 
i Yin og i særdeleshed i periodens primære stil som stykker massiv skulptur. 
I samme tids sekundære stil og derefter i stigende grad i den efterfølgende 
Yin-Chou periode præges de langt mere af deres funktionelle rumlighed, der 
kun giver plads for skulpturelle reminiscenser. Ganskevist er de plastisk 
formede dyrehoveder saavel paa korpus som hanke bevaret i næsten ufor-
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Fig. 38. Offerkar (kuci). 2:5. Yin-Chou eller tidlig Chou stil (ca. 1027-900 f. Chr.).

anderlighed. Alen set i forbindelse med karrets nu glatte flade, i modsætning 
til den tidligere reliefbetonede, forekommer slige skulpturelle enkeltheder 
snarere at »holde stand« end at indgaa i en harmonisk helhed.

Endnu en kuei findes i museets samling og er berettiget til omtale (fig. 40). 
For første gang figurerer fugle i vort emnerepertoire. Rent ornitologisk kan 
deres art næppe fastholdes, men i vort formsprogs glossar er de opført som 
»fugle med løsrevet hale«. Det beskrivende adjektiv hentyder til et ganske 
bestemt træk i fuglens opbygning, som tydeligt vil fremgaa af vor illustra
tion, nemlig til det parti, der aftegnes som en løsrevet C-kurve, og som er 
dannet af fuglens bageste ben i forbindelse med en ombøjet linie fra hale
fjeren. Karrets skulpturelle enkeltheder slutter sig til de tilsvarende i før
nævnte kuei, kun synes de i foreliggende tilfælde at være afsvækket en del. 
Stilistisk er der ikke tvivl om karrets datering til Yin-Chou, og det overens
stemmer med en inskription i dets bund, af hvilken de tre første tegn ikke har 
kunnet tydes, medens de tre følgende er oversat: lavede denne kuei. Alt taler 
for, at de indledende tegn dækker over et navn.

Samlingens bronzer fra de tidligste perioder i Kinas historie er hermed 
præsenteret. Deres respektive inskriptioner har været strejfet og anført som 
medvirkende faktorer ved dateringen af karrene. Stedet er ikke her til filo
logiske betragtninger, der iøvrigt falder uden for forfatterens kompetence, 
men to exempler til hjælp for bronzernes tidsmæssige stadfæstelse skal dog
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Fig. 39. Inskription indvendig i bund 
af offerkar fig. 38.

anføres. Populært sagt og forstaaet i samme vide almengyldighed begrænser 
Shang tidens indskrifter sig til kun at omfatte nogle faa symboler eller skrift
tegn, medens Chou tidens anvender kolonner af tegn.

Museets ku (fig. 35) illustrerer det førstnævnte og er forsynet med kun 
tre symbolske tegn (fig. 41). Øverst ses to knælende mænd med et offerkar 
imellem sig. Tegnet er udlagt som »offerfest«. I moderne transkription lyder 
det hsiang og oversættes som »at se imod«. Til grund herfor ligger det kine
siske tegn ch’ing, minister eller højtstaaende
embedsmand, der sandsynligvis kan opfat
tes som mellemled mellem det arkaiske tegn 
for »offerfest« og hsiang. Det vil sige, at 
ch’ing hentyder til fester i det gamle Kina, 
hvor man samledes ved et maaltid, og ved 
hvilke spiselejligheder det var sædvane at 
afgøre statsanliggender. Embedsmænd del
tog naturligvis i slige banketter. Den sidste 
udvikling af ordet i betydningen af »at se 
imod« illustreres af begge tegn, der viser, 
hvorledes man sad i knælende stilling med 
front mod det anrettede maaltid.

Det følgende tegn i ku’ens inskription 
er et cyklisk tegn, kuei. Det svarer til det 
nordlige verdenshjørne og til elementet 
vand og er det sidste i gruppen af de »ti 
himmelske stængler«, som af datiden an
vendtes som personnavne. Sammen med en 
anden tegngruppe, de »tolv grene«, dan
nede de »ti himmelske stængler« endvidere 
en cyklus af tres forskellige forbindelser til 
bestemmelse af dagene i rækkefølge. Ende
lig er det sidste tegn tydet som »beholder« 
eller »skrin« muligvis til opbevaring af en 
dolkøkse og er transkriberet chu i betyd
ningen: at opbevare, at gemme hen.

Den anden mere oplysende indskrift er 
hentet fra samlingens kuei (fig. 38) og er 
gengivet i fig. 39. Den anføres her som en 
typisk Chou indskrift og som advarsel mod 
blindt at stole paa kinesiske kunsthandleres 
udlægning af texter. I hvert tilfælde er fore
liggende blevet endda ikke saa lidt mistydet.
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En identisk indskrift paa et meget lignende kar er omtalt og oversat af Karl
gren, hvilket gjorde undertegnede opmærksom paa uoverensstemmelse mel
lem de to texters tydning. Ved vor oversættelse af den transkription, der 
ledsagede museets kar, reduceredes den tidligere, noget vidtløftige tydning 
(en kinesisk fortælling om stykkets tilblivelse) til Karlgrens enkle fortolk
ning: Da prinsen foretog inspektion langt borte og kommende fra øst var 
i den nye by, modtog (jeg) tjener K’ing (Hiang?) bronze og gjorde der
med fader Yi’s kostbare kar.

Tidspunktet for at drøfte karrenes brug og deres milieu kan næppe ud
skydes længere. At det er forhalet indtil nu skyldes væsentlige grunde, ja 
den mest afgørende af alle: uvidenhed. Men lad os maskere vor ignorans med 
mildhedens skær af formodninger og antyde et par sandsynligheder.

Bronzerne selv er datidens kildemateriale, deres inskriptioner dens arki
valier. De sidste indeholder som fremgaaet af omhandlede materiale just 
ikke guldgruber at øse af for vort formaal. Men selve karrenes form, deres 
teknik og dekoration -  ja deres blotte tilstedeværelse imødekommer vort 
videbegær og giver dokumentarisk vidnesbyrd om livets mangeartethed alle
rede dengang. Tydeligst kommer det til orde i den anvendte dekoration, 
hvor t’ao fie masken synes særligt fremtrædende. Motivets geniale variation 
hindrer gentagelsens trivialitet. Det hypnotiserer og ansporer til næsten de- 
tektiviske undersøgelser for eventuelt at kunne triumfere over hidtil upaa- 
agtede detailler. Nutidens trang til at systematisere har paa mange maader 
faret ilde med motivet, og en god del aktivitet er udfoldet for at bestemme 
det zoologisk. Man fristes til spagfærdigt at mene, at det oftere drejer sig 
om fortolkerens personlige indstilling end om anvendt sund kritik. Exempel
vis er t ’ao t ’ie uhyret udlagt som en tiger, oxe eller vandbøffel eller som 
den mindre realitetsbetonede drage. Sidstnævnte fabeldyrs optræden blandt 
seriøse dyreexemplarer hilses som en befriende udfordring til raadende snæ
versynethed, der lader haant om inspirationens fantasispil. Fantasi og skaber
evne supplerer hinanden, nøgternhed og goldhed i samme maade.

Hvorom alting er, bør det erindres, at selve benævnelsen t’ao t ’ie langt 
fra er samtidig med bronzernes tilblivelse. Dens anvendelse skyldes navnets 
betydning af »slughals« eller »fraadser«. Ingen kan benægte, at det er et 
særdeles forslugent uhyre, der stirrer os i møde fra karrenes vægge. Dets 
hyppige mangel paa underkæbe fremhæver dets graadighed og velegnethed 
til at fortære enorme kvanta. Sung tiden benyttede sig af dette træk til at 
tillægge motivet speciel funktion af at advare karrenes brugere mod over
dreven nydelse. Dets efterhaanden erhvervede symbolske betydning er med 
rette fremhævet som illustrerende exempel paa senere tiders forkærlighed 
for at rationalisere.

Motivets opsplitning i to halvdele, der smyger sig omkring karret, er som
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Fig. 40. Offerkar (kuei). 2:5. Yin-Chou eller tidlig Chou stil (ca. 1027-900 f. Chr.).

tidligere nævnt ikke blot en teknisk detaille, men ligesaa meget en paamindelse 
om livet selv. Gennem de forenede og altid samarbejdende kræfter yang og 
vin udtrykkes dets positive og negative aspekter. Forholdene er ikke specifike 
for Shang og Chou tidens Kina. Paa Stillehavets modsatte kyst, maaske mest 
fremtrædende paa Nordamerikas nordvestside findes paralleler. Herboende 
indianere arbejder i samme »spaltning«s teknik overført til træ og udtrykker 
sig i en ornamentik, der til tider viser stærke overensstemmelser med den her 
diskuterede.

Som svmbolet paa Østen er dragen saa godt som allestedsnærværende 
i bronzernes dekoration. Gengivelserne er mangeartede og stærkt varierede, 
og lige hyppigt figurerer dragen som selvstændigt motiv og som kun pars 
pro toto. Som exempel paa førstnævnte henvises til samlingens ku (fig. 35), 
hvor en fortsat række af drager slutter kreds omkring bronzens fodparti. 
Som illustration til sidstnævnte, til dragens optræden som kun en del af et 
hele, tjener saa godt som samtlige bronzers dekoration. Thi som allerede 
nævnt viser en analyse af de kun tilsyneladende helstøbte motiver, at de er 
sammenstykket af enkeltornamenter, der hver for sig udgør enheder med 
hver sin symbolske mening. I nogle tilfælde indgaar dragen som et enkelt 
organ i en større anatomi, i andre tilfælde danner den simpelthen den ene 
halvdel af selve t’ao t ’ie motivet.
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I betragtning af dragens tidslange og vedholdende popularitet i Kina har 
den faaet paahæftet alle mulige symbolske betydninger. Om den overhovedet 
har haft saadanne fra de tidligste tider vides ikke. Først gennem Chou tidens 
literati aner man, at den opfattes som del af universet. Alt overvejende 
erkendes den som velmenende og betragtes som en slags regnmager. Alene 
i kraft af denne funktion er dens anseelse sikret i et samfund, hvor alt af
hænger af den livgivende nedbør.

Uden nogen form for udspekulerthed tør man vel fastslaa, at ornamen
ternes tilsynekomst paa bronzerne næppe er dikteret af tilfældigheder. Sand
synligheden taler for, at de har skullet overføre deres magiske kraft til karrene 
selv. Fortolkningen af deres magi er derimod den rene spekulation og frem
for alt senere tiders i denne forbindelse lidet relevante hjærnespind. Det 
ignoreres her.

Vi foretrækker langt hellere at se nærmere paa karformene, der vidner 
om forskellig brug. Thi det turde staa uimodsagt, at kar, der støtter paa 
ben, er velegnede til anbringelse direkte over aabent ildsted, medens kar, 
der hviler paa samlet basis, er ligesaa uegnede til dette formaal. Med andre 
ord nogle kar har været anvendt til at koge i, andre til blot at opbevare i. 
Eftersom form og indhold betinger hinanden, kan det ydermere fastslaas, 
at nogle kar har været bestemt for flydende stoffer -  andre for mere sub
stantielle. I betragtning heraf maa foreliggende ku og chtieh typer have 
været ment for liquid føde, li-ting og kuei typerne derimod for fast.

Fra det kinesiske agerbrugs tidligste gry har vand været en undergørende 
vædske, der æredes i overensstemmelse hermed. Som landets næringskilde er 
det naturligt udpeget som dets første offerdrik. Hirse- og risbrvg maa imid
lertid hurtigt have fortrængt det, da baade hirse og ris var kendt allerede 
i Kinas neolithicum. Underretning om Shang tidens husdyr faar vi gennem 
datidens knoglefund, hvor hund, svin, faar, ged, hest, oxe eller vandbøffel 
samt fjerkræ som høns optræder regelmæssigt. Det er rimeligt at antage, 
at denne liste afspejler samtidens kostseddel saavel for nærværende som for 
hinsidige. Thi som de døde saa anraabes guderne bedst gennem bordets 
glæder. Det er til forbindelsen med guderne, at vi søger frem.

Karrene er vore formidlere. De har tjent højere formaal end den daglige 
husholdning. De har været fyldt med offergaver til brug for de magter 
paa hvilke alt beroede. Fremmest af alle staar ti, en næsten altfavnende 
skikkelse, der har henrykket dogmatiske tilhængere af enhedsbegrebet til at 
erklære Shang tidens religion for monotheistisk. Utallige bønner og spørgs- 
maal er rettet gennem orakelbenenes »brevkasse« til ti. Snart gælder det 
vejret, snart afgrøden, snart et opportunt øjeblik for at starte et allerede 
planlagt krigstogt og saa fremdeles. Alt taget i betragtning synes ti imidlertid 
ikke at have været eneraadende, men snarere at have været sidestillet andre
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magter eller guder. Lige ofte som blot ti, paakaldes han som Shang ti (øverste 
herre). Med støtte i denne benævnelse er subtile betragtninger gjort gældende 
for at opfatte Shang ti som Shang dynastiets første regent og dermed som 
ophavsmand til dets følgende konger. Genealogisk identificeres han med en 
deificeret stamfader. Kinas uofficielle religion, forfædredvrkelsen, melder sig.

At bronzerne ogsaa har været aktiver her læses gennem deres indskrifter. 
Vedvarende og omtrentligt og næsten monotont lyder det »til fader Yi«, 
»til bedstefader Chia« eller »maatte dette kar æres af sønner og sønnesønner«. 
Senere tiders anetavler bliver nærværende, og vi under gerne karrene deres 
funktion. Intet modsiger det for saa vidt, selv ikke den kendsgerning at 
karrene er gravfundne. Thi det er gjort gældende, at ligesom anetavlerne 
en efter en i overensstemmelse med generationers forløb blev fjærnet fra 
forfædrealtrene for at give plads for nye, saaledes kunne bronzerne efter
haanden være blevet gravlagt hos henfarne forfædre. Man fristes til at gaa 
videre i retfærdiggørelsen af karrenes tilstedeværelse i gravene ved at frem
hæve deres ornamenters betydning. Intet synes mere nærliggende end ønsket 
om, at deres symbolske kraft stadig skulde gavne den døde. Karret maatte 
da forudsættes nærværende som en slags medium. Der var samme brug for 
det i et fortsat liv som i et afsluttet.

Men det maa forstaas og huskes, at karrene ingenlunde er fremstillet som 
gravgods. Sideløbende med deres hclligbrug er deres verdslige anvendelse. En 
tidligere citeret indskrift (p. 56) omtaler en fyrstelig belønning i form af 
bronze, hvoraf modtageren lod støbe et kar. Ved behændig camouflage kan 
belønning tage form af bestikkelse. At karrene eller i det mindste deres kost
bare materiale ogsaa har fundet slig anvendelse kan vanskeligt bestrides. 
Shang tidens centraliserede kongemagt har utvivlsomt haft den ene eller den 
anden eller begge former nødige i samme grad som Chou tidens decentra
liserede feudalmagt.

Vi søger tilbage til kendsgerningerne og træffer dem i bronzernes støbe
forme. En stor mængde er fundet. Nogle forklares som special-forme til 
særligt komplicerede dele eller fremspringende partier som f. ex. hanke og 
plastiske detailler, der maa være tilføjet karrene ved lodning. Andre forklares 
som forme til den voxmodel, der har været kærnen i den benyttede »cire 
perdue« méthode. Ingen tvivl er mulig -  alene denne tekniske fremgangs- 
maade borger for ornamenternes fabelagtige præcision. Nutidens bronze
støbere er efter eget udsagn magtesløse i konkurrencen med datidens haand- 
værkere.

Ornamenterne er altovervejende to-dimensionale, men gives tre-dimen- 
sionalitet gennem de segmenterede lister, der er nævnt som integrerende dele 
af flere af kardekorationerne. En streng og statisk udtryksform i Shang 
animeres efterhaanden af en barok og dynamisk stil. Overgangen til en ny
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periode forberedes. Bronzerne bærer ikke noget individuelt artistisk præg, 
men fremtræder som iøvrigt al tidlig kinesisk kunst anonymt. Allerede i hin 
fjærne tid har højt udviklede specialarbejdere været bundet af tradition. 
Synderligt overraskende forekommer det ikke. Thi gennem alle tider har 
indfødte haandværkere formaaet at sikre kinesisk kunst dens berømmelse 
ved mere at garantere dens traditionsbundne fuldendelse end dens indivi
duelle.

Bronzernes lokalisering til Shang dynastiets sidste hovedstad nær det 
moderne Anyang i Honan er ikke længere enegældende. Omfattende ud
gravninger foretoges imidlertid først her, og det blev sædvane at etiketerc 
alle bronzer »Anyang«. Tiderne har gjort klogere. Nye udgravninger har 
godtgjort, at Shang dynastiets skiftende regenter udmærkede forskellige by
samfund ved at tildele dem førende stilling som hovedstæder. Strategiske 
hensyn maa ofte have betinget denne omskiftelighed. Her skal blot klar
lægges, at bronzernes hjemsteder efterhaanden er mange inden for det for
modede Shang territorium, der omfattede dele af nutidens provinser Honan, 
Hopei og Shantung.

Ovcnstaaende antegnelser om en spontan og uovertruffen og endnu gaa- 
defuld bronzekunst i Kinas tidligste historie kan kun have gvldighed som 
skitsens rids. Vi samtykker i Orientens antydningskunst og tilføjer ydmygt 
mesteren K’ung tzu’s ord: Dersom jeg giver en mand eet hjørne, og han ikke 
kan komme tilbage med tre, fortsætter jeg ikke lektionen.

Fig. 41. Inskription i bund af offerbæger 
f'g- 3Î-



Fig. 42. Strø herred i oldtiden. Tibirke ligger som herredets kultiske midtpunkt. 
Ad beskyttede indre farvande kan man komme dertil fra herredets bygder. -  E. D.

HVORHEN FØRTE 
O LD TID SV EJEN  I TIBIRKE 

Et Vi af Jellingtype i Tibirke 

A f E j n a r  D yggve

Vore arkæologer har i de senere ar fremdraget ikke så få anseelige bro
lagte veje fra oldtiden. Blandt de mest kendte er Borremosevejen i det 
vestlige Himmerland og vejen gennem Ellemosen i Tibirke, men medens det 

praktiske formål for den første uden videre kan erkendes af enhver, har 
Tibirkevejens egentlige opgave ikke kunnet bestemmes i de år, der er for
løbet siden blotlæggelsen i 1943-1944.

Jeg besøgte af og til udgravningsarbejdet ved vejen i Ellemosen, et ar
bejde, der blev ledet af Georg Kunwald med stor dygtighed og omhu. Som 
man vil huske, blev der blotlagt en godt halvandethundrede meter lang vej-
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l ig. 43. J  ibirkc bouder (Oie Larsen og Oline Svendsdatter) fortæller sagn om Toftekilden 
(ca. 1920). -  Fot. I. AI. D.

strækning, som havde ført over en meget grundet vig dér, hvor vi nu har 
mose, og hvis tre meter brede vejbane på en opfyldning af trærafter og grus 
var beskyttet mod bølgeslaget ved store sten i vejens kanter. Parallelt med 
vejen og i en halv snes meters afstand fra denne fandt Kunwald yderligere 
en selvstændig sti af trædesten. (Se Kunwald, Fra Nationalmuseets Arbejds
mark, 1944, og Frederiksborg Amts hist. Aarb., 1945).

Begge, vejen og stien, ligger i samme niveau -  de højst nogle få centi
meter, stien ligger højere end vejen, har slet ingen betydning -  og begge 
dele har således fungeret samtidigt og under samme vilkår. En vej alene var 
bygget f. eks. over Borremosen, og trædesten alene var lagt f. eks. over til 
et tingsted på en holm (Tingwall sogn på det dengang norske Shetland), 
men den dobbelthed, vej og sti sammen, som findes her i Tibirke, rejser et 
problem, fordi stien for en almindelig betragtning synes fuldkommen over
flødig. Et fremsat forsøg på forklaring: sti for fodgængere, vej for kørende, 
forudsætter en adskillelse i trafikarter, som den daværende færdsel naturlig
vis ikke kunde begrunde.
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Fig. 44. »Kildemarkedet« midsommeraften i Tisvildc by. T. h. ses syge drage langs vejen til 
Helene kilde og grav. -  I baggrunden Fogedgården (?). -  Maleri af Jörgen Sonne 1858.

Fig. 45. Syge tilbringer midsommernatten på Helenes grav efter at have drukket af den hellige 
kilde. -  Jørgen Sonne 1847. (Fot ved velvilje fra dir. Rubow, Statens Museum for Kunst).
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Fig. 46. Diget omkring Tibirke 
kirkeplads (Viet), med det be
varede af digets fortsættelse ind i 
skoven svd for Grctclv. -  1:2000. 

1. D.

For mig stod det i 1943 som en mulig slut
ning udfra denne dobbelthed, at stien havde 
optaget den egentlige færdsel, medens den 
brede vej derimod var en processionsvej, der 
ialt fald til visse tider var forbeholdt hellige 
optog ved landsdelens religiøse højtider. En 
helligvej, en iepå  6b6c, indgår ofte i store 
helligdomme, der tiltrækker folkemængder til 
gudsdyrkelse, til rådslagning og til marked, 
og en adskillelse mellem færdsel i det daglige 
og en særlig festligt eller liturgisk præget færd
sel var ihvertfald i Sydens oldtid en ganske al
mindelige foreteelse.

Disse tanker om en helligvej for Tibirke- 
landet kunde på forhånd synes naturlige udfra 
den velkendte opfattelse af, at der i Tibirke 
havde været en hedensk offerlund og offerkilde 
til Tis eller Tirs forherligelse, og de finder 
støtte i, at der efter de topografiske forhold at 
dømme ikke var rimelig brug for en egentlig 
færdselsvej her: Tibirkelandet kunde let nås i 
sydvest ved den nuværende Bækkebro, i ældste 
tid med båd, senere, inden den nuværende bro, 
ved en spang, og det havde i nordøst en land
fast forbindelse med det øvrige Sjælland (fig. 
42 ). Landet var en halvø, der vilde have været 
lettere at forsvare uden denne brede forbindel
sesvej, som derfor næppe vilde være bleven ud

ført, hvis der ikke havde foreligget særlig vigtige grunde.
Nogle topografiske betragtninger af rent foreløbig karakter bør vistnok 

nu indskydes. (I december ifjor -  efter at jeg havde taget Tibirkespørgsmålet 
op -  henvendte jeg mig til professor Hald, vor første nulevende sagkyndige, 
og fik løfte om senere drøftelser).

Stednavnet Tisvilde, eller T/svilde, som de lokale siger, tyder allerede 
Werlauff i sin omtale af Holbergs »Kildereisen« som Tisvælde (— Tirsvæld), 
men hvor sikker denne tydning i virkeligheden er, må andre udtale sig om. 
Blandt dem, der står bag tolkningen Tibirke =  Tirs birkelund, skal jeg 
nævne brødrene Olrik. I nyere tid har Brøndal (iflg. venlig meddelelse af 
13.4. 55 fra fru R. Brøndal) også godtaget forleddet T i som gudenavnet Ti, 
men har derimod villet forstå birke som svarende til et »birk«, et »ting« 
eller et »hov«. Ligesom Axel Olrik peger Hald på, at Ti i Tibirke kan
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Fig. 47. Kirkepladsen (Viet) 1917. Grete Sørensdatter på vej fra Gretely til kirke. -  Fot. E. D,

Fig. 48. Äsen med Tibirke kirke 1886. -  Maleri af Viggo Johansen. 
(Fot. velvilligst ved Winkel & Magnussens kunsthandel).

5
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Fig. 49. Kopi efter kort af 1793, som er målt af Ole 
Kyndhe og tegn. af Munk; Matrikel. -  E. D.

opfattes ubenævnt som Guden eller Guderne. Tibirke måtte vel på dette 
grundlag forslagsvis omsættes i Gude-birke, altså tydeligt et helligdomsnavn, 
og ct meget gammelt sådant, hvilket er meget væsentligt. Hald tænker sig 
guden senere personificeret, og som personificeret kan gudenavnet optræde 
i Tisvilde med den tydelige genitiv. Han mener det muligt, at gudenavnet 
T i ved denne senere tid også kan være indgået i den datidige forståelse af 
navnet Tibirke. Ligesom flertallet af forskere tyder han birk som birkelund.

En anden stednavneforsker, Kousgaard Sørensen, vil ikke helt udelukke 
muligheden af, at Tibirke kan indeholde gudenavnet Ti, men peger samtidig 
på en anden tolkningsmulighed, nemlig at Ti kunde være talordet ti. Da 
han samtidig sætter birke =  birkelund, må stednavnet logisk omskrives til 
10 birkelunde, hvilket lyder ejendommeligt. Hvis det skulde svare til 10 
enkelte birke, er antallet træer så højt, at det er vanskeligt at forestille sig 
rent billedmæssigt: 10 birketræer i en gruppe vil sikkert naturligere opfattes 
som et kollektiv, som en lund.

Ved bedømmelsen af spørgsmålet om Tibirkes hellighedsart, som hører 
sammen med den filologiske vurdering, må man tage det meget væsentlige 
faktum med i betragtning, at der ingen kirke findes i Tisvilde by, men at 
Tisvildeboemes kirke ligger i Tibirke, et sted, som derfor antagelig også i 
hedensk tid må have stået højere i rang end Tisvilde. Hvor tidligt har der 
overhovedet eksisteret et Tisvilde?

Hvad afstanden til egnens to kendte kilder angår, ligger byen Tisvilde
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lige langt fra den s. k. Helenekilde ved stranden og den meget vandførende 
Toftekilde ud for Tibirke kirkeplads. Om man skal se den ene eller den 
anden af de nævnte kilder som den oprindelige helligkilde, derom er menin
gerne delte. Der findes slet ingen kilde eller kildetradition ved selve Tisvilde.

Vedrørende den middelalderlige helligkilde, Helenekilden: efter legen
dens eget udsagn var det en nyfremsprungen og derfor indtil da ukendt 
kilde. Når den blev udset til mirakelsted, må formålet have været at trænge 
den tidligere hedenske kildedyrkelse ud af befolkningens bevidsthed. Gen
nem de forløbne århundreder har den ny form for overtro ved Helenes 
kilde og grav da også, synes det, haft held til så godt som helt at fjærne 
de hedenske stedlige traditioner.

Hvis man accepterer, at Helenes lig blev fundet, må man konsekvent 
ga ud fra, at den første hensigt var at føre det fra stranden til indviet jord 
pa Tibirke kirkegård. En analogi fra et nærliggende sted i det samtidige 
Danmark styrker dette: båren med den hellige Magnhilds lig, som også frem
kaldte en kilde der, hvor den et øjeblik blev stillet, skulde føres til Fulltofta 
kirke i Skåne. Det var 1215, altså omtrent samtidig med Helenelegenden. 
Men hvorfor blev Helene ikke begravet på Tibirke kirkegård, og hvorfor 
blev det ikke Toftekilden, der blev Helenes kilde? Svaret må antagelig være, 
at denne kilde, Toftekilden, var en anset ældre offerkilde, som var for kendt 
til, at kildeunderet kunde blive knyttet til den og vinde tiltro hos den sted
faste befolkning.

Derfor, sådan udkaster jeg det forsøgsvis, måtte legenden formuleres 
saledes, at sceneriet blev forlagt så langt bort som muligt fra den gamle kilde 
ved kirken, og derfor nåede Helene ikke til Tibirke, men hendes »grav« 
blev udpeget nær kilden ved stranden, iøvrigt i en bronzealdergrav, som 
blev kristnet ved opførelsen af et kapel. Som kendsgærningerne viser, kunde 
Helenes mirakelkult udbygges uforstyrret på dette sted, og de dér oplevede 
undergærninger blive så indtægtsgivende, at man allerede i slutningen af 
1300-tallet kunde opføre den prægtige gotiske hvælvingshal som afløsning 
for Tibirke kirkes romanske kor. Præsten i Tibirke holdt sikkert gærne 
øje med, at der ikke foregik noget anstødeligt ved den gamle kilde, som 
der fra nu af hvilede forbandelse over. De sparsomt bevarede lokale sagn, 
som takket være Hans Hartvig Seedorf er optegnede i deres helhed, synes 
at bekræfte denne forbandelse, idet de knytter kilden til trold og uhygge. 
Gamle bønder (fig. 43) har omkring 1920 fortalt mig, at det i ældre tid 
hed sig, at troldtøj plejede at hente vand ved Toftekilden. Videre: at gen
gangere holdt til dér ved nattetide, og at man Sankt Hans nat skulde besøge 
Toftekilden og toe sine øjne, så blev man klartskuende i det følgende år. 
De beskrev også Arnakke-kongens natlige ridt til kilden. Man mærke sig 
tidspunktet: Sankt Hans nat, fordi dette også var afgørende ved Helene-
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Fig. 50. Tibirke Viet sammenlignet med Jelling Viet. -  E. D.

miraklerne (fig. 45). Olrik har også gjort opmærksom pa, at Helenekultens 
højdepunkt, midsommertiden (fig. 44 og 45), var hedensk arv.

Vanskelighederne ved de topografisk-arkæologiske og toponomastiske si
der af Tibirkeproblemet må ikke afskrække os fra til sin tid at tage dem op 
fra grunden. Det er under den meget sandsynlige, men dog kun foreløbige 
antagelse af, »at vi i Tibirke-egnen befinder os på guden Tis enemærker« 
(J. Brøndsted i Pol. 30. 6. 1943), at jeg opererer i det, der nu følger.

Jeg nævnte foran, at der måtte ligge vigtige grunde bag udførelsen af 
det store vejarbejde over Ellemosen. Vigtigt var dengang fremforalt hensynet 
til guderne. Havde Tibirke kun været en lille lokal helligdom for beboerne 
på halvøen, vilde denne store, velbyggede vej efter det ovenfor fremsatte 
ikke have haft nogen eksistensberettigelse. Jeg vil derfor søge at vise, at 
helligdommens betydning netop rakte ud over det snævert lokale.

At Tibirkehelligdommen for det første må have stået højt i anseelse kan 
ses af, at kirken og sognet har bevaret kultstedets hedenske navn. Her må 
tages i betragtning, at kun få hedenske helligdomme, hvis navne har tilknyt
ning til guder, synes at have undgået at blive udslettede i tiden for krist
ningen af Danmark. At navnet er respekteret, bør der formentlig lægges så 
meget mere vægt på, som stedet ikke i historisk tid har været knyttet til 
nogen kongsgård.

Helligdommen i Tibirke synes dertil anlagt tidligt, hvor tidligt, skal der 
nedenfor gøres rede for: Det tidlige er en omstændighed, som stærkt un-
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Fig. 51. Stenristning, påtruffet på Tibirke kirkeplads 1913 af ingeniør Jünger. -  Fot. Nat.inus.

derstreger denne kultplads betydning. Og kultstedets anseelse må mand og 
mand imellem have holdt sig meget længe fremefter i tiden, ellers vilde den 
katolske Kirke ikke -  som allerede omtalt -  have gjort sig så megen umage 
for at lamme de hedenske trosvaner her, ikke alene ved at bygge et gudshus 
på selve hovet, men først og fremmest ved at konstruere Helenes underfulde 
helgenlegende.

Afgørende som bevis for Tibirke-helligdommens eller gudehovets ind-
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flydelse og særstilling er dog efter min mening det Vi, som jeg kan påvise 
på den nuværende kirkeplads. Det drejer sig om et ca. 200 m langt anlæg, 
af form og størrelse som Jelling-Viet, i sig selv tilstrækkeligt til at motivere 
processionsve j en.

Tibirke kirkeplads omgives af statsskoven Tisvilde Hegn, som bekendt en 
plantet skov af nyere oprindelse (ca. 1730-1830). På den sydlige del af 
denne plads, og udstykket fra denne, ligger et lille hus, Gretely, opført i 
90-erne af egnens dygtige spillemand Karl Poulsen. Efter hans enke, Grete, 
som stammede fra Toftegaarden, opkaldte min kone og jeg ejendommen, 
som vi som nygifte havde overtaget i 1917. Gretelys ydergrænser mod øst, syd 
og vest består af det samme skovdige, der omgiver den øvrige del af kirke
pladsen. Udenfor denne, delvis i den nuværende skov, ligger tomterne fra 
kirkebyen Tibirke, hvis gårde på grund af sandflugten ca. 1720 blev flyttet 
til stedet for den nuværende Tibirke by. En bageovn, halvvejs udgravet, 
et udgået æbletræ og den omtalte Toftekilde var indtil nylig de eneste kendte 
faste minder fra landsbyen.

Jeg lagde allerede i 1917 mærke til, at det østre og vestre skovdige løber 
skråt ind mod hinanden i en spids vinkel, og at disse grænselinier, fra hjør
nerne i det nuværende sydskel i Gretelys have, fortsatte sydpå i nøjagtig 
samme flugt i form af lave jordvolde med stenfyld. Jeg gravede dengang 
et snit i den østlige vold og blottede en halv snes meget store håndsten, 
rullesten hentet i strandkanten ved Kattegat. Min tanke var ret naturligt den, 
at selve kirkepladsen i gamle dage havde strakt sig helt ud til spidsen som 
en langstrakt, uhyre trekant (fig. 46); jvnf. fig. 47-49). Hvor nær jeg var 
ved en vigtig historisk erkendelse, kunde jeg dog ikke ane dengang.

Ved et endags besøg ifjor i november, så mange år efter, stillede sig 
spørgsmålet om den trekantede kirkeplads på ny, denne gang som en undren 
over, at skovvejen, der udgår vestpå fra landevejen ved Toftekilden, viger 
udenom det meste af trekantens spids, skønt den ligesågodt efter terrænets 
beskaffenhed kunde løbe ligeud. Kunde denne påfaldende vejføring være 
udtryk for en ubevidst respekt for det trekantede område, en refleks af en 
bortsmuldrende tradition ved dette areal, hvis grænser endnu den dag idag 
kan følges, men hvis oprindelige funktion var glemt? Begyndelsen på denne 
vej, den begyndelse det kommer an på, vidste jeg eksisterede allerede på 
1600-tallets slutning iflg. gamle kort, men kunde meget vel være ældre.

Ligheden med det trekantede Vi i Jelling stod da pludselig klart for mig. 
Ved at sammenligne de to V-formede arealer i Jelling og Tibirke, viste det 
sig, at de praktisk taget var identiske, den væsentlige forskel var indhegnings
måden (fig. 50). Men arkæologiske undersøgelser har dog fastslået, at ind
viede områder kan indgrænses på mange forskellige måder -  ved en trukken
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Fig. j2. Oldtidsvejen over den nuværende Ellemose stiler lige mod Toftekilden og 
Tibirke Viet. -  E. D.

fure i marken eller ved en grøft, ved et dige af jord eller sten, ved et gærde 
eller stavværk, ved nedgravede pæle eller rejste sten. I Jelling omgives Viet 
af rejste sten med ca. 2 meters afstand fra midte til midte; grænsen for 
Tibirke-Viet består i det opbyggede dige. Begge helligområder har fald fra 
nord til syd, i Jelling fra en opbygget kongelig gravhøj med et gudehov 
foran, i Tibirke fra en naturlig ås, hvor hovet, analogt med hvad jeg har på
vist for Jellings vedkommende, må tænkes dækket af den senere kirke.

Men i samme øjeblik det indhegnede, ca. 200 m lange trekantareal ved 
Tibirke kirke erkendes som et Vi, sandsynliggøres den foreslåede funktion 
for Tibirke oldtidsvej som en hellig vej ril brug ved de store helgtider, og 
storhelligdommen, som jeg hypotetisk forestillede mig som drivfjederen bag
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dette vejarbejde, toner frem som en virkeligt imponerende realitet. Sammen 
med det kostbare vejarbejde er det et fromhedsværk, som på sin vis kan 
jævnføres med kristne tiders opførelse af en stiftskirke eller en katedral.

En kampesten, som 1913 blev fundet på kirkepladsen i Tibirke, har fået 
aktualitet i denne sammenhæng. På stenen findes en ristning, som må være 
kultisk, og som er henført til bronzealderen af Brøndsted med tilslutning af 
C. J. Becker (fig. 51). Med denne sten nærmer vi os spørgsmålet om Viets 
anlægstid.

Ved hjælp af et smykke (fig. 53), som var tabt på oldtidsvejen, har 
Kunwald uimodsigeligt påvist, at vejen eksisterede i den ældre, den keltiske 
jærnalder. Men denne tidsfæstelse af smykkefundet betyder kun en tidsgrænse 
opad for vejens udførelse, vejen kan naturligvis være ældre end smykket, 
være f. eks. fra bronzealderen, hvor de omgivende bygder var beboet af 
velhavende slægter, hvad de mange og meget store ættehøje viser. Alene 
øst for Ellemosen er der iflg. Hans Kjær optalt over 70 bronzealderhøje.

Udfra det anførte tænker jeg mig, at Viet allersenest er udført i keltisk 
jærnalder. Becker bekræfter Kunwalds datering af det fundne smykke, idet 
han sætter det til etsteds mellem III og II årh. før vor tidsregning.

På den anden side viser visse forhold ved den brolagte vejs udstrækning 
og placering i forhold til den formodede vandstand i stenaldertiden, at den 
nuværende vej næppe har eksisteret i stenalderen. Vejen må følgelig være 
udført etsteds mellem bronzealderen, denne periode iberegnet, og indtil kel
tisk jærnalder.

Hvad selve Viet angår, kan det ikke, synes jeg, være anlagt, efter at 
vejen var kommet ud af funktion. Disse to ting, vejen og Viet, er vi gået 
ud fra har med hinanden at gøre som stort tænkte arbejder (fig. 52), der 
begge har krævet en betydelig indsats. Skulde de ikke skyldes et fælles 
initiativ, må man vistnok betragte Viet som den ældste del, idet det er hellig
dommen, der naturligt må betinge en processionsvej, og ikke omvendt. Ved 
dateringsovervejelserne må det også spille en stor rolle, at Tirs anseelse var 
svundet hen i vikingetiden, hvorfor opførelsen af en stor helligdom for Tir 
i så sen tid vilde mangle forudsætninger. Anderledes i bronzealderen, hvor 
historikerne opfatter denne guddom som den ypperste i gudekredsen. Et 
geometrisk formet bronzealder-Vi med jordvold har vi et eksempel på fra 
England.

Det er en overraskelse, at Kunwald har påvist rester af en ældre træbro 
nedenunder den stenlagte vej, og at han mener at have konstateret en anden 
træbro parallel hermed, altså igen et dobbelt sæt veje ligesom stenvejen og 
stenstien. Det må nu undersøges, om disse træbroer kan høre hjemme i sten
alderen. Under alle omstændigheder går selve kulten ved gudehovet i Tibirke 
meget langt tilbage. Sættes den fundne stenristning, som sket, til bronzealder,
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må man gøre opmærksom på, hvor dateringen af netop denne sten er aner
kendt vanskelig. I sin bog Stenalderens Kunst daterede Sophus Müller 
den da også til stenalder. Når vi arbejder med hypoteser, hvad vi jo foreløbig 
nødes til, åbner den føromtalte tydning af navnet Tibirke som den ube
nævnte guds birkelund i forbindelse med denne stenristning et vældigt per
spektiv dybt ind i oldtiden.

Fig. 53. Fibulaen, som blev fundet pa oldtidsvejen i T ibirke. -  Fot. Kunwald.



Fig. 54. Détaille af sværdets rigt ornamenterede hjalte. Kyndbygrav II. Ca. 9:10.

K YNDB Y G RAVP LAD SEN 
Rige fund fra en fundfattig tid 

A f .Mogens Ø rsnes-C h r isten sen

De to århundreder lige før vikingetiden -  7.-8. århundrede -  har længe 
mystificeret danske arkæologer; thi bortset fra Bornholm er denne sene 

del af vor oldtid påfaldende tyndt repræsenteret i museernes samlinger. Gan
ske vist har man kendt enkeltfundne genstande fra denne tid, hvis særpræg 
og kvalitet nok har kunnet tiltrække sig opmærksomhed, men de har i egent
ligste forstand været enestående, manglet baggrund og milieu, og en fund- 
masse som den, der tegner omfattende billeder af kulturtilstande i jern
alderens tidligere perioder, har ganske været savnet. Mærkeligt sporløst har 
de mennesker levet, som dog skabte forudsætningerne for vikingetidens eks
pansive Danmark.

Det er derfor med virkelig glæde, arkæologien i de seneste år har kunnet 
notere sig vigtige nyfund fra perioden, blandt hvilke Kyndbygravpladsen i 
det nordvestlige Horns herred på fremtrædende måde gør sig gældende.

Gravstederne på pladsen er ganske vist i deres ydre så beskedne som vel 
muligt. Der er simpelthen intet, der røber deres tilstedeværelse, når man står 
på pladsen, en græsgroet bakkeskråning ned mod Issefjorden. Og havde 
ikke Kyndbyværkets drift medført, at en dyb grøft i 1952 skar sig igen-
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nem denne bakkes fod, og havde ikke amatørarkæologen, civilingeniør Bjørn 
haft øjnene med sig og bemærket, at der i gravemaskinens brede spor lå 
dyre- og menneskeknogler spredt, ja, så havde ingen mennesker i dag kun
net ane, at dette bakkehæld fremfor noget andet skulle gemme fund fra 
denne fundfattige tid.

Alen det held, uden hvilket arkæologien var en fattig videnskab, kom 
altså til hjælp, og foruden en kvindes smykkerige grav -  den første vi på- 
traf -  er både en mandsgrav med kostbart våbenudstyr, en barnegrav med en 
håndfuld perler og seks fattige begravelser kommet for dagens lys gennem 
den undersøgelse, som Nationalmuseet siden 1952 har foretaget i samarbejde 
med en kreds af initiativrige amatørarkæologer og med al mulig støtte fra 
Kyndbyværket og fra entreprenørfirmaet Jespersen & søn.

Når man graver sig ned i bakkens jævne skråning, opdager man, at muld
laget tiltager i tykkelse op mod land og i nogen grad har udvisket en op
rindelig terrasse, der gennem et tykt lag af skaller, grus og strandstenssam
linger viser, at den er afsat af havet ved en vandstand ca. 4 m højere end i dag.

I denne terrasse er gravene blevet lagt; hulet ned igennem de naturlige 
stensamlinger til en dybde af 20-80 cm og derpå dækket igen af de samme 
sten. Ind imellem gravene har der brændt bål, og et sådant ildsted dækkede 
ind over nedgravningen til en grav, men var igen skjult af den samme gravs 
øverste stendække; således ses det, at bålet har blusset her under selve begra
velsesceremonien.

Gravene er korte og brede. Skeletterne lå gerne med hovede og fødder 
imod gravhullets skrå ender, og hovedet er derved presset frem i lodret 
stilling over skulderpartiet. Undertiden lå et par sten under nakken. Den 
døde er altid lagt med hovedet i gravens nordende, og ansigtet vender 
således mod syd. Der er ingen spor af kister; sten over og undertiden under 
den døde har været det ublide gravleje.

Tre af gravstederne har været anvendt mere end een gang; de rummede 
hver to skeletter over hverandre, og de underste skeletters fragmentariske 
tilstand, samt stumper af menneskeknogler i gravfylden her, viser os med 
al tydelighed, at de to begravelser ikke er samtidige, idet den nederste er 
blevet ødelagt, da der skulle skaffes plads for den nye døde.

Gravgodset i disse 3 dobbeltgrave er yderst sparsomt, bare et bælte
spænde, en kniv af jern og et enkelt sted et skjold, hvis jernbukkel er beva
ret, medens de to rige grave ikke er blevet profaneret af senere indgreb.

Fælles for gravgodset er hunden, der har måttet følge både kvinder 
og mænd og også barnet i døden. Hundeskeletter har vi fra alle gravene. 
Dertil en vis opdækning for den døde: slagtemad af får, svin og okse. Eksem
pelvis kan det nævnes, at den rige kvinde har fået to hele får med sig, 
»unge, delikate dyr«, som konservator Møhi Hansen, der har foretaget
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knoglebesteinmelseme, udtrykker det, medens to af de fattige døde har 
måttet lade sig nøje med hovede og lemmer af hver eet får.

Den uanselige gravform, som Kyndbygravpladsen har lært os at kende, 
rummer vel i sig selv forklaringen på, hvorfor antallet af kendte gravpladser 
fra denne tid er så beskedent; fattige fladmarksgrave af ringe dybde tiltrækker 
sig ikke megen opmærksomhed. Det er imidlertid værd at notere sig de små 
enkeltheder i gravskikken, hvorpå opmærksomheden ovenfor er henledt; thi 
de er ikke tilfældige.

Ved Bilidt nord for Frederikssund fandtes i 1888 en del menneskeske
letter ved grustagning. De lå -  henved en snes ialt -  alle i nord-sydlig retning 
i overfladen af en strandvold langs Roskildefjord. De fleste blev straks 
gravet op af arbejderne, men en enkelt af forekomsterne fik arkæologen 
Vilhelm Boye lejlighed til at udgrave, og hans beskrivelse ligger i National
museets arkiv. Heri læses: »Skeletterne laa i NV-SØ med Hovedet i NV. 
Hovedet sad næsten oprejst paa Nakkehvirvlerne, saaledes at Ansigtet vendte 
mod Syd. Under dette Skelet fandtes Resterne af endnu eet -  et større 
Individ -  og det er øjensynligt, at man har fjernet Dele af det nederste 
Skelet for at give Plads for det øverste«. Boye fandt ingen oldsager i dette 
gravsted, men ved eet af de øvrige skeletter på pladsen er der fremkommet 
et eenægget sværd og et sæt spillebrikker fra just den yngre germanske 
jernalder. De nu forsvundne Bilidt-grave har således både i beliggenhed



K Y N D B YGRAVPLADSEN 77
og i gravformens detailler svaret gan
ske nøje til Kyndbygravene; og til
svarende korte, nord-syd-orienterede 
grave af ringe dybde, i hvilke den 
døde er lagt med hovedet i nord, er 
nylig blevet udgravet i en sandbanke 
ved Jeppeshøje på Nordfyn og er i 
1947 blevet påtruffet ved stentagning 
i en rullestens-strandvold nær Store- 
bæltkysten ved Espe nord for Skel
skør.

Endelig har man længe kendt til
svarende grave på Bornholm, medens 
samtidige grave i Jylland, hvor nye 
fund også har suppleret det tidligere, 
sparsomme materiale, alle er af afvi
gende form.

Deres uanselighed til trods viser 
alle disse grave sig altså at repræsen
tere en ganske karakteristisk grav
form, der i 7. og 8. århundrede har 
været i brug i hele det østdanske eller 
ødanske område, og som iøvrigt gen
findes i Skåne.

Som en sidste ejendommelighed 
ved dette begravelsesritual skal det 
nævnes, at gravgodset i Kyndby frem
viste spor af voldelig ødelæggelse. Det 
gælder i hvert fald skjoldenes jern
bukler, der er svært forhuggede (fig. 
55), og ligeledes det kostbare lang
sværd (fig. 56), hvis klinge er buk
ket sammen på midten, og hvis gyldne 
greb er vredet fra hinanden, således at 
underhjaltets nederste dele nu sidder 
midtvejs nede på klingen, mens greb
knappen fandtes afrevet et stykke fra 
sværdet.

Fig. 56. Det sammenbøjede langsværd. 
Kyndbygrav II. Ca. 1:2.
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Hvortil nu dette barbari, der for den arkæologisk kyndige bringer mo
sernes store våbenofre i erindring? Thi også her kendes jo et sådant øde
læggelsesværk.

Forklaringen må søges deri, at våbnene i datidens øjne havde et eget liv, 
der måtte dræbes, før tingene kunne blive brugbart gravgods; ganske lige
som hundene, der fulgte de døde, blev ofret til graven med et slag for panden. 
Om våbnenes mærkelige væsen kan man læse eet og andet i tidens sagn- 
og skjaldedigtning, hvor vi netop møder »ætgamle ringsværd«, som Kyndby- 
gravens. »Ring var i hjaltet, i klingen mod ...«  står der således i Den ældre 
Edda’s beskrivelse af det sværd, Helge Hjørvardssøn får af valkyrien Svafva, 
og en række navngivne og navnkundige sværd optræder med selvstændige 
karakteregenskaber i den oldnordiske litteratur. Kendt er fra Saxo kong 
Ycrmunds sværd »Skrep«, hvormed Uffe hin Spage vog sachserne, og i 
Hervararsaga fortælles om sværdet »Tyrfing«, der -  eengang trukket blank -  
ikke lod sig stikke i skeden igen, før det havde smagt menneskeblod. Om 
Rolf Krakes uovervindelige sværd »Skøfnung« rummer Kormarks saga den 
mærkelige karakteristik, at det ikke tålte solens lys på sit fæste og kun tillod, 
at dets klinge blottedes, når det skete i det skjulte -  og aldrig i kvinders 
nærværelse. I det hele taget forlader det kun nølende -  »trægt og knirkende« 
-  skeden, og kun når kampen er umiddelbart forestående, men så skal der 
til gengæld også mystiske lægemidler til for at hele de skrammer, det slår.

Intet under, at man fortalte om sådanne sværd, at de var »underfuldt 
smedet af urtids jætter .. . med vredet hefte og slangeslyngning.«

Den sidste sætning hentyder til den ornamentik, der med umådelig omhu 
er udført på grebets forskellige dele og -  ligesom »sejrsruner« -  indvier 
sværdet til dets brug.

Et tæt mønster af linier dækker således Kyndbysværdets fæste (fig. 54). 
Skarptskårne linier i den forgyldte bronze, vævet sammen i et usymmetrisk 
fletværk, der slynger sig om stiliserede dyrefigurer: båndformede dyr, kan
tede kroppe, slanger i en hel ormegård. Disse mønstre har haft deres ind
hold og magiske kraft, og et enkelt af motiverne, der gemmer sig på grebets 
nederste beslag (fig. 57), giver mulighed for en antydning af en tolkning.

Et stort, fremadseende dyr træder -  ved intens iagttagelse -  frem af 
liniernes net. Et lille hovede, en bred hals og forkrop, en skarp vinkel mellem

Fig. 57. Détaille af sværdgrebets ornamentik. Kyndbygrav II. Ca. 5:8. (Rekonstruktionstegning 
ved Henning Ørsnes-Christenscn).
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Fig. 58. Pladespænde af form som en hest. Veggerslev, Himmerland. 1:1.

nakkens og ryggens linie, et kraftigt markeret, pæreformet lår. Og foran 
dyret en krummet slange, der bider i det store dyrs snude.

Det store dyr har i sin stiliserede form umiskendelig lighed med sådanne 
små hestefigurer, der flere gange møder os i tidens grave -  som amuletter 
(fig. 58), og motivet findes i samme udformning på Gotlands billedsten, hvor 
hesten dog stundom fremstilles med otte ben: Odins Sleipner. På et upp
ländsk hjelmbillede møder vi en krigsklædt rytter, fulgt af to ravne, og der
for utvivlsomt også den alvise Odin selv, og foran hans hest lurer en bugtet 
slange. Man aner således, at det store dyr og slangen på Kyndbysværdets 
greb rummer et symbol på den Odin, der fremfor nogen var krigernes og 
dødens gud, og noteres kan det, at motivet fortsætter frem gennem vikinge
tiden, hvor det blandt andet får en monumental udførelse på Harald Blåtands 
store Jellingsten.

Et rigt ornamenteret stykke som Kyndbysværdet har imidlertid også ar
kæologisk betydning udfra ganske andre synspunkter. Tidens ornamentale 
stil er -  især på grundlag af materiale fra Mellemsverige, hvor mange og 
rigere fund kendes -  blevet opdelt i en række stilfaser, skiftende moder, der 
har afløst hinanden og således repræsenterer en tidsfølge af betydning for 
den ordnende arkæologi. Samtidig har det kunnet påvises, at disse stilfasers 
oprindelse skyldes skiftende impulser fra andre europæiske kulturområder. 
Det er derfor betydningsfuldt, at Kyndbysværdets ornamentik, til trods for
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Pig. 59. Smykkenale af bronze. Kvndbvgrav I. Ca. 1:1.

en egen selvstændig udførelse, ruminer de samme motiver (bl. a. det store 
fremadseende dyr og de komplicerede knude- og fletværksmønstre) som den 
stil, man i Uppsala har benævnt stil C, og som tidligere ansås for et lokalt 
mellemsvensk fænomen. Den har sine forudsætninger på engelsk-irsk område, 
hvor man træffer beslægtede motiver i de illuminerede manuskripter, som 
munke med flid har prentet i slutningen af det 7. århundrede. Kyndbysvær
det er således vidnesbyrd om -  hidtil ukendte -  forbindelser mellem England 
og Danmark, og kan i tid placeres omkring 700 e. v. t.

Det nævntes, at ornamentikken havde et selvstændigt præg i forhold 
til Upplands beslægtede fund. Det samme gælder selve sværdgrebets form, 
der med hjalternes brede, forsølvede midtparti ikke modsvarer de svenske 
ringsværd, som efter fælles stiltræk må formenes at være samtidige hermed. 
Til gengæld træffes ganske den samme udformning af hjalterne på et andet 
sjællandsk pragtsværd, fra Bildsø (se pag. 31), der efter sin ornamentik skulle 
være noget yngre end Kyndbysværdet. Det lader sig altså formode, at disse 
stykker, af højeste kvalitet, er udgået fra lokalt arbejdende, sjællandske værk
steder. Et kulturområde af et vist format må være forudsætning for en sådan 
produktion.

Den rige kvindegravs smykkeforråd supplerer dette billede. Ca. 70 perler 
af glas, glasflus og bronze er importerede smykkegenstande, og to slebne, 
pæreformede amethyster -  vel af italisk oprindelse -  har været kostbart gods. 
Morsomt nok har det samme perlesmykke omfattet nogle hvide »perler« af 
uregelmæssig form, der simpelthen er skåret ud af tykke østersskaller, som 
man har kunnet samle op på den lokale strandbred.

Fæstet med en nål til tøjet foran på brystet har den døde kvinde båret en
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lille, cylindrisk metaldåse (fig. 60). Den er af bronze med sølvbelægning, 
hvori der er indridset et simpelt båndfletningsmønster. Et ganske tilsvarende 
stykke, på eengang et smykke og en brugsgenstand, fremkom i 1951 på 
Nørre Sandegård-gravpladsen på Bornholm i en tilsvarende rigt udstyret 
kvindegrav, og viste sig her at indeholde forskellig tråd, altså en lille sydåse. 
Typen kendes i nøjagtig denne udformning kun i disse to fund, medens 
Kyndbygravens smykkenåle (plade-, fugle- og næbfibula) (fig. 59) er af 
kendte former, der hyppigt er fundet sammen i bornholmske grave. Et spi
ralarmbånd af bronze med indridsede og stemplede mønstre findes endelig 
i tilsvarende udformning i et par sydsvenske fund og her sammen med 
smykkenåle, der hører til det samme og samtidige, sydskandinaviske smykke
forrad; dette har været i brug i det 7. til ind i det 8. århundrede.

Indtegner man nu samtlige findesteder for disse smykkeformer, eksem
pelvis fugle- og næbfiblernes, på et Skandinavienskort, ser man en koncen
tration om Sjælland, Skåne og Bornholm og en spredning herfra, for fugle- 
fiblernes vedkommende til Nordjylland og Sydnorge, for næbfiblernes ved
kommende til Öland og Gotland. Sammenholdes dette billede med, hvad 
sværdets ornamentik og form kunne fortælle, og med den viden om tidens 
gravskik, vi nu har vundet, er konturerne af et sydskandinavisk, ødansk- 
skånsk kulturområde ved at træde frem af den dunkelhed, der tidligere hvi
lede over perioden.

Dette forhold bliver behandlet også andetsteds i nærværende bog, hvor
for det her kun er omtalt så vidt, som den nyfundne Kyndbygravplads di
rekte har bidraget til vor forståelse.

Fig. 60. Sydase af bronze med splvbelægning. 
Kyndbygrav I. 1:1.

6



Fig. 6i. »Murene rundt om hver mark er et netværk som linjernes net i en hånd.«

IN ISH M O R E
Træk af livet på en vest-irsk ø

A f P eter M ich elsen

Inishm ore  er den største af de tre små Aran-øer ved mundingen af
Galway-bugten i det vestlige Irland, lige ud til Atlanterhavet. Grå af den 

kalksten, den består af, rejser øen sig i syd stejlt op af det urolige hav. Mod 
nord er kysten lav og indskåret. Her ligger bebyggelsen, og herfra foregår 
forbindelsen med omverdenen.

Denne forbindelse besørges af en lille damper fra byen Galway, som 
bringer Aran-øernes få produkter, først og fremmest kreaturer, til torvs og 
henter passagerer til øerne. På denne forholdsvis lette måde er man kommet 
til og fra Inishmore siden slutningen af sidste århundrede, da folk fra den 
irske hovedø begyndte at søge vestpå for at lære sig det gamle gæliske sprog, 
som var bedst bevaret i de yderste kystegne og på de små øer. Den strøm 
af folk, som kom til øen af denne grund, først nationalistisk interesserede, 
siden tjenestemændene i den unge irske fristat, bragte efterhånden en ny tid
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ind i det fattige, lille samfund. Men kontakten med omverdenen har kun sat 
få spor i det hjemlige liv. Den moderne teknik har ændret lidet i Aran- 
boernes forhold til den barske natur omkring dem og har ikke muliggjort 
en tættere bebyggelse af klippeøerne. Det forøgede kendskab til andre leve
kår har forstærket den gamle udlængsel, og man nøjes ikke med at flytte til 
irske og engelske byer, men Aran-boerne har til den store irske folkevan
dring til Amerika siden midten af 1800-årene ydet deres betydelige tilskud af 
emigranter, som følges nøje af de hjemmeblevne, for hvem Boston og New 
York ligger lige så nær som Dublin. Dette irske verdensborgerskab er født af 
fattige og trange kår. Tilværelsen på de forblæste klippekyster i det vestlige 
Irland er nu omgivet af et skær af romantik. For det unge Irland har manden 
fra Aran stået som et symbol, og forfattere og malere har som deres bidrag 
i kampen for national selvhævdelse hentet inspiration i de formodede gam- 
mel-keltiske traditioner i disse egne. Når der ses bort fra alt dette, bliver for 
kulturhistorikeren den kendsgerning tilbage, at øerne, trods den livlige for
bindelse udadtil i den nyeste tid, udgør et såkaldt reliktområde, det er en 
egn, hvor gamle kulturelementer lever videre forholdsvis uforstyrret af de 
strømninger, som andre steder bevirker stadige ændringer i kulturbilledet. På 
Aran-øerne har befolkningen een gang tilpasset sin levevis til det vanskelige 
miljø, og nye ideer udefra har siden kun i ringe grad bragt forbedringer i 
den daglige tilværelse. Derfor har beboerne på Aran-øerne ikke blot fra 
deres riçe skat af folkeminder kunnet levere værdifuldt stof for folkloristen, 
men også den materielle side af kulturen på øerne er af stor betydning for 
etnologens studium, hvad enten det går ud på en sammenligning mellem for
skellige områder eller skal belyse erhvervskulturens tilpasning til det 
geografiske miljø.

Den lille damper er ikke ene om at opretholde forbindelsen med kysten, 
idet nogle små jagter forsyner øerne med tørv, som er den vigtigste fornøden
hed, Aran-boerne må skaffe sig udefra. På øerne findes hverken moser eller 
træbevoksning af betydning, og den eneste form for brændsel, man har på 
stedet, er husdyrenes gødning, især tørret kogødning. Det fartøj, der er mest 
karakteristisk for øernes gamle kultur, er dog ikke de små halvdæks- og åbne 
jagter, som er kommet til i forholdsvis sen tid, og til hvis benyttelse der er 
knyttet en helt og holdent engelsksproget terminologi. De såkaldte curraghs 
bliver derimod sejlet på irsk. Det er åbne robåde, som består af et spinkelt 
skelet af træribber, der på ydersiden er spændt over med tjæret stof, gerne 
en slags sækkelærred, f. eks. gamle melsække. Som hvaler, der dukker op 
af havet, ligger curragh’erne med den krumme bund i vejret ved stranden 
af Inishmore (fig. 62). Ved hjælp af disse skrøbelige både, hvis sødygtighed 
er afhængig af den færdighed, hvormed de bliver roet, har man tidligere løst 
ganske anselige transportopgaver. Nu anvendes de mest til fiskeri i farvandet
G*
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nær ved øerne. Fiskeriet spiller en ret betydelig rolle for ernæringen, men 
moderne fiskeri som hovederhverv er så at sige ikke kendt. De, som er hen
vist til fiskeriet alene og ikke har en jordlod, der kan gøre erhvervet flere- 
sidigt, hører som regel til den fattigere del af øens befolkning. Men hver for
sørger må regne med at skulle anvende en del af sin tid til at supplere fami
liens kost med, hvad havet kan byde. Nær stranden sættes hummertejner, 
som er flettet af pilekviste. Fra den øverste kant af de indtil 85 m høje 
klippekyster i syd fiskes der med krog i havet nedenfor. Og fra curragh’erne 
bruges både net og krog. Al fisken fortæres ikke med det samme, men en 
del bliver behandlet til henlæggelse som forråd. Man bruger ikke at røge 
fisk, sådan som det gøres med flæsk og fårekød. Derimod bliver fisken tørret 
i solen liggende på stengærderne, saltet og stablet op ved skorstenen i en 
bunke med bregneblade mellem lagene.

Fra havet henter Aran-boerne også andre værdier end det, som direkte 
kan fortæres. Den tang, som i rigelig mængde gror ved de lave klippekyster 
på øens nordside, bliver samlet ind ved lavvande, og de sværere stokke bliver 
bredt ud til tørring på lave stenvolde på stranden. Efter tørringen bliver tan
gen dvnget op i stakke og siden brændt i nogle meget enkle, af sten op- 
bvggede ovne, hvoraf der endnu er bevaret få eksemplarer ved stranden af 
øen (fig. 63). Af kelpen, den kali- og jodhoidige aske, som kommer ud af 
denne brænding, udvindes salt og jod. Den sidste del af processen finder dog 
ikke sted på Inishmore, og kelpbrændingen, som på Aran-øerne har været 
fortsat i senere tid end ellers ved de irske kyster, er nu i det hele taget ved 
at holde op. En indsamling og tørring af tangstokkene efter de gamle metoder 
foregår dog stadig, men nu med henblik på salg til kunstsilkefabrikanter.

la n g  bliver også samlet til et helt andet formål, nemlig fremstilling af 
dyrkelig mark. Løse jordarter forekommer overordentlig sparsomt, og store 
dele af pens overflade er den bare kalksten, som ligger fremme i dagen. Når 
man ønsker at udvide det dyrkede område, må man selv skabe den jord, som 
skal udgøre marken eller haven, som Aran-boerne kalder deres små sten
omgærdede marker. Det foregår på den måde, at man fra stranden trans
porterer tangen, godt blandet med sand, op i land og breder den ud på 
klippen eller på en ældre mark, som trænger til at fornys. Hvis man graver 
et hul i jorden på et af de steder, hvor der er noget at grave i, kan man finde 
en lagfølge af tang og sand, indtil man når klippegrunden. På de nylavede 
marker er laget af tang og sand så tyndt, at spaden, som er Aran-boernes vig
tigste redskab til bearbejdning af jorden, går igennem og støder mod klippen. 
f)en tunge byrde af tang og sand må ofte bæres op over klipperne af Aran- 
manden selv og hans kone. De har den på ryggen i en kurv, som holdes af et 
bånd rundt om brystet. En del af transporten kan nu i nogle tilfælde foregå 
på øens eneste vej i tohjulet kærre med hest eller muldyr. Men i reglen bliver
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Fig. 62. Curraghs ved stranden.

tangen til markerne baret af æsler eller muldyr med pakkurve, hvis bund 
kan åbnes, når indholdet skal tømmes ud. Tangen lægges tillige op over ryg
gen af pakdyret, som helt forsvinder under den vældige dynge (fig. 65).

Anvendelse af pakdyr er den vigtigste form for transport til lands. De 
kurve, der benyttes hertil, fremstilles på øen. De fleste folk laver dem selv, 
men den ret beskedne grad af specialisering forekommer dog, at en eller 
anden mand ikke selv laver sine pakkurve, men køber dem af en anden. De 
laves af to-årige pilekviste, som repræsenterer den højeste form for træ
bevoksning, der trives på øen. Fletningen af en pakkurv foregår udendørs 
(fig. 68-73). De svære, lodrette kviste i kurven stikkes først ned i jorden i et 
rektangel svarende til kurvens størrelse. Ind imellem disse kviste flettes de 
tyndere vandrette, der midt på kurven springer nogle få centimeter over, 
så der derved dannes en række huller, som er praktiske at tage i, når kurven 
skal løftes. Når fletningen af kurvens fire sider har nået den rette højde, 
bliver bunden lavet foroven af svære kviste, og først derefter trækker man 
kurven op af jorden, vender den omkring på den rigtige led og afskærer de 
oprindeligt i jorden nedstukne ender af de lodrette kviste.

Foruden de nævnte husdyr til transport holder man på Inishmore får, 
hornkvæg, svin og høns. Kvæget sælges i byen Galway, og svineholdet er for 
en stor del konjunkturbestemt, idet det er afhængigt af afsætningsmulighe
derne. Langt den største betydning har fårene, som leverer uld til den hjem
lige fremstilling af klæder, både vævede og strikkede. Også fårenes kød er
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Fig. 63. Ovn til kelpbrænding. -  Fig. 64. Bassin til vanding af husdyr.

af betydning, selv om det langtfra er daglig kost. Landbrugets hele karakter 
tillader kun et forholdsvis lille husdyrhold, da man ikke kan gøre regning på 
fremskaffelse af større mængder af foder. Og dog var det ved siden af kartoffel
avlen husdyrene, som udgjorde den økonomiske rygrad i det gamle, selv
forsynende øsamfund. Bedst stillet er fårene, som kan klare sig med den 
smule græsning, de kan finde frem i kalkklippernes revner. Al grøn plante
vækst må udnyttes, og ikke blot rundt om på stierne møder man græssende 
heste, æsler og får, hildet med reb mellem for- og bagben eller mellem hals 
og forben, men også på kirkegårdene humper de hildede æsler og får om
kring mellem helgengrave og kirkeruiner fra den ældste irske kirkes tid (fig. 
74.) Ofte foregår græsningen i en fold omgivet af stengærder. Når en hest 
skal føres ind i en sådan fold, må et stykke af stengærdet væltes, så hesten

Fig. 65. Der føres tang fra stranden op til markerne. -  Fig. 66. Hest trækkes gennem stengærdc.
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Fig. 67. Tærskning af rug til tækning.

kan komme igennem (fig. 66). Bagefter må man atter stable sten på sten, indtil 
gærdet har nået fuld højde.

Hele øen Inishmore er dækket af et net af stengærder, som er fra een til 
to meter høje og i mange tilfælde kun har een stens tykkelse (fig. 61 ). Nogle 
af de felter, øen på den måde inddeles i, er ganske små, andre noget større. 
Hver enkelt landmand har sin jord splittet i talrige småstykker, som ligger 
vidt spredt fra hinanden. Rotationssystemet er lidet kompliceret, idet hver 
enkelt mark langt de fleste år ligger hen som græsning, og mange marker 
bliver ingensinde benyttet til andet, så usle og fattige på jord de er. Den 
vigtigste afgrøde er kartoflen, som på Aran-øerne måske spiller en endnu 
større rolle i husholdningen end i det øvrige Irland. Udbyttet af kartoffel
markerne er temmelig afhængigt af nedbøren, for selv om de vestlige dele af 
landet taget som helhed er overordentlig rige på regn, gælder dette ingen
lunde de små øer uden for kysten, og kun i særlig våde år er der tale om over
skudsproduktion. Mangel på vand mærkes på flere områder. Indsamling af 
regnvand til husholdningsbrug er påkrævet, og til vanding af husdyr har 
man i mange indhegninger rundt om på øen indrettet små bassiner, som for
synes med vand fra en af sten bygget skråflade, hvorfra vandet fra de mange 
flygtige og kortvarige byger kan løbe ned i bassinet (fig. 64).

Foruden kartofler dyrkes også lidt havre og rug. Den sidstnævnte korn
sort dyrkes udelukkende af hensyn til produktionen af tækkehalm til husenes 
tage. Tærskningen af denne tækkehalm foregår ved, at man med begge hæn-
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Eig. 68-73. Fremstilling af pakkurv til æsel. -  Nedstikning af de lodrette kviste. -  De første vand
rette kviste sættes i. -  Fletning af de vandrette kviste i kurvens sider. -  Fletning af kurvens bund.
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Fig. 74. Hildet far og æsel på kirkegård.

der slår neget mod en sten, som er lagt op på et eller andet, f. eks. en skammel 
eller lille bænk (fig. 67). For at holde sammen på kærner, avner og det øvrige 
afslåede lægges der neg i kres uden om den klippeflade, hvorpå tærskningen 
foregår ude i det fri. Lifter tærskningen sættes halmnegene i en rund stak ved 
siden af huset for at vente på en af de sjældne dage, hvor vejret er så roligt, at 
det er muligt at tække.

Kraftig blæst er det normale vejr på Aran-øerne. Tagene må derfor lige
som i andre vest-irske kystegne sikres særligt ved hjælp af et net af reb, som 
bindes over taghalmen og fæstnes til nogle træpløkke, der er slået ind mel
lem de øverste kalkstensblokke i husets mur (fig. 75). Under raftetagets 
sodede gitterværk af spinkelt tagtømmer ligger et stort hovedrum i midten 
af huset og i reglen et lille rum ved hver gavl. Der er to døre udefra ind 
til hovedrummet, een i hver side af huset. Den ene af dem står gerne åben 
om dagen, men hvilken af dem det er, bestemmes af vindretningen. Midt 
for den ene endevæg i hovedrummet brænder ilden i skorstenen, hvis åbning 
ud mod stuen ofte i nyere tid er lavet noget mindre, hvilket dog ikke kan 
tilsløre ildstedets ældre indretning, som stadig findes i mange huse (fig. 76). 
Det ene af smårummene ved gavlene er gerne sengekammer, medens det 
andet i reglen fungerer som udhusrum eller i nogle tilfælde i senere tid er 
indrettet som en finere stue, der ikke benyttes til daglig. Man opholder sig 
normalt i det centrale rum med skorstenen. Her sidder man rundt om ild
stedet, og her foregår husmoderens arbejde. Ved væggen modsat skorstenen
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Fig. 75. Typisk Inishmorc-hus.

Fig. 76. Åben skorsten med vandkedlen op
hængt over den blussende tørveild.

står det pynteligt holdte kandeskab, som foroven har rækker til tallerkener 
og krus og forneden er forsynet med skuffer og skabe til madvarer (fig. 77). 
I et andet hjørne vil man finde husalteret, hvor en lille lampe brænder ved 
olietryksbilleder af Kristus, Maria og forskellige helgener (fig. 78).

Kulturen på Inishmore er som kul
turen i andre områder et sammenvæv 
af elementer, hvoraf de fleste kendes 
vidt omkring, medens andre er frug
ter af menneskets evne til at tilpasse 
sig til et miljø. I de sociale strukturer 
i det lille øsamfund genkender man 
træk fra den almindelige europæiske 
bondekultur og fra en endnu videre 
kres. Ligesom i andre landlige små- 
samfund samler befolkningen på 
Inishmore sig i naturlige aldersgrup
per. Også her mødes den mandlige 
ungdom om søndagen på et bestemt 
sted i landsbyen og forlyster sig med
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Fig. 77. Husmoderens stolthed, kandeskabet.
Fig. 78. Husalteret med brændende lampe foran billedet af Jomfru Maria.

kraftprøver og lignende. Inden for den materielle kultur ser man i vore dage 
tydeligt brydningen mellem hjemligt og fremmed, mellem gammelt og nyt. 
Der gives næppe bedre fodtøj til at færdes i på Aran-øernes kalkstensheller 
end de enkle sko af eet stykke ugarvet okseskind, blot samlet ved en kort 
tå- og hælsøm (fig. 79). Om natten lægges de i vand, og også når man har 
dem på, er det klogt engang imellem at gå i fugtigt græs for at holde dem 
bløde. Lignende sko kendes andre steder fra. De viser lange sammenhænge 
i kulturhistorien og samtidig en udmærket tilpasning. Nu er de ved at gå af 
brug, og deres forsvinden er et symptom på den udviskning af kulturelt sær
præg, som i vor tid rammer de små, for forskningen så interessante befolk
ningsgrupper i afkroge midt i verden.

Fig. 79. Et par mandssko af ugarvet okseskind.



THORS FISKERI
A f J ohannes Brøndsted

Som vel bekendt fra skolens bøger fortæller Snorre i sin Edda følgende 
om Thors forsøg paa at fiske selve Midgaardsormen.

-  Thor gik ud af Midgaard i skikkelse af en ung dreng og kom en aften 
sent til en jætte som hed Hviner. Der fik Thor herberg for natten. Ved 
daggi y stod Hviner op, klædte sig paa og beredte sig til at ro ud paa havet 
paa fiskefangst. Da sprang Thor ogsaa op og gjorde sig hurtigt færdig, og 
han bad Hviner om lov til at ro ud med ham paa søen; men Hymer sagde, 
at han vel ikke vilde være til megen nytte, saa lille og ung han var -  »og du 
vil komme til at fryse, hvis jeg ligger saa længe og saa langt ude, som jeg 
plejer«. Men Thor svarede, at jætten gerne kunde ro langt fra land, for det 
var ikke saa sikkert, at det blev Thor, der først vilde bede om at ro hjem! 
og han blev saa harmfuld paa jætten, at det var nærved, han straks havde 
ladet hammeren knuse ham. Han lod det dog være, for han agtede at prøve 
sine kræfter andetsteds.

Elan spurgte nu Hymer, hvad de skulde have til madding, men Hymer 
svarede, at den inaatte han selv skaffe sig. Thor vendte sig da om og fik øje 
paa en flok okser, som tilhørte Hymer; han tog den største, som hed Himmel
brøleren, rev hovedet af og tog det med til søen. Her havde Hymer allerede 
stødt baaden fra land. Thor gik ombord, satte sig i øserummet, tog et par 
aarer og gav sig til at ro, -  og Hymer fik at se, at der var fart i den roning. 
Hymer selv roede i forstavnen, og det gik rask med roningen. Saa sagde 
Hymer, at nu var de naaet til den fiskeplads, hvor han var vant til at ligge 
og trække fladfisk; men Thor svarede, at han agtede sig meget længere ud, 
og de roede da et stykke vej endnu. Da sagde Hymer, at nu var de kommet 
saa vidt frem, at det var voveligt at lægge sig længere ud for Midgaards- 
ormen; men Thor svarede, at der skulde ros en stund endnu, og det gjorde 
han, selv om Elymer var ilde tilmode derved.

Da nu Thor havde lagt aarerne op, gjorde han en ordentlig stærk fiske
snøre istand; og ikke mindre gevaldig var fiskekrogen. Saa satte Thor okse
hovedet paa krogen og kastede det overbord, krogen for til bunds, og det
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skal siges med sandhed, at Thor nu ikke drillede Alidgaardsormen mindre, 
end Udgaardsloke i sin tid havde holdt Thor for nar, dengang han løftede 
ormen i stiv arm. Alidgaardsormen gabede over oksehovedet, og krogen hug
gede sig fast i dens gane; da Alidgaardsormen mærkede det, rykkede den 
saa haardt til, at begge Thors næver dundrede mod rælingen. Da blev Thor 
vred. Han tog'sin asastyrke paa, og han stemmede imod saa fast, at begge 
hans fødder gik igennem baaden og stødte mod havbunden. Saa drog han 
ormen op til rælingen, og det maa siges, at ingen kan have set skrækkeligere 
syn, end da Thor naglede sit blik fast paa ormen, som nedefra nidstirrede 
ham og spyede edder.

Det fortælles, at jætten Hymer skiftede farve, blev bleg og skrækslagen, 
da han øjnede ormen og saa, at søen strømmede ud og ind i baaden. Og i 
samme øjeblik som Thor greb hammeren og hævede den op, fik jætten fat 
i agnkniven og overhuggede Thors snøre mod baadsiden, saa ormen sank 
i havet. Alen Thor kastede hammeren efter den, og man siger, at han slog 
hovedet af den nede i dybet. Alen min mening er, at Alidgaardsormen lever 
endnu og ligger i verdenshavet. Saa langede Thor sin næve ud og ramte 
Hvmer paa øret, saa han styrtede overbord; man kan se hans fodsaaler. Selv 
vadede Thor iland. -

En herlig historie er denne gudemyte, et farverigt æventyr, koncentreret 
og vel komponeret, kortælleren har vidst, at intet er saa godt for en histories 
virkning som fælles bedreviden mellem beretteren og tilhørerne, en bedre
viden der gaar ud over eller vender sig mod en af fortællingens mere usym
patiske personer. Kan man ikke se de gamle nyde det og gotte sig, naar jæt
ten i sin dundrende uvidenhed siger til selve kraftens gud, at han nok kom
mer til at fryse, hvis han tager med ud, han bliver nok forkølet! En helt 
anden ting, som fortælleren ogsaa har vidst besked med, er jo den, at det 
gik ikke an at lade Thor sejre helt. Alidgaardsormen maa ikke dræbes, den 
skal spares til det endelige opgør ved verdensundergangen, den afgørende 
kamp mellem den og Thor, hvor begge mister livet. Hvorom alting er, Thors 
fiskedræt er en mesterhistorie, der har fængslet nordboernes sind og sans i 
aarhundreder, før Snorre omkring 1220 nedskrev sin version af myten. Dette 
vises af de spor, fortællingen har sat i anden islandsk litteratur, nemlig i 
poesien. Af ikke mindre end fire olddigte -  tilsammen vel tidsmæssig dæk
kende størstedelen af vikingetid -  er der levnet os brudstykker tilstrække
lige til at vise, at emnet har været den selvsamme Thorskamp med havormen. 
ATi faar her glimt af varianter, der har fortalt historien paa lidt forskellig 
maade.

i. I eddadigtet ElymiskviÖa siges det, at jætten undervejs ud mod det 
store havdyb alene trækker to hvaler til sig; Thor sidder imens agter og
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vikler sin snøre. Da Thor slynger ham
meren mod ormens pande, brøler uhy
rer rundt om, f jældene drøner og hele 
den gamle jord bæver i gru. Efter or
mens forsvinden i havet ror jætten 
»uglad« mod land men slipper dog for 
Thors lussing; fra havstokken bærer 
Thor baaden med aarer og øsekar op 
til jættens bolig. -

2. Skjalden Brage hin Gamle Bodda- 
son besynger i digtet Ragnarsdråpa et 
malet pragtskjold, der blandt andre 
scener ogsaa har haft den med Thor 
og ormen. Her har aabenbart fortællin
gens afgørende situation været frem
stillet, at slutte efter kvadets ord: Thor 
tog hammeren i højre haand; hans snøre 
laa ikke slap paa baaden, mens ormen 
slæbtes henad sandbunden; den stirrede 
stift paa Thor nedefra mens den bug
tende hang paa krogen; men jætten 
overskar snøren for Thor, han vilde 
ikke yppe strid med det grumme hav. -

3. Skjalden Eysteinn Valdason siger 
i et kvad om Thor, at guden, efter ha
vets brusende slag mod baaden, kastede 
hvasse øjne paa ormen, og at denne gav 
et saa brat ryk, at Thors hænder slog 
mod rælingen; frem skød den brede 
baad. -

4. Skjalden Ulv Uggason skildrer 
i kvadet Husdrâpa scener af samme 
myte (vistnok beskriver han hallens 
udsmykning med vævede eller malede 
eller udskaarne billeder): Den svær
voksne tykkert (jætten) fandt Thors

Eig. 80. Runesten fra Altuna, Uppland. Billedet 
viser stenens ene smalside. Ristningens linier op
trukket af antikvarien fil. dr. Sven B. F. Jansson 
til »Sveriges Runinskrifter«. Foto 1954 ved Iwar 
Andersson. -  Ca 1:15.
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tunge stordræt overmaade farlig; Thors blik skinnede og skød lynstraaler mod 
ormen, der med skarpe øjne foran rælingen stirrede paa Thor, edderspyende; 
den fuldkraftige gud lod sin næve gjalde mod jættens øre, en ram skade! 
Thor slog hovedet af den glitrende orm i bølgerne. -

Til disse spor i den norrøne litteratur svarer billedlige fremstillinger fra det 
nordiske vikingeomraade. Der kendtes indtil for kort tid siden tre saadanne. 
De skal her kort omtales.

1. Den rigt udsmykkede runesten fra Altuna i Uppland, fundet 1918. 
Den lader sig -  dels gennem sin stil dels ved sin omtale af den kendte upp
ländske runemester Lifsten -  datere til tiden omkring midten af 11. aarhun- 
drede, altsaa vikingetidens slutperiode. Dens indskrift, som fører os midt ind 
i tidens hvasse slægtsfejder, lyder: »Vifast, Folkad og Gunnar lod rejse 
stenen efter deres far Holmfast og deres bror Arnfast. Begge (far og søn) 
blev indebrændt. Men Balle og Frøsten, Lifstens følgesvende, ristede ru
nerne.« (Efter v. Friesen 1924).

Nederst paa den firsidede stens ene smalside ser man Thors fiskedræt 
indristet i konturtegning. Midt i den højstævnede baad, hvis styreaare ses 
tilvenstre, staar Thor, alene. Hans ene fod træder igennem baadens bund, 
mens hammeren er parat i højre haand. I venstre holder han snøren, hvis 
madding, oksehovedet (med to tydelige ører eller horn), synker mod hav
bunden, hvor Midgaardsormen ligger i skikkelse af en firearmet polyp med 
lang krop og snoet hale; dens hoved gaber mod maddingen men har dog 
endnu ikke rigtig faaet fat (hvorfor det vel egentlig er lidt for tidligt at lade 
Thor oppe i baaden mobilisere sin asastyrke). Jætten Hymer ses ikke, ham 
har kunstneren ikke faaet plads til. -  En naiv men ganske levende frem
stilling af den udødelige myte.

Hvad runestenens billede ovenover Thors baad forestiller, vides ikke. 
Man har gættet paa Heimdal i sit udsigtstaarn paa Gjallerbroen. Imidlertid, 
stenens forskellige fremstillinger har muligvis ikke anden forbindelse med 
de to afdøde end den, at de gengiver velkendte motiver af udsmykningerne 
i hjemmets gildeshal.

2. Den gotlandske billedsten benævnt Ardre VIII, vel stammende fra 
8. aarhundrede. Her ses, under det store sejlførendc fartøj, til venstre for 
stenens midte en lille baad med to mænd i, og med styreaare i bagstavnen 
tilhøjre. Manden tilvenstre (Thor) har kastet snøren ud med det hornede 
tyrehoved som madding, og umiddelbart herunder aner man (med god vilje) 
Midgaardsormen; dog her som andetsteds paa fladen er desværre billederne 
stærkt slidt efter lang tids brug af stenen som gulvflise. I billedfladens nedre 
hjørne tilvenstre ses en lignende lille baad, hvis ene person (Hymer?) synes 
at stange laks; men tolkningen saavel af disse som af de omgivende figurer
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Kig. Ki. Den gotlandske billcdsten »Ardre VIII«. 
Efter Sune Lindqvist 1941. -  Ca 1 : 20.

Fig. 82. Udsnit af Ardre VIIl-stenens billedflade. 
Efter Sune Lindqvist 1941.
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Fig. 83. Indmuret fragment af stenkors.
»The Fishing Stone«, i Gosforth, Cumberland. 
Efter T. D. Kendrick 1949. -  Ca 1:7.

Fig. 84. »The Fishing Stone«. Gammel tegning.
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er usikker. Naar nian i det hele taget kan tillade sig at tyde ovennævnte 
scene som Thors fiskedræt, skyldes det alene tyremaddingens karakteri
stiske form.

3. Den saakaldte Fishing Stone i Gosforth, Cumberland; et nu indmuret 
stenkorsfragment med to billedfelter i relief: foroven en dyrefigur i slyng
værk (efter sin stil fra tiden omkring 1000), forneden en fremstilling af 
Thors fiskedræt. Under et fletværk-ornament ses baaden (med mast) og de 
to mænd, tilhøjre Hymer med hævet økse i højre haand, parat til at over
hugge snøren, tilvenstre Thor med snøren i venstre haand, hammeren i højre. 
For enden af snøren, nede i vandet, er afbildet, paa sin vej mod dybet, okse- 
hovedmaddingen mellem svømmende fisk. Midgaardsormen ses ikke; det er 
tænkeligt, at den har været fremstillet paa et nedadtil følgende korsfelt.

At vi her staar overfor en nordisk skulptur fra Sven Tveskægs tid, er 
udenfor tvivl. I vikingetidens Nordengland holdt som bekendt Nordmændene 
mest til mod vest, Danskerne i øst, hvilket kunde tyde paa, at Fishing Stone 
er et norsk arbejde.

A lyten om Thors fiskeri var altsaa forud kendt i Nordeuropas vikingetids
billedkunst, med to eksempler fra omraadets østre udkant og et fra den vestre: 
to svenske og et engelsk. Nu føjer sig hertil et fjerde, et dansk, fundet ifjor 
i vikingelandenes geografiske centrum, Nordjylland.

Under restaureringsarbejder i Hørdum kirke i Thy opdagedes august 
1954 under taarntrappen i skibets nordvestre hjørne en anselig »kampesten« 
med, som det syntes, indristet billedprydelse. Stenen var anvendt som bygge
emne -  den laa som nederste trappesten -  hvorfor altsaa ristningen paa for- 
haand maatte anses for ældre end vedkommende del af kirken. Stenen viste 
sig efter frigørelsen at være en naturlig gnejsblok med nogen tildannelse 
langs den ene side; dimensioner i centimeter: højde ca 125, bredde ca 70, 
tykkelse ca 40.

Paa den ene bredflade ses en ristning, hugget med fladt fordybede tem
melig grunde linier (spidshammer) og forestillende uden nogen tvivl Thors 
fiskedræt. Foroven ser man baaden, skraat stillet i forhold til nuværende 
grundflade, hvilket mulig udtrykker en oprindelig tilsigtet virkning: det lille 
fartøj i høj sø paa det aabne hav. Alidt i baaden staar Thor, han haler haardt 
i snøren, situationen nærmer sig klimaks, asastyrken er i ham, foden staar 
ret ned gennem baadbunden, og jætten er parat med hævet økse. Ormen maa 
altsaa have bidt paa (ellers kunde jo Thor ikke fremstilles halende op), og 
sandsynligvis er de to kraftige buede linier forneden paa billedfladen en rest 
af selve det frygtelige bugtede havdybuhyre, saaledes som det, efter Rag- 
narsdråpa’s ord, under Thors haarde optræk »slæbtes henad sandbunden«. 
Da »laa Thors fiskesnøre ikke slap paa søkongens ski« (baaden), -  nej, det
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Fig. 85. Taarntrappen i Hørdum kirkes nordvesthjørnt, set fra øst efter udtagelse af Thor-stenen 
(der ses i forgrunden).
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Fig. 86. Thor-stenen fra Hørdum. Uoptrukket. Erik Moltke fot. 1954. -  Ca 1 : 10.
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Fig. 87. Thor-stcnen fra Hørdum. Optrukket. Erik Moltke fot. 1954. -  Ca 1 : 10.
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gør den ej heller her paa ristningen, stram og dirrende staar den spændt over 
rælingen, udsat for Hymers hug.

Hvorfor har vi ikke det hele billede for os? Ja lad os hellere glæde os 
over, at vi dog har noget. Dels lider stenen af svære afskalninger, der har 
borttaget ikke saa lidt af ristningen, dels har behugningen, dengang stenen 
skulde anvendes som byggeemne -  enten første gang (til kirkens romanske 
murværk) eller anden gang (til trappedøren i østmuren i et nu forsvundet 
taarn) -, fjernet en del af sceneriet, sandsynligvis selve midgaardsormehovedet 
gabende over maddingen.

Spørgsmaalet om en nærmere datering af denne ristning -  en nøjere be
stemmelse indenfor det af selve Thorsmyten angivne vide tidsrum, 8.-11. 
aarh. -  kan der sandt at sige, saavidt jeg ser, ikke gøres noget ved. Stenens 
billede er jo en fast sluttet konturtegning, nok tydelig men tillige saarc 
enkel, uden findaterende detailler. Mændenes spidse hovedbeklædning -  hue, 
hætte eller hjælm -  kendes fra flere af vikingetidens afsnit (eksempelvis fra 
gotlandske billedsten og fra Osebergfundets tekstiler); den har sikkert været 
i brug gennem alle periodens tre aarhundreder. Heller ikke hvad vi ellers 
ser -  dragten iøvrigt, jættens økse eller baadens simple skrogkontur -  giver 
noget holdepunkt. Her maa vi give op.

Nu var det nærliggende at spørge: et billede fra vikingetid, fremstillende en 
af de mest kendte Thorsmyter og indristet paa en sten der fandtes anbragt 
som raaemne i staaende, gammel kirkemur, -  kunde det mon ikke have hørt 
til i en hedensk kultbygning, rejst i sin tid netop paa den plads hvor senere 
kirken (eller eventuelt dens forgænger, en trækirke) byggedes? Og var det 
ikke videnskabelig pligt at eftergaa dette, saa meget mere som Hørdum kirke 
nu under sin restaurering henstod uden gulv. Som tænkt saa gjort. Med de 
kirkelige myndigheders samtykke foretog Nationalmuseet en undersøgelse, 
hvorved følgende konstateredes.

Under skibets gulv kunde aabenbare spor af en ældre træbygning kon
stateres, en stavkonstruktion med jordgravede stolper, rektangulær og kun 
omfattende eet rum, hvis vægrille (en sammenhængende række pælehuller) 
lod sig afdække, fuldstændigt i vest delvis i syd og nord.

Har vi da her sporene af en trækirke? Herom siger undersøgeren føl
gende. Mod tolkningen »kirke« taler dels fraværet af samtlige grave, dels 
mangelen paa spor af et særskilt kor (der dog kan tænkes bygget paa an
den maade med kun faa jordgravede stolper); -  paafaldende er det jo, at 
ingen østvæg fandtes. Men for samme tolkning synes det forhold at vidne, 
at stenkirken aabenbart i sit anlæg respekterer den gamle træbygning, hvis 
spor jo ligger midt i skibets østre del, en respekt der kan have kultisk aarsag; 
fremdeles: fund af kvaderafslag overalt i træbygningens vægriller kan kun
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Fig. 88. Hørdum kirke. Udgravning under 
skibets gulv. Plankeaftryk i den forsvundne 
træbygnings vestlige vægrilles sydlige del. Olaf 
Olsen fot. febr. 1954.

O?

betyde, at denne først er nedrevet under opførelsen af stenkirken, og deus 
alder synes efter møntfund i rillens tilkastningsjord at kunne bestemmes til 
efter ca 1160, et lovlig sent tidspunkt selv i en afsidesliggende egn for et 
byggeri, der jo, hvis træbygningen tolkes som gudehov, afspejler religions
skiftet i Danmark. -  Det foreløbige resultat maa da blive, at omend nogen 
sikker bestemmelse af træbygningens art og karakter ikke kan gives, peger 
dog de vægtigste argumenter henimod tydningen: kirke.

Det var den 19. august 1954, at arkitekt Poul Hansen, Thisted, telefonisk 
underrettede Nationalmuseet om fundet af Thor-stenen i Hørdum Kirke. 
I løbet af efteraaret blev stenen undersøgt og fotograferet samt ristningens 
linier optrukket af runestenseksperten cand. mag. Erik Moltke. I januar
februar 1955 foretog cand. mag. Olaf Olsen for Nationalmuseet den om
talte indgaaende undersøgelse af terrænet under kirkens gulv.

At Thor-stenen fremtidig forbliver i sit hjemsted Hørdum, maa -  en 
omhyggelig behandling og pasning forudsat -  anses for ret og rigtigt. Først 
og fremmest naturligvis ud fra en almindelig kulturhistorisk betragtning, 
dernæst -  om man vil tillade -  af skyldigt hensyn til den noget vredladne 
asagud selv, hvem man bør omgaas med forsigtighed. Thi hør hvad der skete 
den 14. september ifjor, da stenen af graver Aksel Korsgaard og murermester 
Munkholm, begge af Hørdum, blev udtaget af sit hvilested i kirkemuren. 
Undervejs til kirken om morgenen var vejret godt, men aldrig saa snart var 
de to mænd begyndt at bakse med stenen, før et voldsomt uvejr drog over
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egnen. Udtagelsen skete til akkompagnement af torden og lynild, et bulder 
der først ophørte, da Thor med baad jætte snøre og orm laa frigjort fremme 
til ny beskuelse. Naar guden saa lydeligt protesterede mod saa kort en 
flytning, hvordan vilde han have reageret paa en rejse til København!

Fig. 89. Plan af Hørdum kirke med indtegnede vægrillcr efter den 
forsvundne træbygning, som disse viste sig under skibets gulv.

Olaf Olsens udgravning jan.-febr. 1955.



ERA KONG KROISOS TIL 
VERDENSKRISE

A f  R  U D I T  H O M S E N

»T T vad er dette? -  Guld!
JL 1 det røde, blanke, dyre guld? .. .

. . .  Dette her kan gøre sort 
til hvidt og stygt til skønt og ondt til godt 
og lavt til ædelt, fejg til tapper, gammel 
til ung. -  I guder, hvorfor dette? Hvad 
skal dette til, I guder? Det kan lokke 
fra templet præst og altertjener bort, 
kan trække puden bort fra hovedet 
af stærke mænd. Den gule træl kan knytte 
og bryde hvert et helligt bånd, velsigne 
det, som forbandet er; den gør spedalskhed 
elskværdig, sætter tyvene på bænk 
med senatorer og begaver dem
med hæder, rang og knæfald; den kan hjælpe 
den visne enke til en mand igen, 
og hende, for hvis onde sår og bylder 
selv hospitalet væmmes, giver den 
igen den friske vårdags glans og duft.
Kom, du fordømte guld, alverdens skøge, 
som bringer folkeslag i oprørstummel.«

Så stor og dæmonisk en magt tillægger titelfiguren i Shakespeares tragedie 
»Timon i Athen« guldet, dette kostelige metal, som fra fjerne tider har 
været det mest eftertragtede pengemateriale.

Der er nu rundt regnet forløbet 2500 år, siden guldpengene første gang 
så dagens lys, og i anledning af dette »jubilæum« skal der i det følgende 
gives et rids af den rolle, de har spillet i menneskehedens historie. I Shake
speares ånd at dvæle ved alle de krige, mord, forræderier og andre ugernin
ger, de skinnende gule pengestykker har anstiftet i årtusindernes løb, ville
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imidlertid være alt for sørgeligt og heller ikke rigtig høre hjemme i en 
museumspublikation. Mere på sin plads vil det være at give en kort skildring 
af den betydning, guldmønterne har haft inden for det sidste halvtredje 
årtusindes pengehistorie. En sådan skildring turde have almen interesse, ikke 
alene ved at belyse en vigtig side af de forskellige nationers og staters øko
nomiske liv, men også ved at tjene som en -  ganske vist noget unuanceret -  
introduktion til de mange tusinde gyldne betalingsmidler, som findes i Den 
kongelige xVIønt- og Medaillesamlings gemmer.

Kort efter år 700 f. v. t. begyndte man i det vestlilleasiatiske område -  enten 
i det lydiske rige eller blandt de græske kolonister på halvøens vestlige kyst
slette -  til lettelse for handelssamkvemmet at præge mønter, små metalstyk
ker forsynet med et officielt stempel som garanti for vægt og godhed, og 
hertil benyttedes hverken -  som det senere blev almindeligt -  guld eller 
sølv, men derimod en blanding af disse to ædle metaller, det såkaldte elektron 
eller hvidguld, som i et forhold af normalt 75 % guld og 25 % sølv fore
kom naturligt i bjerge og floder, tilgængelige for såvel lydere som grækere.

Inden længe spredtes den epokegørende opfindelse ud over Ægæerhavets 
øer til Hellas’ fastland i vest, hvorfra den senere forplantede sig videre til 
de øvrige græske kolonisationsdistrikter, ikke mindst ved Thrakiens kyst 
og i det syditalisk-siciliske område. Uden for Lilleasien var der imidlertid 
ikke adgang til elektron, hvorimod der sine steder forekom sølv i ret be
tydelige mængder, og som følge heraf førte den fremtrængende pengeøko
nomi her til prægning af sølvmønter.

Fra o. 600 f. v. t. begyndte sølvmøntsystemet også at vinde indpas i Lille
asiens græske område. Derimod holdt den lydiske konge fortsat fast ved 
elektronpengene alene. I handelssamkvemmet var disse imidlertid ikke nær 
så tillidvækkende som sølvmønterne, idet man ikke havde nogen virkelig 
garanti for, at de indeholdt den normerede mængde af det kostbare guld, og 
til sidst blev denne ulempe så tungtvejende, at elektronmønterne ved midten 
af det 6. århundrede f. v. t. -  altså for 2500 år siden -  blev opgivet også i 
lyderriget. I stedet gik dette ligesom de græske bystater over til at udsende 
betalingsmidler af sølv, og samtidig begyndte det også, for at få anvendelse 
for guldmalmen fra elektronlejerne, at slå mønter af praktisk taget helt 
rent guld.

Siden denne store nyordning skulle guldmønten holde sig uafbrudt lige 
til den nyeste tid, og derfor fortjener den hersker, der har æren for refor
men, en fremskudt plads inden for pengevæsenets historie. Denne mand var 
ingen anden end den sagnomspundne kong Kroisos (561-546), hvis navn den 
dag i dag lever videre i utallige sprog som betegnelse for et hovedrigt men
neske: en krøsus.
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Fig. 90. Kong Kroisos’ guldstatcr (2 : 1).

Kroisos har ikke uden grund vundet ry for sin rigdom, idet hans skat
kamre i hovedstaden Sardes formelig bugnede takket være de store over
skud fra rigets blomstrende erhverv, agerbrug og kvægavl og ikke mindst 
den meget vigtige transithandel mellem Mesopotamien og Ægæerhavets kyst
område, hvortil endelig kom udbyttet af de allerede omtalte elektronlejer. 
De nye mønter har uden tvivl ydet deres bidrag til at befæste Lydiens stilling 
inden for verdenshandelssystemet, og endvidere viste de sig -  og dette gælder 
ikke mindst guldet -  som særdeles effektive midler under Kroisos’ kraftige 
bestræbelser for at sikre sig forbundsfæller i det storpolitiske spil. Over for 
den unge fremstormende verdenserobrer, perserkongen Kyros (559-529) 
kunne han dog ikke holde stand, og i 546 lagde denne Lydien under sit scep
ter og kom derved i besiddelse af alle Sardes’ skatte.

Som det synes at fremgå af de nyere udgravninger i den lydiske hoved
stad, er Kroisos’ udmøntninger i guld og sølv for en kort tid blevet fortsat 
af Kyros. Typemæssigt skete der ingen som helst forandring, idet mønterne 
ligesom under Kroisos på forsiden viste forpartiet af en okse og en løve -  
sidstnævnte var de lydiske herskeres specielle våbenmærke -  vendt mod hin
anden, medens bagsiden indeholdt en råt indhugget fordybning, som nu i 
fagsproget benævnes et incusum. Derimod gennemførtes der på det vægt
mæssige område et nyt princip, som skulle få den største betydning for 
fremtiden.

Så længe kong Kroisos rådede over mønten i Sardes, blev guld- og sølv
stykkerne slået med samme vægt, o. 10,71 g, og da nu de to metaller værdi
mæssigt omtrent forholdt sig til hinanden som 13% : 1, vil det sige, at der

Fig. 91. Dareik, forside (2 : 1).
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skulle 13% sølvstykke til for at opveje een guldmønt. Dette var et meget 
besværligt bytteforhold, og i betragtning heraf foretog Kyros en reduktion 
af guldmøntens vægt til 8,05 g, medens sølvmønten bibeholdt sin gamle 
tyngde. Herved fik een guldmønt samme værdi som ti sølvmønter, og dette 
praktiske forhold blev naturligt videreført, da den persiske verdensmagt siden 
fik sine særegne betalingsmidler.

Hvor besynderligt det end kan lyde, synes hverken Kyros eller hans 
søn og efterfølger Kambyses (529-522) at have bekymret sig om at skabe 
en persisk rigsmønt, men lod administrationen af deres vidtstrakte magt
område stå i naturaløkonomiens tegn. Anderledes blev det først, da Dareios 
(522-485), den største af alle de persiske storkonger, havde grebet regerin
gens tøjler. Han var en strålende organisator og ikke mindst et finansgeni, 
som lagde den største vægt på at skabe et fast grundlag for sin kongemagt 
gennem en effektiv skattepolitik, til hvilket formål han inddelte sit rige i en 
række provinser eller satrapier, hvis befolkninger efter faste regler skulle 
yde deres ikke ubetydelige bidrag til den centrale og lokale forvaltning. 
For at lette betalingen af disse bidrag og samtidig fremme handelen, som 
atter ville kunne føre til en større skatteevne, skabte han -  som af sine un
dersåtter fik øgenavnet »kræmmeren« -  endelig en persisk rigsmønt, og hertil 
kunne han hente ædelmetal i uhyre mængder i de af forgængerne erobrede 
storrigers skatkamre, hvis indhold han selv supplerede op med en stadig fly
dende strøm af guldstøv fra det nordvestindiske område, som han før 513 
med våben i hånd havde føjet til sit rige.

Ligesom Kroisos udsendte Dareios såvel guld- som sølvmønter og an
vendte til begge dele den samme forsidetype -  storkongen fremstillet i det 
ceremonielle primitive knæløb med krone på hovedet og et spyd i højre og 
det nationale våben, buen i venstre hånd, medens bagsiden indeholdt et in- 
cusum. Den af Kyros benyttede vægtstandard blev øget lidt, og af sølv ud
møntedes kun halvstykker på 5,57 g, såkaldte sigier (shekler), af hvilke 
der følgelig skulle gå tyve på de 8,40 g tunge guldmønter, som af grækerne 
benævnedes dareiker.

I henved to århundreder -  lige til perserrigets undergang -  blev dareiken 
med bibeholdelse af samme billedtype slået i millionvis og hævdede sig da 
også hele perioden igennem som en handelsmønt af første rang i det øst
lige middelhavsområde. Det var takket være deres næsten ubegrænsede for
råd af disse rare guldpenge, at de persiske herskere så hyppigt kunne for
syne sig med store lejetropskarer fra verdens bedste krigernation, grækerne, 
og også iøvrigt viste dareikerne sig som et værdifuldt trumfkort i det stor
politiske spil, idet det i første række skyldtes en rundhåndet anvendelse 
heraf blandt de pengeglade grækere, at det i det første halve århundrede 
efter den peloponnesiske krigs slutning blev muligt at splitte det tidligere
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Fig. 92. Alexander den Stores guldstatér (2 : 1).

Fig. 93. Aureus fra kejser Augustus (2 : 1).

så modstandsdygtige Hellas og dermed få det til at danse efter den persiske 
fløjte.

I de græske bystater var møntprægningen fortsat koncentreret om sølvet, 
hvorimod der af mangel på råmateriale kun undtagelsesvis blev udsendt guld
penge. Så meget mere kløede det i fingrene på grækerne, så såre en fremmed 
magt i politisk øjemed viste sig villig til at udøse en gavmild strøm af det 
røde guld. Herfor havde ikke mindst persernes store rival, kong Filip af 
Makedonien (359-336) blikket åbent, og da han i begyndelsen af sin rege
ring var kommet i besiddelse af det guldrige Pangaion-bjerg i det sydvestlige 
Thrakien, var han ikke sen til årligt at udsende guldmønter i så stor mængde, 
at værdiforholdet mellem de to møntmetaller faldt til 10:1.

Filips guldmønt, som på forsiden viste et ungt laurbærkranset Apollon- 
hoved, medens der på bagsiden fandtes en fremstilling af en væddeløbsvogn, 
vandt hurtigt overtaget over dareiken i den græske verdens handelsliv, og 
gennem anvendelse til bestikkelse o. 1. viste den sig ved siden af militærmagt 
og diplomati at være et effektivt middel til samlingen af Hellas’ forskellige 
stater under makedonerkongens overhøjhed med et storstilet hævntogt mod 
perserriget for øje.

Filips omfattende guldudmøntninger blev uden afbrydelse fortsat af søn
nen Alexander den Store (336-323), dog med nye typer. For det unge
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erobrergeni var det en sag af største vigtighed at have flådemagten Athen 
med sig som villig forbundsfælle under fremstødet mod barbarerne i øst, 
og det er vel delvis af hensyn hertil, at han på forsiden af sine guldmønter 
lod fremstille et Athene-hoved -  iøvrigt det samme, som går igen på den 
danske doktorring -  medens han ved at afbilde en Victoria eller Nike pa 
bagsiden klart og tydeligt profeterede den forestående sejr.

Gennem besejringen af perserriget kom Alexander i besiddelse af nye 
kæmpemæssige guldforråd, og også disse lod han i videste udstrækning 
komme ud i omsætningen som penge med de een gang fastslåede typer. Efter 
erobrerkongens død blev udsendelsen heraf fortsat rundt om i de hellenistiske 
riger, hvori hans verdensmagt blev splittet. Dog gik disses herskere snart 
over til at anvende egne mønttyper, idet specielt den nye tidsalder med dens 
guddommelige herskerbegreb bevirkede, at de traditionelle gudebilleder på 
møntforsiderne veg for kongeportrætter. Alen der var fortsat tale om om
fattende guldudmøntninger af stor betydning for det økonomiske liv.

Bortset fra enkelte krigsprægninger af guldmønt -  de første fra den 2. 
puniske krig i slutningen af det 3. århundrede f. v. t. -  var romernes mønt
væsen lige til republikkens slutning udelukkende baseret på sølv og bronze. 
Først med Cæsar ophørte guldudmøntningen at være et ekstraordinært fæno
men, og under hans efterfølger, Augustus fastlagdes der et pengesystem, 
inden for hvilket guldet kom til at spille en fremtrædende rolle. Der blev 
herefter regelmæssigt udsendt guldmønter kaldet aurei på henved 8 g, og 
disse, som normalt på forsiden bar kejserens billede, skulle hver gælde 25 
sølvdenarer af den halve vægt, således at der var fastslået et værdiforhold 
mellem de to ædle møntmetaller på 12 l/2:i. Under Nero blev vægten på 
såvel aureus som denar reduceret lidt; men derefter beholdt den førstnævnte 
for lange tider sit guldindhold uforandret, hvorimod rigets tiltagende finans- 
nød førte til en stadig kraftigere iblanding af uædclt metal i hverdagens 
hovedmønt, sølvdenaren. Således var denne i realiteten blevet skillemønt, 
og fra det oprindelige pengesystem med guld og sølv som jævnbyrdige 
metaller (bimétallisme) var man i praksis havnet i en guldmøntfod, som det 
til trods for en tiltagende udstrømning af guld til dækning af en ugunstig 
handelsbalance, ikke mindst over for luksusleverandøren Indien, foreløbig 
var muligt at opretholde takket være den betydelige årlige produktion fra 
de righoldige guldminer inden for rigets grænser, specielt i det senere Sieben
bürgen.

Fra o. 200 blev det mere og mere tydeligt, at guldmønterne ikke i det 
lange løb kunne bære den tunge byrde, der var pålagt dem inden for penge
væsenet som følge af sølvets svigten, og ved midten af det 3. århundrede 
havnede riget i et fuldstændigt valutasammenbrud. »Sølvmønterne« bestod 
nu praktisk taget af rent kobber, og guldpengene udsendtes meget uregel-
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Fig. 94. Solidus fra Constantin den Store (2 : 1 ).

Eig. 95- Byzantinsk solidus, midten af i i . årh. : i).

mæssigt og med en stærkt svingende vægt, således at de ikke mere blev taget 
for mønter, men vejedes som varer.

Fra dette kaos blev romerriget reddet gennem en række pengereformer, 
som påbegyndtes af kejser Aurelian (270-275) og førtes til en lykkelig af
slutning af Constantin den Store (306-337). De romerske guldminer viste nu 
stadig tydeligere tegn på udtømning; men til gengæld var der ved kejser 
Diocletians sejerrige fremstød mod øst hjembragt ret betydelige forråd af 
ædelmetaller, og endvidere viste det nye despotiske regimes skattesystem 
en storartet evne til at suge rigets metalreserver til den kejserlige finanskasse. 
Som følge heraf blev det muligt som kronen på det nye møntsystem atter 
at indføre en regulær, stabil guldmønt, som af Constantin den Store blev 
normeret til en vægt af 4,55 g. Hermed havde den såkaldte solidus set dagens 
lys, en mønt med en stor fremtid for sig, idet den skulle leve videre i det 
østromerske rige, Byzans, i over tusinde år lige til dets fald i 1453.

Specielt takket være en livlig udenrigshandel var byzantinerriget i mange 
århundreder velforsynet med guld, og derfor kunne dets kejser helt undlade 
at præge mønter af det ikke så almindelige sølv og blot ved siden af kobber
skillemønterne koncentrere sig om regelmæssige udsendelser af betydelige 
mængder solidi, som stort set bibeholdt den gamle vægt og finhed. Men i
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Fig. 96. Dinar fra Harun ar-Rashid, o. 800 ( 2 : 1 ).

anden halvdel af det 11, århundrede satte nedgangen for alvor ind for riget, 
såvel politisk som økonomisk, og som udslag heraf måtte kejserne nu betræde 
møntforringelsens sørgelige bane, dels ved at udsende deres solidi med en 
reduceret vægt og dels især ved at iblande dem sølv. Dette blev i stigende 
grad fortsat til rigets undergang med det resultat, at de tidligere så dybgule 
mønter sluttelig fremtrådte næsten helt hvide.

Fra byzantinerne blev guldmønterne i slutningen af det 7. århundrede 
overtaget af det nystiftede arabiske storrige, som især hentede råstoffet i 
Æthiopien. 1 lo vedguldmønten blev en såkaldt dinar -  afledt af den romerske 
denar -  som vejede lidt mindre end en solidus og i overensstemmelse med 
Koranens billedforbud blot var forsynet med indskrifter. Den blev fortrins
vis udsendt i rigets vestlige halvdel, inden for hvis livlige handelsliv den 
spillede en rolle af første rang.

Hvad Vesteuropas middelalderlige pengevæsen angår, stod det i udpræget 
grad i sølvets tegn lige til korstogstidens slutning, og det skyldtes simpelthen, 
at der ved Vestroms fuldstændige sammenbrud i det 5. århundrede kun 
forefandtes et meget ringe forråd af guld. De gamle romerske guldminer 
var nu fuldstændig udtømt, og selv om der nok stadig var mulighed for guld
udvaskning i forskellige floder, f. eks. Rhinen, kunne der aldrig blive tale 
om at udvinde andet end meget beskedne mængder af det eftertragtede 
metal. Ville man opretholde guldprægningen, var man hovedsagelig henvist 
til at benytte metallet fra de gamle romerske mønter og smykker, og heller 
ikke heraf forefandtes der noget særligt stort forråd i vest. Alligevel førte 
de forskellige folkevandringsstater, ikke mindst frankerriget, den romerske 
tradition videre gennem en fortsættelse af de senantikke guldprægninger, 
først under benyttelse af disses billedtyper i barbariseret form og siden med 
egne fremstillinger. Dog blev der næsten kun udsendt småmønter, tredjedels
solidi eller trienter, og selv om det stærkt indskrænkede handelsliv ikke 
krævede så forfærdelig store mængder af disse, disponeredes der ikke over 
tilstrækkeligt guld til at udsende dem som rene guldmønter. De blev i sti
gende grad blandet med sølv, og da de som følge heraf ikke blev modtaget
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Fig. 97. Florin, o. 1300 (2 : 1).

Fig. 98. Dukat, begyndelsen af 15. årh. (2 : 1).

til deres pålydende værdi på fremmede markeder, var deres rolle snart ud
spillet. De gik helt ind, da karolingerne i det 8. århundrede afløste merovin- 
gerne som frankerrigets herskere.

Siden blev der i århundreder næsten udelukkende præget sølv i Vest
europa og endda alene småmönt, som udsendtes i ret ringe omfang, idet 
staterne som helhed beherskedes af naturaløkonomi. Under den opvågnende 
økonomiske aktivitet i det 11. århundrede fik de italienske handelsstater 
imidlertid et godt kendskab til den byzantinske solidus eller bezanten, som 
den kaldtes i vest. En sådan kostelig handelsmønt ville italienerne naturligvis 
også gerne selv have; blot rådede de ikke over guld dertil. Da førte imid
lertid korstogstidens erobringer og kraftigt opblussende middelhavshandel 
en meget betydelig strøm af ædelmetaller fra øst til vest, og som et udslag 
heraf forplantede nu også det byzantinske guldmøntsystem sig i det 13. 
århundrede til Italien.

Som den første af alle lod kejser Frederik II som konge af Sicilien fra 
1231 slå guldmønter på o. 5% g, der som følge af deres bevidste tilknytning 
til den romerske kejsertids aurei benævnedes augustaler. Virkelig betydning- 
for handelslivet fik dog først de mønter på o. 3 V2 g næsten rent guld, som 
fra 1252 blev udsendt af Florens. De fik navnet floriner efter forsiden, som
s
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viste byens gamle våbenmærke, en lilje (flos), medens bagsiden optoges af 
en fremstilling af dens helgen, Johannes Døber med Guds lam.

Snart fulgte også andre italienske byer efter, i første række Venedig, 
som fra 1284 prægede sin zechin, der indholdsmæssigt ganske svarede til 
florinen. På zechinens bagside fandtes efter byzantinsk inspiration et Kristus- 
billede i en spids indramning, medens forsiden viste den knælende doge 
modtage byfanen af Venedigs skytshelgen, St. Marcus. Til understregning 
heraf læstes på bagsiden omskriften sir tibi christe datvs qvem tv regis iste 
dvcatvs (=  Være dig, Kristus, viet dette hertugdømme, over hvilket du er 
konge), og som følge af det sidste ord heri kom mønten almindeligt til at gå 
under navnet dukat.

Dukaten er den mest levedygtige af alle tiders mønter, idet den med 
samme vægt, finhed og type blev slået uafbrudt til republikken Venedigs 
undergang i Napoleon-krigene, ja, endog blev fortsat af Østrig, lige til det 
i 1866 måtte afstå Venetien til det genfødte italienske enhedsrige.

Med handelen strømmede de italienske guldmønter snart ud til det øvrige 
vesteuropæiske område hinsides Alperne, og ikke mindst takket være en 
stadig livligere bjergværksdrift i en række nyopdagede miner, specielt i 
Bøhmen, Slesien og Ungarn, kunne talrige stater her nu i det 14. århun
drede reagere på den modtagne impuls ved at præge egne guldmønter. De 
vigtigste af disse var de såkaldte rhinske gylden, som blev udsendt siden 
1386 af et møntforbund af de rhinske kurfyrster, og som frem til de store 
opdagelsers tidsalder var Vesttysklands vigtigste handelsmønt. Det nævnte 
forbunds hovedformål var at bremse den forringelse af guldmønterne, der 
var sat ind; men over for den svigtende tilførsel af guld, som kendetegnede 
middelalderens slutning, var der intet at stille op. O. 1550 var guldindholdet 
i de rhinske gylden sunket helt ned til 2 x/z g, og snart efter blev prægningen 
af dem helt indstillet af mangel på det ædle metal.

Også i Danmark holdt guldmønterne deres indtog, men først ret sent, 
og de indgik ikke i landets pengevæsen som en normal bestanddel, men ud
sendtes kun ved specielle lejligheder, idet de først og fremmest blev benyttet 
til betaling af lejetropper i krigssituationer og i anden række skulle tjene til 
at øge det oldenborgske kongehus’ glans. Som den første danske hersker 
lod kong Hans i 1496 med det forestående erobringstogt mod Sverige for 
øje slå en række guldmønter, dels rhinske gylden og dels såkaldte nobler, 
store pragtmønter på 14,70 g, som fik deres navn efter de sædvanlige engelske 
guldpenge, men iøvrigt svarede nøje til de nederlandske guldrealer.

Den tiltagende guldmangel i den europæiske middelalders sidste fase, 
som er omtalt ovenfor, var et hovedmotiv for de store opdagelsesrejser i 
årtierne omkring 1500, som med eet slag gjorde verden så meget større. 
Som frugt af disse opdagelsesekspeditioner vandrede der også ret betydelige
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Kig. 99. Danmarks første guldmønt. Kong Hans nobel, 1496 (2 : 1).

mængder af det gule metal til Europas sydvestlige hjørne fra Afrikas guld
kyst, Ostindien og Amerika; men i sammenligning med den uhyre mængde 
sølv, som uafladelig strømmede over Atlanten fra den nye verden, var guld
tilskuddet for slet intet at regne, og i lange tider blev det europæiske mønt
væsen da ganske domineret af store sølvmønter.

Først kort før midten af det 17. århundrede blev der i tilslutning til de 
såkaldte pistol-mønter -  guldstykker på godt 6 g, som var blevet præget i 
stor stil i Spanien siden Filip II (1556-98) -  skabt en mønt af guld, som 
skulle vinde sig en førerstilling inden for verdenshandelen. Denne guldmønt 
blev indstiftet i Frankrig i 1640 af Ludvig XIII (1610-42) og fik efter ham 
navnet louisdor. Med et lidt højere guldindhold end pistolen og en finhed 
på o. 900/1000 blev den præget i store mængder lige til revolutionen for 
derpå efter møntloven af 1795 at leve videre i 20-francstykket, og den fik 
efterhånden betydningsfulde sidestykker i talrige andre europæiske stater. 
Således blev der fra 1775 af de forskellige danske konger slået ret store 
mængder christiandorer og fredericdorer, som fandt god anvendelse under 
vort lands deltagelse i den internationale handel, hvorimod de ikke spillede 
nogen rolle i den hjemlige vareomsætning.

At det 18. århundrede blev en gylden tid for louisdoren og de øvrige 
europæiske guldmønter skyldtes i første række, at man nu nød godt af de 
meget betydelige tilførsler fra de o. 1700 nyåbnede righoldige guldminer i 
Brasilien. Som en naturlig følge af disse tilførsler faldt guldet stærkt i pris
8*
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Fig. ioo. Louisdor, 1659 (2 : 1).

Fig. 101. Engelsk sovereign, 1820 (2 : 1).

i forhold til sølvet, og da England i 1717 havde fastslået et bestemt bytte
forhold for sine mønter af de to ædelmetaller, således at 1 guinea (slået af 
guld fra Guinea) skulle gælde 21 sølvshilling, blev resultatet i overensstem
melse med den berømte nationaløkonomiske lov, der blev opstillet i det 16. 
århundrede af Sir Thomas Gresham, at det relativt værdifuldeste møntmetal, 
nemlig sølvet, forsvandt helt ud af omsætningen. Således var England alle
rede i det 18. århundrede reelt havnet i guldmøntfoden, og i 1816 blev denne 
også indført officielt, idet sølvmønteme herefter degraderedes til skillemønt, 
d. v. s. udsendtes med et mindre metalindhold end deres pålydende værdi.

At den store førernation inden for verdenshandelen således helt og hol
dent baserede sit pengevæsen på guldet betød for de øvrige stater et kraftigt 
incitament til at øge deres guldudmøntninger, og i anden halvdel af det 19. 
århundrede gjorde den ene nation efter den anden også briterne følge over 
til guldmøntfoden. Dette havde som baggrund, at der fra 1848 til århun
dredets slutning indtraf en fuldstændig revolutionerende forøgelse af ver 
densproduktionen af guld gennem opdagelsen af nye eventyrligt righoldige
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Fig. 102. Tysk 20-mark, 1871 (2:1).

Fig. 102 a. i o-dollar, U. S. A., 1901 (2:1).

miner i Kalifornien, Australien, Nevada, Alaska og Transvaal. Hermed kom 
der til at foreligge sa store mængder guld, at det blev muligt for alle lande 
at lægge dette alene til grund for deres pengevæsen, og en overgang til guld
møntfoden var også i praksis uundgåelig, idet det under en stadig tiltagende 
forskydning af værdiforholdet mellem guld og sølv i det 19. århundredes 
sidste årtier ikke lod sig gøre at opretholde disse ædelmetaller som paral
lelle værdimålere.

Det første land, der fulgte Englands eksempel, var det nystiftede tyske 
rige, som antog guldmøntfoden i 1871, da det gennem erstatningsbetalingerne 
fra det besejrede Frankrig havde sikret sig meget store mængder af det gule 
metal. I 1873 gik også Skandinavien over til guldet, og i løbet af de følgende 
årtier fulgte alle andre civiliserede stater efter, således i årene 1876-78 den 
latinske møntunion med Frankrig i spidsen, i 1898 Rusland og i 1900 endog 
U. S. A., hvor sølvproducenterne hidtil med held havde forpurret den uom
gængelige reform.
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Overalt blev guldmønterne nu de eneste betalingsmidler, hvis pålydende 
helt svarede til metalindholdet, hvorimod alle andre mønter var skillemønt, 
selv sølvpengene. Ved betaling af større beløb foregik den egentlige penge
omsætning dog i stigende grad ved seddelpenge; men disse betragtedes som 
lige så gode som guldmønterne, idet man frit kunne få dem indløst med deres 
pålydende i guld.

Med den første verdenskrigs udbrud i 1914 blev guldindløseligheden op
hævet i de fleste lande, og under den fremadskridende inflation var der ikke 
mere plads for guldudmøntninger. Alt stod i papirpengenes tegn, og således 
fortsatte det endnu nogle år efter krigen. Hen mod midten af 1920’erne var 
de værste følger af den valutamæssige omkalfatring dog forvundet, og eet 
efter eet vendte landene nu tilbage til det gamle guldmøntsystem, dog med 
visse indskrænkninger som mindre dækningsprocenter for pengesedlerne og 
en mindre fri guldindløselighed.

Der blev nu atter præget guldmønter i større stil; men den renæssance, 
kong Kroisos’ opfindelse hermed oplevede, blev kun af kort varighed. I sep
tember 1931 blev England af den store verdenskrise tvunget bort fra guldet; 
Danmark og en række andre lande følte sig af handelspolitiske grunde nødsaget 
til straks at følge efter. I 1933 måtte selv U. S. A. bide i det sure æble og sige 
farvel til guldstandarden, og sluttelig blev denne i 1936 også opgivet af Frank
rig og Svejts, som indtil da havde holdt fast ved den med den største sejghed.

Siden har vi levet i papirmøntfodens æra, hvor valutakurserne fastsættes 
suverænt af regeringerne uden noget som helst hensyn til deres landes guld
beholdninger. Den tid er forbi, hvor man kunne glæde sig over at benytte 
dejlige gedigne mønter af det røde guld, og den vil næppe nogensinde vende 
tilbage igen -  alene af den simple årsag, at U. S. A. nu efterhånden i sin stats
bank, Federal Reserve Banks fæstningsagtige kælderhvælv har opsuget den 
store hovedmasse af hele verdens guldforråd.

Fig. 103. Danmarks sidste guldmønt. Christian X.s 20-krone, 1931 (2:1).



Fig. 104. Godtfred af Bouillon. T. v. kalkmaleri i Dronninglund kirke. 
T. h. træsnit i Bibliothèque Royale, Bruxelles.

DE N I HELTE 
Rytterkampbillederne i Dronninglund kirke 

A f O laf O lsen

I Fra Nationalmuseets Arbejdsmark for 1943 beskrev Egmont Lind en 
række usædvanlige kalkmalerier, der nylig var afdækket i Dronninglund 

kirke i Vendsyssel, det tidligere Hundslund nonnekloster. For første gang 
på dansk grund var man her stødt på en middelalderlig billedserie, der frem
stillede den tids fejrede ridderskikkelser -  historiens og legendernes ni 
store helte.

»De ni helte« er et produkt af såvel højmiddelalderens ridderromantik 
som den katolske kirkes helgenkult og personlighedsdyrkelse. Ni store felt
herrer, tre hedninger, tre jøder og tre kristne, blev knyttet sammen og dyrket 
som en slags profane helgener. Nævnt i den rækkefølge, de som regel op
træder i, er det de hedenske feltherrer Hector af Troja, Alexander den Store 
og Julius Cæsar, de gammeltestamentlige helte Josva, kong David og Judas 
Makkabæus samt af kristne kæmper den legendariske kong Arthur, Karl den 
Store og korsfareren Godtfred af Bouillon.
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Fig. 105. Øverst Alexander d. Store og kong Arthur soin 
kalkmalerier i Dronninglund. Nederst kong Arthur. T. v. træ
snit i Bibliothèque Royale, Bruxelles. T. h. malet glasrude i 
privateje.

Om helteseriens tilblivelse ved vi så godt som intet. De ældste efterret
ninger har vi fra Frankrig i begyndelsen af 1300-tallet, og meget, ikke mindst 
selve udvalget af helte, kunne tyde på, at Frankrig også er ophavslandet. 
Herfra bredte dyrkelsen af gruppen sig ud over alle Europas kulturlande, 
og legender og beretninger om de ni helte blev samlet og bearbejdet af os 
tildels ukendte historieskrivere. Træsnit med heltene, ledsaget af korte ver
sificerede tekster, udsendtes i løsblade og som blokbøger. Selv om langt de 
fleste af disse gamle tryk må antages at være gået tabt, er der endnu bevaret 
en hel del middelalderlige træsnit og metalstik. Og versene under tre træsnit 
med helteserien, der findes på Bibliothèque Nationale i Paris, menes endog
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at være de ældste trykte tekster i Frankrig. I 1487 blev de ni heltes histo
rie for første gang udsendt som trykt bog. Også dette skete i Frankrig, på 
Pierre Gérards forlag i Abbeville, der havde specialiseret sig i ridderromaner. 
Bogen genoptryktes i 1507 i Paris og oversattes siden til spansk og portu
gisisk.

I middelalderen dyrkedes de ni helte især ved hofferne, blandt adelen og 
i nogen grad blandt den oplyste del af byernes borgerskab. Hen mod år 1500 
fik de dog en videre udbredelse. Hertil var sikkert både træsnittene og de 
trykte bøger medvirkende, men mest betød det vel for populariseringen, at 
kortspilfabrikanterne indlemmede de ni helte i deres kortserier. Netop her 
skulle de vise sig særlig sejglivede. Helt op til 1820 fremstillede man her i 
landet spillekort, hvor personerne på fem af herrekortene havde navne efter 
helte fra vor serie. Og når man den dag i dag kan finde Spar Konge udstyret 
med harpe, er det i virkeligheden en af de ni helte, kong David af Israel, der 
viser sit våbenmærke frem (fig. 111).

Kalkmalerierne i Dronninglund kirke stammer fra tiden kort efter år 
1500. Heltene er her afbildet ridende, ivrigt optaget af højst uhistoriske tve
kampe -  således kæmper Godtfred af Bouillon med den næsten 1300 år ældre 
Judas Makkabæus. Kun Cæsar bliver tilovers og får lov at ride for sig selv. 
Der findes ingen legender, der hjemler disse anakronistiske dueller, der da 
heller ikke kendes fra andre billedserier med de ni helte. Kampscenerne kan 
derfor kun forklares som en rent dekorativ opstilling. Kunstneren har frem
stillet heltene i deres rette element og samtidig undgået den sædvanlige, lidt 
kedsommelige forevigelse af de ni i én lang række eller i grupper på tre. En 
tilsvarende fiktiv kamp kendes fra et heraldisk håndskrift i British Museum, 
»The Military Roll« fra o. 1480, hvor 248 riddere fra Suffolk, Sussex og 
Kent, der måske i privatlivet levede i bedste indbyrdes forståelse, er afbildet 
som modstandere i drabelige dueller med det ene formål at forevige deres 
respektive våben og farver.

Heltekampene i Dronninglund er levende og blodrigt fremstillet. Men 
det er ikke maleren selv, der har udformet scenerne. Et lille træk antyder, at 
malerierne ikke er originale kunstværker: skyggerne på billederne er ikke 
angivet ved mørkere farvetoner, således som man kunne vente det på ma
lerier, men derimod ved en tæt skravering med sorte streger (fig. 104). Dette 
er træsnittets teknik, ikke maleriets. En maler ville næppe anvende denne 
form for schattering, med mindre han ligefrem kopierede et træsnit.

Blandt de træsnit med de ni helte fra tiden omkring 1500, der stadig er 
bevaret, findes der da også flere, der klart ses at være i familie med Dron- 
ninglund-malerierne. Nærmest kommer fire fragmenter af nederlandske træ
snit, der opbevares på det kongelige bibliotek i Bruxelles. De kom for dagen 
for små hundrede år siden ved restaureringen af bindet om et eksemplar af
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Johan Huus’ Opuscula, der udkom ca. 1526. Her havde de tjent som stivelse 
i det oprindelige pergamentbind.

Det fuldstændigste af disse fragmenter viser Godtfred af Bouillon, ridende 
mod højre med draget sværd. En sammenligning med Dronninglund viser 
en påfaldende lighed i næsten alle henseender (fig. 104). Ligeså forholder det 
sig med kong Arthur (fig. 105). Dronninglund-maleren har dog her haft van
skeligheder med kamelen, der er blevet et slemt misfoster med kattehoved, 
hestetænder og en helt utrolig leddeløs krop. Bruxelles-træsnittets kamel, der 
skryder af smerte efter at være ramt af to pile, er vel ikke fuldt anatomisk 
korrekt, men dog anderledes vellykket. Kamelen sås ofte på de store flander- 
ske markeder med varer fra østen, og den nederlandske kunstner har her haft 
lejlighed til at gøre studier i marken, der ikke var hans danske kollega beskåret.

Noget andet er, at den bretonske kong Arthur slet ikke hører hjemme på 
et så orientalsk ridedyr som en kamel. Den eneste af heltene, der ikke plejer 
at foreviges til hest, er Alexander den Store, der som regel rider elefant. 
Kamelens tilstedeværelse hos Arthur er dog næppe en tilfældighed -  for
klaringen må søges i den til alle tider og hos alle folkeslag kendte lyst til at 
fortolke stednavne. Kong Arthurs hovedsæde hedder ifølge legenden Kamelot!

I fig. 105 er afbildet en lille hollandsk glasrude fra det 16. årh., der tidligere 
fandtes i Mr. Wilfred Drakes samling, og som Mr. A.-E. Popham fra British 
Museum var så venlig at henlede min opmærksomhed på. Den lille »ruitje«, 
der har været anbragt i et blyindfattet vindue, er et morsomt eksempel på en 
anden kunsthåndværkers kopiering af det samme træsnit. Og det er da også en 
trøst at se, at Dronninglund-maleren ikke er helt ene om at mishandle ka
melen fra Bruxelles.

Også kong David følger i de fleste detailler træsnittets udformning (fig. 
106), og det samme gælder Hector af Troja, af hvem den bevarede del af træ
snittet dog kun viser lidt. Til gengæld er den ledsagende tekst på dette bil
lede ikke skåret af, således som det er sket på de andre fragmenter. Indskrif
ten, der kort opridser heltens vigtigste livsdata, er på flamsk og afslører så
ledes træsnittenes herkomst. Kalkmalerierne i Dronninglund har latinske 
tekster -  iøvrigt kun bevaret under enkelte af billederne -  og følger på dette 
punkt altså ikke træsnittene.

Dronninglund-heltene ligner Bruxelles-træsnittenes helte så meget, at det 
ville ligge nært for at antage disse for det direkte forlæg -  havde det ikke 
været for de flamske indskrifter dér og de latinske her. Man kunne naturlig
vis tænke sig den mulighed, at en lærd gejstlig i Dronninglund havde be
sørget en oversættelse til latinen. Men dette kan ikke være tilfældet, dels 
fordi ligheden mellem de to sæt tekster ikke er påfaldende, og især fordi den 
latinske indskrift i Dronninglund viser sig at være i nær familie med teksterne 
under et sæt metalstik med de ni helte fra ca. 1460, der findes på British Mu-
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Fig. io6. Hector og David. Øverst kalk
malerierne, nederst træsnit fra Bruxelles.

seum, stukket af den såkaldte Banderolemester (fig. 107). At maleren i Dron
ninglund skulle have hentet sit forlæg til billedet ét sted fra og teksten andet
steds er ikke meget sandsynligt. Derimod forekommer det ikke utænkeligt, 
at træsnittene er udsendt i både en flamsk udgave, beregnet for hjemme
markedet, og i en latinsk med eksport for øje.
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Fig. 107. De tre kristne helte. Fra venstre Arthur, der ved en fejl har fået Cæsars våbenskjold, 
derefter Karl den Store og Godtfred af Bouillon. Metalstik fra o. 1460 pa British Museum, London.

På kalkmalerierne er der en enkelt lille reminiscens af den flamske tekst: til 
tømmen på Hectors hest er der knyttet et bånd med indskriften T roien -  
det flamske navn for Troja, der også ses på teksten under træsnittet (fig. 106). 
Dette kunne tyde på, at den samme blok er anvendt ved trykningen af begge 
udgaver af træsnittet. Efter endt brug er den originale flamske tekst skåret 
ud af blokken og erstattet af en latinsk, medens selve billederne, og altså 
også indskriften på tømmen, er ladet urørte. Tør man tro, at det forholder 
sig således, da har man i Bruxelles utvivlsomt aftryk af fire af de selvsamme 
træsnit, som maleren i Dronninglund stod med på sit stillads og efter bedste 
evne reproducerede på den kalkede væg. Hans streg er nok lidt grovere end 
træsnittets, nu og da lidt ubehjælpsom, men der er stadig liv over figurerne 
og kraft i bevægelserne. Og de strenge herrers temmelig dystre åsyn er blevet 
mere menneskelige ved kopieringen. Et par af ridedyrene kan jo nok føle 
sig lidt slet behandlede, men stort set må det siges, at de ni beredne helte har 
klaret springet fra papir til kirkevæg med bravour.

Et andet sæt træsnit fra samme periode, men langt smukkere udført, har 
også stor lighed med Dronninglund-billederne. Heller ikke dette er bevaret 
komplet, men rundt om i europæiske samlinger findes dog en del aftryk af
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Fig. io8. Karl den Store og Josva.
Øverst kalkmalerierne, derunder træsnit fra Kupferstichkabinct, Berlin.

tre forskellige blade: Karl den Store i 6 eksemplarer, Josva i 4 og Hector i 2. 
Træsnittene med Karl den Store og Josva slutter sig i og for sig lige så nært 
til kalkmalerierne, som Bruxelles-fragmenteme gør det (fig. 108). Men det 
tredie bevarede træsnit -  med Hector -  har en ganske anden udformning end 
den, der er fælles for Bruxelles- og Dronninglund-billederne, og udelukker så
ledes serien fra muligheden for at være direkte forlæg for kalkmalerierne.

At de to sæt træsnit er nært beslægtede, er der imidlertid ingen tvivl om.
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Fig. 109. Detail af forskellige aftryk af træsnit med Karl den Store fra henholdsvis Academia 
della Bella Arte, Modena, Kupferstichkabinet, Berlin og British Museum, London.

Ej heller kan man tvivle om, hvilket af dem der er det originale kunstværk. 
Sammenligner man dem, falder det i øjnene, hvor langt finere i detaillen den 
sidst omtalte serie er. Se blot på den småtoppede jordbund med stængel
planterne -  her virker Bruxelles-billederne som lidt forgrovede og noncha
lante, omend særdeles talentfulde kopieringer af den anden serie. Formodent
lig har vi her det billedsæt, som Bruxelles-mesterens træsnit er skåret efter. 
I så fald er kalkmalerierne i Dronninglund kopieret efter billeder, der selv 
er kopier.

Nogle af aftrykkene af disse sidste træsnit -  kalkmaleriernes indirekte 
forlæg -  er forsynet med monogrammet MG og derover årstallet 1510. En 
nyttig oplysning for den nøjere datering af vore kalkmalerier, skulle det 
synes. Men nytten er ikke stor, thi monogrammet er et falsum. I fig. 109 er 
afbildet monogramfeltet fra tre forskellige aftryk af Karl den Store-træsnittet. 
Af denne sammenstilling fremgår det klart, at monogram og årstal ikke er 
oprindelige, men føjet til på et senere tidspunkt, efter at allerede en del af
tryk var sendt på markedet. Man har skaffet plads til monogrammet ved at 
skrabe jordbundens skravering ud på et lille felt foran hestens bagben. Denne 
lille diskrete ændring er næppe kunstnerens egen, men formentlig sket på 
foranledning af trykkeren, som derved har søgt at fremme salget af stikkene. 
Monogrammet kunne nemlig bibringe liebhavere den tro, at enten Matthias 
Gerung eller måske endda selveste Matthias Grünewald, der ellers ikke gav 
sig af med træsnit, var mester for serien.

Når en del af aftrykkene nok har udskrabet jordbund, men intet mono
gram deri, skyldes det formodentlig, at den indføjede signatur, der har været 
limet på eller kilet ind i træblokken, er faldet af, uden at man har fundet sig 
foranlediget til at sætte den på igen eller fremstille en ny.

Middelalderens helgener afbildes altid med deres særlige attributter, of
test en genstand med tilknytning til deres historie. Derved kunne de identi
ficeres også af beskuere, der ikke var i stand til at læse. De ni helte nåede
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aldrig så vidt, at de fik egentlige attributter, selv om der er små tilløb hertil, 
f. eks. i Josvas morgenstjerne. Alligevel er de ni helte alle let kendelige, idet 
de hver har deres særlige våbenmærke, anbragt enten på skjoldet eller på 
ridedyrets skaberak. Fuldt udviklet træffes disse våben allerede på den ældste 
kendte helteserie, et sæt franske gobeliner fra slutningen af 13 oo-tallet, der 
nu findes i The Cloisters Mackay i New York.

En del af disse våben har en naturlig tilknytning til deres bærere. Således 
har Cæsar den dobbelthovede romerske ørn. Hos Karl den Store deler denne 
ørn pladsen med den franske lilje, Godtfred af Bouillon bærer Jerusalems- 
korset og David naturligvis en harpe. Arthurs tre kroner kan være ham til
delt, fordi det var det traditionelle østangliske kongemærke. De øvrige heltes 
våben: Judas Makkabæus’ sorte ravne, Josvas basilisk, Hectors hellebard
bærende løver og Alexanders løve i tronstol er alle almindelige heraldiske 
symboler, der synes udleveret til heltene i mangel af bedres havelse.

Et vidnesbyrd om, at i hvert fald nogle af disse våbenmærker har været 
alment kendt som heltenes, finder vi i Shakespeares »Love’s Labour Lost«, 
hvor en procession af de ni helte betræder scenen. Her omtaler bondekarlen 
Costard Alexanders våben som »en løve, der sidder på en natstol og holder 
sin hellebard i hånden«. Fig. 110, der stammer fra den trykte udgave af helte
historier fra 1487, kan vist siges at være en udmærket illustration til denne 
lidet respektfulde ytring.

Det er værd at mærke sig, at det i »Love’s Labour Lost« er almuen, der 
optræder som de ni helte for at fornøje herskaberne. Tidligere var det stands
personerne selv, endog en konge som Frans den Første af Frankrig, der ved 
festerne morede sig ved at klæde sig ud som de berømte feltherrer og drage 
i procession. Men ligesom ridderviserne blev til folkeviser, flyttede også de 
ni helte fra slottet til hytten. De blev hver mands eje. Men herved mistede

Fig. 110. Alexander den Store. Træsnit fra 
førsteudgaven af bogen om de ni heltes be
drifter, trykt i Abbeville 1487.
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de deres litterære baggrund og kunne da ikke længere hævde sig som en 
enhed. De blev blandede med folkebøgernes andre store helte, og allerede 
hos Shakespeare har et par uvedkommende herrer, Hercules og Pompeius, 
fundet plads i helteoptoget. Og i Tyskland, hvor heltene når en meget be
tydelig udbredelse et stykke ind i 1500-tallet, må Arthur ofte vige pladsen 
for Klodeveg.

Også den heraldiske tradition forfuskedes efterhånden. Det begynder 
med forvekslinger, som f. eks. på en fin plakette af Limoges-emaille fra o. 
1550, nu på Louvre, hvor Josva har fået Godtfreds Jerusalemskors på sit 
skjold. Siden kommer nye, stadigt vekslende våbenmærker til, og det bliver 
til sidst en hel sjældenhed at træffe de traditionelle våben. Jérôme de Bara’s 
heraldiske håndbog fra 1581 omtaler heltene i et særligt kapitel, men kun 4 
af de 9 våben er de »korrekte«, 1 er helt nyt, 1 forvansket og 3 forbyttede.

De ni helte var så afgjort på retur, og i barokken gik de helt i glemme
bogen. Selv fra deres stærkeste bastion, spillekortene, måtte de omsider vige 
for en ny tids pudrede og pomadiserede salonhelte. Lad os da unde de gamle 
kæmper den revanche, de har fået ved afdækningen af de herlige rytter- 
kampbilleder i Dronninglund kirke.

Fig. n i .  Moderne spillekort. 
Spar Konge med Davidsharpe.



Fig. 112. Rensdyr. Huletegning fra Font de Gaume.

SENGLACIALTIDENS JÆ GERE
A f  J. T roel s-S m it h

Alt, hvad der kan oplyse Menneskets Færden og Liv i tidligere Tider, er 
> historiske Vidnesbyrd. Det kan være mundtlig Overlevering, nedskrevne 
Meddelelser eller efterladte Redskaber, Huse, Grave o. s. v. Arkæologien 

fremdrager og tolker det haandgribelige: Redskaberne og de jordfaste Min
desmærker. Den indskrænker sig ikke blot til de Perioder af Menneskets 
Historie, der ligger forud for de ældste skrevne Kilder, men kan ogsaa be
lyse Middelalder og nyere Tid, ligesom den er et vigtigt Supplement til 
Etnografien. Men vil man forstaa Menneskets Historie, er det ikke nok at 
have Kendskab til dets Redskaber og Færden, dets Tanker, Kunst og Re
ligion, man maa ogsaa kende de Livsvilkaar, hvorunder Mennesket har levet. 
Den Eskimo-Stamme, der lever under arktiske Forhold, og som under store 
Vanskeligheder skal fravriste Naturen det nødvendigste til Livets Ophold, 
vil uvægerlig faa et andet Præg end det Samfund, der lever paa en palme- 
bevokset Sydhavsø. Klima, Jordbund, Plantevækst og Dyreliv -  kort sagt 
de skiftende Naturforhold -  er den Baggrund, mod hvilken man maa se 
Menneskets Historie.

Det er Hensigten her at give en Skildring af Menneskets Levevilkaar og
Levevis i Danmark gennem det Tidsrum, der begynder, da Indlandsisens
9
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Afsmeltning sætter ind, og til det aabne Land maa vige for Skoven. Eller 
sagt med andre Ord: Rensdyrjægernes Historie set paa Baggrund af de skif
tende Naturforhold. Men naar et saadant Forsøg skal gøres, maa det ikke 
glemmes, at Kildematerialet er saare ufuldkomment. Paa den anden Side er 
det, der skal skildres, noget der h a r  fundet Sted. Kun een Tolkning kan være 
den rigtige. Man kan sammenligne Opgaven med at skulle give en Beskrivelse 
af et stort Maleri, af hvilket der kun foreligger en Brøkdel, der igen er fordelt 
paa tusind Brudstykker. Opgaven maa derfor blive at udnytte de Brudstyk
ker, der er til Raadighed, og gøre sig klart, at jo ringere Materialet er, desto 
flere teoretiske Muligheder er der for Tolkninger. Der er dog det mærkelige 
ved Arkæologi, at enkelte Fund ligesom bringer een Ansigt til Ansigt med 
Fortidens Mennesker; jeg tænker f. Eks. paa den Begravelse, der fandt Sted 
i ældre Bronzealder i Egtved: man kan i alle Detailler følge, hvordan Liget 
af en ung Pige blev lagt i Kiste, hvordan nænsomme Hænder dækkede det 
til, og hvordan i sidste Øjeblik en Blomst af Røllike blev lagt ned som en 
sidste Hilsen. Og den, der studerer Fortidens Lerkar, vil i Brudfladerne 
kunne finde Aftryk af Pottemagerskens Fingre. Klart og tydeligt kan en 
Fingerspids’ Runding, en Negls buede Rand, ja selv Hudens fine Mønstre 
være af støbt i det brændte Ler. En 4000-aarig signeret Hilsen! -  Men vil 
man forsøge at give et Helhedsbillede, staar man meget usikkert, og i sidste 
Instans vil Fremstillingen altid være et Udtryk for den personlige Opfattelse, 
som Forfatteren har gjort sig paa Grundlag af det forhaandenværende 
Materiale.

SENGLACIALTIDENS NATURFORHOLD

I mindst tre lange Perioder har Danmark været dækket af Isbræer, der fra 
Norges og Sveriges Fjelde skød sig i brede Istunger ud over Landet. I de 
mellemliggende Perioder har der været saa varmt, at Landet var dækket af 
Skove. Under den sidste Istid var hele Danmark dækket af Is paa nær det 
Omraade i Jylland, der ligger Syd for en Linie fra Bovbjerg til Viborg og 
Vest for Linien fra Viborg til Tinglev (Fig. 113). Der er saaledes intet i 
Vejen for, at der kan have været Mennesker paa dansk Grund i dette Om
raade samtidig med den sidste Istid; men øde og raat har Landet sikkert væ
ret: tørre, forblæste, vegetationsfattige Omraader har vekslet med brede 
Dalstrøg, gennem hvilke vældige Smeltevandselves graahvide Vandmasser 
om Sommeren søgte sig Vej ud mod Havet. Men for ca. 15000 Aar siden 
begyndte en Mildning, der skulde blive stærkere end Ismasserne. Isen be
gyndte at smelte og fordampe hurtigere, end den bevægede sig frem. Efter-
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Fig. 113. Kortet viser Isens største Udbredelse under den sidste Istid (den tykke Linie med Smaa- 
streger, der vender ind mod Isen). Foran Isranden, mod Vest, fandtes Tundraer (hvidt), der 
mod Svd og Øst afløstes af øde Strækninger dækket af Flyvesand og Lerstøv (de fint prikkede 
Omraader). Længere mod Syd afløstes Tundra og Sandklitter af Stepper ( I ), der igen grænser 

mod Skov (skraveret). (Efter Magnusson, Granlund & Lundqvist 1949).

haanden som Afsmeltningen skred frem, frigjordes vældige Vandmasser, 
der løb ud i Havet. Man har regnet ud, at den Mængde Vand, som i Form 
af Is var bundet i den nordeuropæiske Isbræ, vilde kunne faa Verdenshavet 
til at stige ca. 150 m. Men samtidig med at Landet befriedes for Isen, be
gyndte det at hæve sig paa samme Maade som Fjedrene i et Stolesæde rettes 
op, naar man rejser sig. Medens Tilførslen af Vand til Verdenshavet skete 
i Løbet af en relativ kort Periode, saa er Jordmassens Hævning træg og ved
varende, og den foregaar den Dag i Dag. Hævningscentret og dermed det 
Omraade, hvor man maa formode, at Isen har været tykkest, ligger i den 
nordlige Del af den botniske Bugt; og her er Hævningen stadig saa stor, at 
gamle Folk kan vise inde paa Land, evt. i en Kornmark, hvor de i deres
Q*



132 J . T R O E L S -S M IT H

Yngre Dryas-Tid

— (8920 t  130 f. Chr.) —

Allerød-Tid

Park-Tundra Ahrensburg-Kultur 
(Stellmoor, Holsten)

Birkeskove Bromme-Kultur 
(Bromme, Danmark)

zKldre Drvas-Tid Tundra

Bølling-Tid Park-Tundra

Daniglacial Tundra-Tid Tundra
Hamburg-Kultur 

(Meiendorf, Holsten)

Tidstavle. Aarstallet, der angiver Tidspunktet for Overgangen mellem Allerød-Tid og Yngre 
Dryas-Tid, skyldes en Datering ved Hjælp af Kulstof-14 Metoden. -  Ældst forneden, yngst 
foroven.

Ungdom fortøjede deres Baad ved Stranden. Resultatet af disse samtidige 
Havstigninger og Landhævninger bliver da, at Havstrandens Beliggenhed 
stadig forandres. I Perioder med stærk Afsmeltning vil Havfladen stige i 
Forhold til Landet, i Perioder med ringe Afsmeltning vil Landet hæve sig 
i Forhold til Havfladen.

Den Tid, der omfatter Isens Afsmeltning, fra Tilbagetrækningen be
gynder, og til Isranden staar i de skandinaviske Fjelde (Fig. 114), kaldes den 
senglaciale Tid. For nærværende deles den i 5 Perioder, nemlig tre køligere 
og to mellemliggende varmere: 1) Daniglacial Tundra-Tid, 2) Bølling-Tid, 
3) Ældre Dryas-Tid, 4) Allerød-Tid og 5) Yngre Dryas-Tid. Bølling-Tid 
og Allerød-Tid er de to Perioder med gunstigere Klima.

i .  Seiiglacialtidens tre ældste Afsnit (Tiden ældre end Allerød-Tid).

Medens Allerød-Perioden tidligere var den eneste kendte varme Periode 
i Senglacialtiden, er vort Kendskab gennem de seneste Aars Undersøgelser 
blevet udvidet, saaledes at man nu er i Stand til at udskille en kortvarig Pe
riode med mildere Klima indenfor det, der tidligere kaldtes Ældre Dryas-Tid. 
Denne Klimaforbedring er kun paavist eet Sted her i Landet, nemlig i Af
lejringerne i den udtørrede Bølling Sø, der er beliggende Syd for Viborg; 
Perioden har derfor faaet Navnet Bølling-Tid og er senere blevet eftervist 
paa enkelte Lokaliteter i Holland og Tyskland. Det vil sige, at Senglacial- 
tidens ældste Afsnit kan inddeles i tre Perioder: 1 ) Daniglacial Tundra-Tid, 
2) Bølling-Tid og 3) Ældre Dryas-Tid. Den arktiske daniglaciale Tundra-Tid 
karakteriseres af Urter og Dværgbuske; af Urter kan nævnes Engelskgræs,
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Fig. 114. De indtegnedc Linier viser Israndens 
gradvise Tilbagerykning, fra Isen havde sin 
største Udbredelse, og til den sidste Rest deltes 
i to adskilte Bræer. Stadierne i Tilbagetræk
ningen kaldes henholdsvis daniglacial-, goti- 
glacial- og finiglacial Tid. (G. De Gecr, efter 
Magnusson, Granlund «Sc Lundqvist 1949).

Snerre, Leverurt, Frøstjerne, Strand- 
Vejbred, dunet Vejbred, Dværg-Ul
vefod og Padderokke, og af Dværg
buske: Rypelyng, Polarpil, Dværg
birk og Enebær; desuden en lang 
Række Græsser og Halvgræsser.

Den lidt varmere Bølling-Tid giver 
sig først og fremmest til Kende ved 
en større Udbredelse af Dværgbirk 
og ved Indvandringen af Træer: stor
bladet Birk og Røn, samtidig med at 
Urtevegetationen trænges tilbage. Kli
maet har været sub-arktisk, og Vege
tationen kan karakteriseres som en 
Park-Tundra, saaledes at forstaa, at 
Lunde af Birk og Røn paa gunstige 
Steder har brudt Tundraens lave Ve
getation af Urter og Dværgbuske, i? o o
Af nyindkomne Planter kan nævnes:
Havtorn, femradet Ulvefod, ølandsk 
Soløje, stor Knopurt og Stenurt. Man 
maa regne med en Temperatur paa 
ca. ioc C i Aarets varmeste Maaned 
(Juli).

Atter bliver Klimaet koldere; stor
bladet Birk, Røn og Havtorn forsvin
der, og man maa regne med en Juli-
Temperatur, der ligger paa ca. 8° C. Denne koldeste Del af Ældre Dryas-Tid 
kendes kun fra Bølling Sø i Jylland, idet selv de ældste Aflejringer af Ældre 
Dryas-Ler i Øst-Jylland og paa Øerne registrerer en Flora med større Yarme- 
krav, og betegner saaledes et Forstadium for den næste milde Periode: Alle- 
rød-Tiden.

I den nordlige Del af Jylland findes umiddelbart ovenpaa Moræneleret 
Sandaflejringer, hvori der er fundet Skaller af Saltvandsmuslingen Saxicava 
arctica. Dette viser, at Havet er fulgt lige i Hælene paa den vigende Is. 
Ovenpaa Saxicava-Sandet (nedre Saxicava-Sand) følger tykke Aflejringer 
af marint Ler, hvori der findes Skaller af Muslingen Yoldia arctica, der kun 
trives i Vand, hvis Temperatur er meget nær o°. Ovenpaa Yoldia-Leret 
(yngre Yoldia-Ler i Modsætning til det ældre Yoldia-Ler, der er aflejret i 
sidste Interglacialtid) følger atter et Sandlag med Skaller af Muslingen 
Saxicava (øvre Saxicava-Sand). -  Den skildrede Lagfølge viser, at der umid-
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delbart efter Isens Bortsmeltning har fundet en betydelig Stigning af Hav
fladen Sted i Forhold til Landet, og da Yoldia-Leret nu findes op til ca. 
40111 over Havet, maa Summen af den senere Hævning af Nord-Jylland 
mindst være af denne Størrelsesorden. Det vil være rimeligt at antage, at 
Voldia-Havet i det væsentlige er samtidig med den mildere Bølling-Tid.

Hvor Isranden har ligget indenfor dette Tidsrum kan ikke siges med 
Sikkerhed, men det vil ikke være urimeligt at tænke sig, at hele Danmark, 
Skaane og en Del af Halland og Bleking blev isfrit i Bølling-Perioden, og at 
den fornyede Kuldeperiode i Begyndelsen af Ældre Dryas-Tid har med
ført en Fremrykning af Isen til Hallandsaasen og Linderødaasen i Skaane; med 
andre Ord til den Linie, der danner Grænsen mellem den daniglaciale og 
gotiglaciale Afsmeltning (Fig. 114).

Alen hvilke Dyr levede her i Danmark i den ældste Del af Senglacial- 
tiden? Netop det aabne Land med rig Græsvegetation -  og i den mildere 
Bølling-Tid tillige med spredte Smaaskove -  skulde afgive glimrende Be
tingelser for en stor A7ildtbestand. Hvis man samler, hvad der findes af 
spredte Fund her fra Landet, og kombinerer det med, hvad vi kender fra 
den samtidige Boplads Aleiendorf i Holsten, faar vi da ogsaa et Billede af 
en rig Fauna. ATi maa forestille os, at Flokke af Vildheste (Fig. 116) har kunnet 
faa jorden til at gungre, naar de galopperede hen over Græsstepperne. Og 
naar Rensdyr-Flokkene har ligget og tygget Drøv paa en Sydskraaning, har 
den vagtsomme Fører-Tyrs store cirkelbuede Takker aftegnet sig mod Ho
rizonten (Fig. 115). Smaagnavere som ungarsk Bisamspidsmus og Lemming 
har puslet rundt paa solvarme Steder, og hist og her har Sneharen siddet og 
klippet med Ørerne, alt medens den filosofisk gnavede paa Dværgpilens 
friske Blade. Og ikke langt fra de fredelige Dyr har Rovdyrene ligget paa 
Lur: Ræven og den for Rensdyret saa farlige Jærv. Et rigt Fugleliv har der 
ogsaa været: Flokke af Ryper paa Sydskraaningerne og Mængder af Vade- 
og Svømmefugle i Lavningernes Søer: Svaner, Gæs, Ænder, Trane og for
skellige Arter af Maager; Ørnen har sejlet majestætisk rundt paa brede Vin
ger, og Lærken har Dagen lang ladet sin Stemmes Sølvklokke kime over 
A7idderne. Og i det datidige, isfyldte Hav har de store Sødyr plasket om: 
Ringsæl, Hvalros og Spækhugger; Grønlandshvalen har prustet hvide Damp- 
straaler ud af Næseborene, og Isbjørnen har lusket rundt paa Isflagerne 
spejdende efter Bytte.

2. Allerød-Tid.
Den Alildning, der sarte ind i Slutningen af Ældre Dryas-Tid, gav sig til 

Kende paa den Alaade, at relativt varmekrævende Planter begyndte at brede 
sig. Adskillige af disse stiller saa store Temperaturkrav, at deres Forekomst
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Fig. 115. Rensdyr. Fundet ved Villestoftc paa Fyn. Gevirets Spændvidde er 116,5 cnK 
(U. Møhl-Hansen fot.).

viser, at der i og for sig godt kunde have vokset Træer i Slutningen af Ældre 
Dryas-Tid, men Træerne kunde ikke brede sig saa hurtigt som Urterne. 
Netop i Overgangstiden mellem Ældre Dryas-Tid og Allerød-Tid, hvor 
Klimaet var blevet bedre, men hvor Træerne endnu ikke var naaet frem, har 
solelskende Planter, der ikke taaler Skygge, haft den største Udbredelse. 
Den gule Soløje, den blaa Kornblomst, Gipsurt og stor Knopurt er Eks
empler paa saadanne Planter. Alen efterhaanden vinder Skoven frem: mest 
storbladet Birk, desuden Røn og Bævreasp. Ogsaa Fyr forekommer, men
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Fig. ii6. Hoved af Vildhest. Fundet ved Vcdelshavc paa Fyn. (H. V. Christensen fot.).

kun i Holsten og paa Bornholm gør den sig stærkere gældende. Klimaet maa 
karakteriseres som tempereret, og Planter som bittersød Natskygge, Blaa- 
munke, Mjødurt, Dunhammer og Klaseskærm viser, at Sommertemperaturen 
maa have været i3-i4°C . Skoven har vundet Indpas, men det var en lys- 
aaben Skov, og stadig fandtes udstrakte Lysninger med rig Vegetation af 
Græsser og Urter. Ogsaa Dyreverdenen viser, at Klimaet er forandret. 
Flokke af Rensdyr fulgt af Jærv har græsset paa Lysningerne, muligvis mere 
end tidligere generet af Fluer. Men for første Gang finder vi nu ogsaa Dyr, 
der hører hjemme i lysaaben Skov: Elsdyret (Fig. 117 ) og Kæmpehjorten (Fig. 
118). Kæmpehjorten er nu uddød, men efter Skelettet at dømme maa den have 
mindet om et vældigt Elsdyr; Takkerne har været store og skovlformede, 
fra Rosenkrans til Spids kunde de maale ca. 1,5 m. Og langs Aaer og Søer er 
Bæveren begyndt sit Angreb paa Træerne. Den har gnavet Træernes friske 
Bark i sig, og den har lavet sine sindrige Dæmninger for ved Opstemning 
at kunne sætte Indgangen til sine kunstfærdige Huse under Vand. Ogsaa 
den brune Bjørn er kommet.

En Havstigning følger med det forbedrede Klima. I den nordlige Del af 
Jylland er der ovenpaa det øvre Saxicava-Sand, der dækker Yoldia-Leret, 
fundet et Lerlag med Skaller af Boremuslingen Zirphaea crispata. Vandet 
er blevet dybere, og den nævnte Musling viser, at Havtemperaturen er ste
get. -  Isen er smeltet tilbage og staar nu i den sydlige Del af Finland, i Mel- 
lem-Sverige og Syd-Norge.



SE N G L A C IA L T ID E N S JÆ GERE I37

Fig. 117. Hoved af Elsdyr. Fundet ved Gentofte. Takkernes største Spændvidde er 164 cm. 
(H. V. Christensen fot.)

Fig. 118. Tak af Kæmpehjort. Fundet ved Vevlinge, Fyn. Den er 84 cm lang. 
(U. Møhl-Hansen fot.)
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Fig. 119. Pandeparti af Bison. Fundet ved Alygdal ved Hjørring. (Ffter R. Spärck 1942). 
(A. Rosenkrantz fot.)

3. Yngre Dryas-Tid.

Men atter bliver Klimaet koldere, Skoven gaar tilbage, og vi faar atter 
en Park-Tundra svarende til den, der fandtes i Vest-Jylland i Bølling-Tid. 
Klimaet bliver sub-arktisk og Somrene køligere (ca. 10°). Fra denne Periode 
kender vi ikke Fund af Elsdyr, Kæmpehjort og Bæver, men Rensdyret har 
været her, og netop fra denne Periode kendes baade talrige Fund af dens af
kastede Takker og enkelte Skeletdele. Ligeledes kendes Vildhesten og Rov
dyrene Ræv, Ulv og Los. Og fra denne Tid haves de ældste Fund af den 
europæiske Bison (Fig. 119). Landskabets aabne Karakter understreges yder
ligere af Fund af ungarsk Bisamspidsmus (Holsten), Steppe-Egern og 
Markmus.

Havstrandens Beliggenhed indenfor dette Tidsrum kendes ikke nøjere 
bortset fra, at man maa regne med, at den sydlige Del af Danmark har ligget 
betydeligt højere end nu, saaledes at Danmark var landfast med England. 
Den nordlige Del af Danmark laa under Havets Overflade. -  Isen er under 
denne Kuldeperiode atter rykket frem, og i denne Periode aflejres de mæg
tige Bakkedrag, der strækker sig gennem den sydlige Del af Finland (Sal- 
pausselkä), Mellem-Sverige (de midtsvenske Moræner) og helt ned mod 
Oslo-Fjord (Råerne) (Fig. 114).

Tilbageblik.
Vi har nu i korte Træk omtalt Senglacialtidens Naturforhold. Opfattel

sen af denne Periode har ændret sig takket være de seneste Aars botaniske 
Undersøgelser. Medens man tidligere forestillede sig Senglacialtiden som en
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raakold og ret fugtig Periode, viser de mange nye Plantefund, at vi maa 
ændre vore Forestillinger. Jordbunden har været næringsholdig og Kalkind
holdet stort, og dette i Forbindelse med solrige Somre har givet Ophav til 
et straalende Blomsterflor. Vinter-Nedbøren har været moderat og Somrene 
relativt tørre, men nogen egentlig Steppe-Tid har ikke kunnet paavises. Vi 
har kunnet følge, hvordan Klimaet er blevet registreret af den skiftende 
Plantevækst fra Tundra til Park-Tundra (Bølling-Tid), atter Tundra, Park- 
Tundra og lysaaben Skov (Allerød-Tid), og som et sidste køligt Pust faar 
vi Yngre Dryas-Tids Park-Tundra. Faunaen har sikkert aldrig været saa rig 
her i Landet som i den sollyse Senglacialtid, og naar man i Tankerne ser Lan
det for sig, de store Flokke af Vildheste, Rensdyr og Bisonokser, de ensomt 
vandrende Elsdyr og Kæmpehjorte, ja, saa spejder man uvilkaarligt efter 
Jægerne.

SENGLACIALTIDENS JÆGERE OG FISKERE

Hvornaar kom de første Mennesker til Danmark? Med Sikkerhed kan vi 
ikke sige det, men enkelte Fund lader fonnode, at her allerede har været 
Rensdyrjægere i Ældre Dryas-Tid. Udfor Middelgrunden er der paa 12,5 m’s 
Vanddybde og 4,5 m under Bundens Overflade fundet et Brudstykke af cn 
Rensdyrtak, hvis Sidekant kunstigt er blevet skærpet, saa Stykket kunde 
anvendes som Kniv eller Skraber. En botanisk Undersøgelse af Fundlaget 
tyder paa Ældre Dryas-Tid. Ogsaa andre Stykker tildannet Rensdyrtak 
kendes, som formentlig hører hjemme i denne Tid. Men hvis vi vil prøve at 
faa en Forestilling om, hvordan Datidens Jægere levede, saa maa vi gaa uden
for Landets Grænser. I Holsten Nord for Hamborg ved Meiendorf og Stell- 
moor er der fundet Bopladslag, der ad geologisk Yrej kan vises at være 
samtidige med daniglacial Tundra-Tid. Den ældste virkelige Boplads, vi ken
der her fra Danmark, er fra Allerød-Tid, den er fundet ved Bromme i Midt- 
Sjælland. Fra Yngre Dryas-Tid kendes en Del spredte Fund, først og frem
mest Rentak-Økser. Ogsaa den bekendte Pilespids af Flint fra Nørre Lyngbv 
maa nævnes; endvidere er det rimeligt at antage, at visse af Rentak tildannede 
Lansespidser med Modhager hører til denne Periode. Men ogsaa for Yngre 
Dryas-Tids Vedkommende maa vi til Holsten, hvis vi ønsker at vide mere 
om den Tids Jægere. Ved Stellmoor findes der, over Fundlagene fra Ældre 
Dryas-Tid, rige Fund fra en Rensdyrjæger-Boplads, der stammer fra Yngre 
Dryas-Tid.
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Fig. 120. Kortet viser, hvad der i 1946 kendtes af Oldsager fra Senglacialtid i Danmark. I de 
senere Aar er der fremkommet adskillige nye Fund. Nr. 1 er den omtalte Boplads fra Allerød-Tid 
ved Bromme. Nr. 2 er et ganske lille Boplads-Fund med Flintesager af samme Art og formentlig 

samme Alder som Bromme-Bopladsen. (Efter Therkel Mathiasscn 1946).

i .  Hcnnburg-Kultur (Daniglacial Tundra-Tid).

Bopladsen Meiendorf har ligget ved Bredden af en Gletscherflod ikke 
langt fra den daværende Isrand. Man maa formode, at der har staaet Telte 
af Ren-Skind, og ildskørnede Sten viser, at der har været Baalsteder. Paa 
Stedet finder man endnu Flintredskaber og Affaldet fra Tilvirkningen af 
disse -  alt andet er forsvundet. Men udfor Bopladsen, bevaret i Floddalens 
Slam og Ler, finder man Udsmiddet fra Bopladsen: ikke blot Ting af Sten,
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Fig. 121. Redskaber af Flint. Hamburg-Kultur (Meiendorf, Holsten). 1. Flækkeskraber med 
udbuet Æg. 2-3. »Zinker«, saadanne kunde bruges til at frigøre de med Stikler udskaarne Ren- 
takstykker, som skulde videreforarbejdes til Benodde, Lansespidscr m. m. (cfr. Fig. 129). 4-6. 
Stikler, de smalle Ægge vender opad, de kunde bruges som Stemmejern eller anvendes til at 
trække dybe Furer med. 7-10. Kærvspidser. De store har sikkert været anvendt som Knivblade 
sat ind i Skafter af Rentak (cfr. Fig. 124). De smaa kan have været anvendt som Pilespidser.

(Efter A. Rust 1937).

men ogsaa af Knogler, Tak, Træ og Rav. Dette Materiale giver os Mulighed 
for at komme den Tids Mennesker paa nært Hold. Vi finder Værktøj: 
Stikler og Zinker af Flint (Fig. 121), hvormed Rensdyrtak blev udspaltet og 
formet til Benodde (Fig. 122), Lansespidser med Modhager (Fig. 122) og 
kunstfærdige Knivskafter (Fig. 124). Fremgangsmaaden var den, at der med 
Stiklen, som baade kan bruges som et lille Stemmejern og til at trække dybe 
Furer med, blev skaaret to parallelle Furer i Rentakken, saaledes at man kom 
gennem den haarde ydre Skal ind til den mere porøse Kerne. Derefter kunde 
man med Zinken (Fig. 121 ), et Flækkeredskab med en krumt tildannet Spids, 
frigøre den lange Spaan af Rensdyrtak (til venstre paa Fig. 129), som saa 
kunde tildannes yderligere. Til Skindbearbejdelsen havde man Skrabere af 
Flint (Fig. 121), og ved Udskæringen af Skindet anvendte man Knive, der
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Fig. 122. Redskaber af Rentak. Hamburg- 
Kultur (Meiendorf, Holsten). Til venstre 
ses en trind Benod fra to Sider, til højre 
en Lansespids. i/ i . (Efter A. Rust 1937).

bestod af tildannede Flintblade (Kærv
spidser, Fig. 121) indsat i Skafter af 
Rensdyrtak (Fig. 124). Ogsaa en Slags 
Naale kendes: ganske tynde Syle af 
Rensdyrtak tildannet i Spidsen som et 
lille Huljern (Fig. 123). Ved at stikke 
Redskabet igennem Skindet blev et 
Hul holdt aabent, saa en Senetraad 
kunde stikkes igennem.

Knoglerne, der blev fundet i samme 
Lag som Redskaberne, viser ikke blot 
hvilke Dyr, der er blevet jaget, men 
ogsaa hvornaar og hvordan. Ialt er der 
fundet Knogler af 17 forskellige Dyre
arter, nemlig 9 Fugle og 8 Pattedyr. 
Alen bortset fra Rensdyret, af hvilket 
der er fundet Rester af mindst 77 In
divider, er de øvrige blot repræsenteret 
med en enkelt Knogle hver, og kun 
Rype, Ænder, Gæs, Svane og Hare er 
repræsenteret i et Antal fra 2 til 6 In
divider. Det fremgaar altsaa med al 
ønskelig Tydelighed, at Rensdyret har 
været Hovedernæringskilden. Paafal
dende er det, at Fisk ikke har spillet 
nogen Rolle, der er kun fundet en en
kelt Underkæbe af Gedde, men da 
Knoglerne er fundet i en Vandaflej

ring, behøver den jo ikke at have noget med Bopladsen at gøre. En nøjere 
Undersøgelse af Rensdyrknoglerne viser, at 32 af Dyrene har været gamle, 
22 mellem 2 og 3 Aar, og der er 17, hvis Alder ligger mellem faa Uger og 
2-3 Alaaneder. Det mærkelige er, at Alaalene af de unge Dyrs Knogler viser, 
at Knoglerne fordeler sig i Størrelsesgrupper uden jævne Overgange. Det 
vil sige, at der kun haves Dyr fra et bestemt Udsnit af Aaret. Hvis der var 
blevet jaget Rensdyr hele Aaret rundt, vilde man have haft Knogler i alle 
Størrelser. De unge Dyrs Knogler i Forbindelse med Takkerne viser med 
Sikkerhed, at Rensdyrene kun har været jaget i Perioden Juli-September 
overensstemmende med Forekomsten af Sommergæster som f. Eks. Trane, 
Ænder og Gæs. Alen sammenholdt med de Jagtvaaben, der er blevet fundet 
paa Bopladsen, røber Knoglerne ogsaa, hvordan Dyrene er blevet jaget. Der 
er fundet tre Former for Jagtredskaber: smalle Kærvspidser af Flint (Fig.
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121), som kan tænkes anvendt som 
Pilespidser, samt trinde Benodde og 
Lansespidser med en eensidig Række 
Modhager. Men hvad fortæller Knog
lerne? I et enkelt Tilfælde er der fun
det et Brudstykke af en smal Kærv- 
spids siddende i en Rensdyr-Ryghvir
vel. Selom der hverken er fundet Brud
stykker af Buer eller Pileskafter, viser 
dette Fund med Sikkerhed, at Meien- 
dorf-Jægeren har brugt Buer. En Un
dersøgelse af Skudhuller, særlig i Rens
dyrenes Skulderblade, viser, at der 
baade forekommer runde Huller og 
Huller med Opflosning i den ene Side.
Det vil være rimeligt at antage, at de 
cirkelrunde Huller er Mærker efter de 
trinde Benodde, hvad enten disse nu 
har været skæftet som Pilespidser eller 
Lansespidser, ligesom man maa for
mode, at Lansespidser med eensidige 
Modhager har frembragt de eensidigt 
opflossede Huller.

Det er Rensdyret, der har været 
Livsgrundlaget og skaffet Klæder og 
Redskaber. Alt er blevet udnyttet:
Rensdyrkød har været det daglige 
Brød, Knoglerne er blevet marvspaltet, 
selv den lille Draabe af Marv, der 
kunde findes i de smaa Taaledsknog- 
ler, er blevet suget ud. Indstukne Pinde 
i Rygmarvskanalen i sammenhængende 
Rækker af Ryghvirvler viser, hvordan 
man paa en nem og effektiv Maade 
har kunnet faa fat i denne Delikatesse.
Ogsaa Kranierne er blevet sønderslaaet for at faa fat i den velsmagende Hjerne.

I skarp Modsætning til alle de sønderslaaede Knogler staar Fundet af et 
enkelt, fuldstændig helt Rensdyrskelet, hvor alle Knoglerne laa i deres na
turlige Stilling i Forhold til hverandre; i Brysthulen laa en stor Sten. (Senere 
er der paa en tilsvarende Boplads gjort yderligere to saadanne Fund.) Det 
ligger nær at antage, at dette Dyr er blevet ofret.

Fig. 123. Syl af Rentak. Hamburg-Kultur 
(Stellmoor, Holsten). Spidsen af Sylen ses 
i lidt større Maalestok ( 2i) end selve Sylen 
(mindre end 73). Den lille Kærv i Spidsen 
gjorde det muligt at skubbe en Senctraad 
gennem Skindet, samtidig med at Sylen stak 

igennem. (Efter A. Rust 1943).
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Fig. 124. To Knivskafter af Rentak. Hamburg-Kultur (Meiendorf, Holsten). Det tilvenstre er 
smykket med et Rilleornament. Tilhøjre ses et Skaft, hvori Flintbladct endnu sad, da det blev 

fundet, i li. (Efter A. Rust 1937).
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Der kendes Vidnesbyrd om disse Jægeres kunstneriske Evner, dels na

turalistisk indridsede Tegninger, dels indskaarne Rillemønstre, der danner 
Ornamenter paa Benredskaber. En gennemboret Ravskive er saaledes for
synet med et Hestehoved tegnet saaledes, at Gennemboringen er Hestens 
Øje. Paa to Sandstensskiver er der paa tilsvarende Maade med faa, men ud- 
trvksfulde Streger indridset Hovederne henholdsvis af en Hest og et Rov
dyr (Fig. 134). To Knivskafter er forsynede med Rilleornamenter, paa det 
ene saaledes, at Ornamentet danner bølgeformede Striber (Fig. 124), paa det 
andet slynget i Form af en Mæander. Medens de naturalistiske Skitser finder 
deres nærmeste Paralleller i den sene Istids franske Rensdyrjæger-Kultur 
(Magdalénien), maa Forbillederne for Rillemønstrene søges mod Øst hos 
Istidens Jægere i Böhmen og Rusland.

2. Bromme-Kiiltur (Allerød-Tid).

En Milsvej Nord-Vest for Sorø har der i Allerød-Tid været en Jæger- 
Boplads paa et lille Næs, der dengang skød sig ud i en Sø. Stenredskaberne 
er blevet bevaret, men Jorden har været saa kalkfattig, at kun ganske faa og 
meget daarligt bevarede Knoglestumper kunde findes. Ikke desto mindre 
giver de dog et Indtryk af, hvilke Dyr der blev jaget: først og fremmest 
Elsdyr og Bæver, men to Stumper af Rensdyrtak viser, at ogsaa dette Dyr 
er blevet udnyttet. Enkelte Knoglestumper findes desuden af Jærv og Svane, 
men ikke eet eneste Benredskab er fundet. Skal vi prøve at danne os et Bil
lede af disse Jægerfolks Tilværelse, er vi da henvist til en Betragtning af 
Flintredskaberne (Fig. 125). Den Type, der dominerer, er Stiklerne, de smaa, 
smalæggede Stemmejern, som blev brugt ved Tildannelsen af Benredskaber. 
Der er fundet ikke mindre end 49, og det giver et Indtryk af, hvor stor en 
Rolie Redskaber af Ben eller Tak maa have spillet. Dernæst Skrabere til
dannet af Flækker, Spaaner og i et Par Tilfælde af Skiver (ialt 23); disse kan 
have været brugt til Renskrabning af Skind og til Træarbejde. Desuden er 
der fundet ganske enkelte Blokhøvle, Flækkeknive og Bor. Tilsidst skal næv
nes Skafttungepilen, der er fundet i 16 Eksemplarer. Den er tildannet af 
korte Flækker, saaledes at Spidsen udgøres af Flækkens nedre, normalt spidse 
Ende, evt. yderligere tilspidset ved lidt Retouche; den modsatte Ende er 
smalt tilhugget til Indsætning i Pileskaftet. Tildannede Flintstykker, der 
kunde anvendes som Økser eller Økseskærper, er ik k e  fundet.

3. Abrensburg-Kziltnr (Yngre Dryas-Tid).

Hvis man vil have et samlet Indtryk af de Rensdyrjægere, hvis Redskaber 
er fundet spredt over Danmark i Aflejringer, der stammer fra Yngre Dryas- 
Tid, er det nödvendigt atter at vende tilbage til Holsten.
in
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Tig. 125. Redskaber af Flint fra Broinnic. 1-5. Skafttungepilespidser tildannet af Flækker. 
6. udbuet Flækkeskraber. 7. Skiveskraber. 2j. (Efter Therkel Mathiasscn 1946).

Paa Gaarden Stellmoor’s Jord, der ligger lidt Nord for og ved samme 
Dalstrøg som den tidligere omtalte Meiendorf-Boplads (Hamburg-Kultur), 
findes der ud mod Dalen en lille Høj, hvorpaa der er fundet i Tusindvis af 
Flintredskaber. I Søaflejringer nedenfor Højen er der nederst fundet Lev
ninger fra Hamburg-Kulturen, men højere oppe -  adskilt fra det underlig
gende Kulturlag ved et Lag af Gytje aflejret i Allerød-Tid -  findes et leret 
Lag, hvis tusindtallige Indhold af Rensdyrtakker, Knogler, Redskaber og 
Affald vidner om en fornyet Bosættelse af Rensdyrjægere.

Knoglerne vidner om en rig Fauna. 26 Arter Pattedyr og Fugle har 
kunnet konstateres: Elg, Bison og Vildhest er blevet jaget, men kun und
tagelsesvis; Knoglerne viser, at det kun drejer sig om enkelte Dyr. Hoved
vildtet har været Rensdyret, der er repræsenteret med mindst 650 Individer. 
Enkelte Knogler af Los og Bæver, Ulv og Ræv viser Tilstedeværelsen af 
disse Dyr, der muligvis har maattet lade Livet, for at deres Skind kunde 
pynte paa Dragten af Rensdyrskind. Ogsaa forskellige Fugle er repræsen
teret: Ryper, Ænder og Gæs, men kun med faa Individer.

Redskaberne, der er fundet, har et andet Præg end dem, der blev anvendt 
af de ældre Meiendorf-Jægere. Vi finder ganske vist stadig Skrabere, baade
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Fig. 126. Pilespidser af Flint. Ahrensburg-Kultur (Stellmoor, Holsten). En Rekonstruktion 
af Skæftningen ses Fig. 127. %. (Efter A. Rust 1943).

tildannet af Flækker, Spaaner og Ski
ver af Flint, og Stiklerne, der anvend
tes til Tildannelsen af Benredskaber. 
Alen desuden optræder der store og 
grove Flækker og Skiver. Til Fremstil
lingen af Flintredskaberne er der an
vendt simple Graasten, hvis Knuse- 
mærker vidner om Brugen. Alen ogsaa 
en enkelt Trykstok tildannet af en 
spids Gren af en Rensdyrtak er fun
det; den afgnubbede Spids viser An
vendelsen. Saadanne Trykstokke af 
Tak anvendes den Dag i Dag af Eski
moer i Canada og Alaska ved den fi
nere Tildannelse af sinaa Redskaber af 
Flint eller tilsvarende Sten. Ared Til- 
glatningen af Pileskafter har man an
vendt Sandsten med indslebne Riller 
og ved Skindarbejdet Benprene og 
Skrabere af Rensdyrtak. Alen det mest 
karakteristiske Redskab er dog Øksen 
eller Køllen af Rentak. Skaftet ud
gjordes af den bueformede Del af 
Takken mellem Issprossen og Skovlen. 
Øjensprossen, og hvad der laa neden
for Rosenkransen, var afskaaret, og Is
sprossen var i Reglen afskaaret 5-60111

Fig. 127. Rekonstruktion af en Ahrcnsburg- 
Pil. Pilens Bagende med Kærven ses ikke paa 
Tegningen, der iøvrigt viser, hvordan For
skaftet er lasket til den bageste Del af Pile- 

skaftet. (Efter Becker 1945).

10*
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Fig. 128. Tosidig störtandet Lansespids af 
Rentak. Ahrensburg-Kultur (Stellmoor, Hol
sten). Tilsvarende Stykker er fundet i Dan

mark. i/i. (Efter A. Rust 1943).

fra Stammen. Alt efter hvordan den 
tilbageblevne Del af Issprossen er ud
formet, kan man skelne mellem 4 for
skellige Typer: Hamre, hvor Sprossen 
er lige afskaaret, Retøkser, hvor Spros
sen har faaet en Æg parallel med Skaf
tet, Tværøkser, hvor Æggen staar vin
kelret paa Skaftets Længderetning, og 
endelig Spidsøkser, hvor Sprossen er 
spidst tildannet. Den almindeligste 
Type er Hamrene, af hvilke der er 
fundet 10, af Retøkser (Fig. 131 ) og 
Tværøkser er der fundet henholdsvis 
8 og 4, medens Spidsøksen kun er re
præsenteret med eet Eksemplar. Alen 
hvad har man anvendt disse Redskaber 
til? En nøjere Undersøgelse viser, at 
der findes talrige Alærker efter Slag 
paa Stykkernes øvre Ender, dels paa 
Partiet umiddelbart bag Issprossen dels 
yderst paa Takken modsat Skaftenden, 
og paa de Stykker, hvor Issprossen er 
lige afskaaret, viser denne talrige Alær
ker efter Afsprængninger. Alt tyder 
saaledes paa, at de har været anvendt 
som en Slags Køller til at bearbejde 
relativt haardt Alateriale med. Under
søger man nu de talløse Rentakker og 
Knogler, saa viser det sig, at man kun 
sjældent finder Spor af den elegante 
Teknik, hvormed Aleiendorf-Jægerne 
ved Hjælp af Stikler udskar Knogler 
og Tak. Tværtimod, Takker og Knog
ler bærer Vidnesbyrd om at være ble
vet sønderdelt ved Stød eller Slag, og 
det er da nærliggende at tænke sig, at 
dette netop er sket ved Hjælp af Ren- 
tak-Køllerne (Fig. 131). At de ogsaa 
kan have haft en anden Anvendelse 
er højst sandsynligt, f. Eks. til at ihjel- 
slaa anskudte Rensdyr (Fig. 130).
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Fig. 129. T egningen viser den forskellige Teknik, hvormed Rensdyrrakkerne blev sønderdclt 
henholdsvis paa Mcicndorf-Bopladscn -  Hamburg-Kultur -  (tilvenstre) og paa Stellmoor-Bo- 
pladscn -  Ahrensburg-Kultur -  (tilhdjre). I det ene Tilfælde sirlig og elegant Udskæring, i det 

andet brutal Sonderdeling ved Hug eller Slag. (Efter A. Rust 1943).

Af Fangstvaaben maa først og fremmest nævnes Buer og Pile. Pilespidser 
af Flint med Skafttunger kendes i stort Antal (Fig. 126) og ligesaa Pileskafter 
udskaaret af Fyrretræ. I et enkelt Tilfælde har man fundet Skafttungen af 
en Pilespids fastklemt i Enden paa et saadant Skaft. løvrigt er der det mærke
lige ved Pilene, at de i Reglen har været forsynet med et Forskaft, d. v. s. at 
selve Pilespidsen har været fastgjort til en kortere Skaftende, der igen har 
været lasket paa et længere Skaft, hvis bageste Ende var forsynet med en 
Kærv (Fig. 127). -  Ogsaa Lansespidser kendes, saavel i Eksemplarer med to 
Rækker Modhager (Fig. 128) som med een. De er dog større og grovere end 
dem, der blev fundet ved Meiendorf. Den bageste Ende, der skulde fæstnes 
til Skaftet, var i Reglen hjerteformet tildannet.

Et enkelt heldigt Fund viser Jagt med Flintpile: i en Ren-Hvirvel fra den 
bageste Del af Rygraden findes en Flintspids, der er trængt dybt ind i den 
haarde Knogle. Men ikke mindre talende Vidnesbyrd er de talrige Skulder
blade af Rensdyr, hvor smaa cirkelrunde Huller betegner heldige Skud; et
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Fig. 130. Øverst ses Hovedskallen af et Rens
dyr, hvori der er slaaet et ovalt Hul. Nederst 
den øvre Ende af den Rentak-Retøkse, der 
kan have været Aarsag til det dræbende Hug. 
-  Den Mulighed foreligger dog ogsaa, at man, 
efter at Dyret var død, vilde sønderslaa Hjer
nekassen for at faa fat i Hjernen. Ahrens- 
burg-Kultur (Stellmoor, Holsten). !6. (Efter 

A. Rust 1943).

Fig. 131. Retøkse af Rentak. Det samme Stykke, hvis øvre Del er afbildet paa Fig. 130. 
Ahrensburg-Kultur (Stellmoor, Holsten). !6. (Efter A. Rust 1943).
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Fig. 132. Skulderblad af Rensdyr. Ahrensburg-Kultur (Stcllmoor, Holsten). 
Man ser tydeligt de to Skudhuller frembragte af Pile. (Efter A. Rust 1943).

enkelt Højre-Skulderblad har to Huller, der viser, at Pile er trængt ind i 
Dyret dels fra højre Side dels skraat bagfra, -  et klart Udtryk for disse Piles 
store Gennemslagskraft (Fig. 132). I et enkelt Tilfælde er der ogsaa fundet 
en Knogle, der viser et Skudsaar, hvis Rande er begyndt at læges: Dyret har 
været anskudt, men et Aar eller to senere har Skæbnen endelig indhentet det.

Ligesom ved Meiendorf var Rensdyret Grundlaget for disse Jægerfolks 
Eksistens, og ligesom fra Meiendorf kender vi fra Stellmoor et Antal ofrede 
Rensdyr. To-aarige Hunner er med Sten indsyet i Brystkassen sænket ned 
i den tidligere Sø. Men Rensdyret er ikke blot blevet ofret, det er muligvis 
ogsaa blevet tilbedt. Et heldigt Fund antyder Kulten: en groft tilhugget 
Pæl af Fyr var tilspidset i den ene Ende, og her sad endnu Resterne af et 
Rensdyr-Kranium. Formentlig har Standeren staaet ved Bredden af Søen, 
og det Uheld, der har medført, at den er væltet ud i denne, har bevaret den 
for Eftertiden. Fra Nutidens Rensdyrjægere, Samojederne og Eskimoerne, 
kendes en tilsvarende Kult. A. E. Nordenskiöld har skildret ensomt liggende 
Pladser i Sibirien, hvor man kunde se i Hundredvis af Rensdyr-Kranier lig
gende paa Jorden eller oprejst paa Pæle. Mellem Kranierne stod smaa Træ- 
stvkker med groft tildannede Ansigtstræk, og det var tydeligt, at disse 
»Guder« var blevet besmurt med Blod. Tilsvarende maa vi tænke os Kult
pladsen ved Stellmoor. Ogsaa en anden Ting, der muligvis hører til Kulten, 
bør nævnes: en lille oval, svagt krummet Benplade med et Hul i den ene 
Ende. Hvis man fastgør en Snor i Hullet paa en saadan Plade og svinger den 
rundt i Luften, frembringer den en ejendommelig Lyd. Hos Australnegre 
og Indianere har den indtil fornylig været anvendt af Troldmændene, og det
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Eig. 133. Ribben af Rensdyr forsynet med indskaarne Monstre. Ahrensburg-Kultur 
(Stcllinoor, Holsten). J4. (Efter A. Rust 1943).

er ikke urimeligt at tænke sig, at det nævnte Stykke har været anvendt ved 
kultiske Ceremonier.

I Modsætning til Jægerne fra Meiendorf, der efterlod sig Vidnesbyrd om 
en naturalistisk Kunstopfattelse, saa har Ahrensburg-Jægerne kun efterladt 
sig faa kunstneriske Spor i Form af indridsede Vinkler og Smaastreger paa 
Redskaber af Ben og Tak (Kig. 133). Det er som om, der er sket et Omslag, 
Kunstformen er blevet geometrisk, og det er muligt, at en Del af det, der 
kan opfattes som Udsmykning, nemlig Smaastregerne, der ofte findes i Grup
per af 3-6, slet ikke skal tydes saadan, men forstaas som et Notat, der for 
Erindringen skal fastholde Antallet af nedlagte Dyr paa en god Jagtdag.

Bortset fra, at den ovenfor beskrevne Boplads ligger noget Syd for den 
danske Grænse, saaledes at man maa regne med, at Klimaet dengang var 
bedre der end i det egentlige Danmark (Bæver og Elsdyr kendes saaledes 
ikke fra Danmark i denne Periode), saa giver Fundet formentlig et i Hoved
sagen rigtigt Billede af de Rensdyr-Jægere, der har jaget i Danmark i Yngre 
Dryas-Tid.

SAMMENFATNING

Lad os til Slut i grove Træk sammenfatte vor Viden om Senglacialtidens 
Rensdyrjægere.

Samtidig med at Indlandsisen under den sidste Nedisning strakte sine Is
tunger helt ned i Mellem-Europa, levede der Rensdyr jægere i Tundra-Bræm
men foran Isen fra det yderste Vest-Europa og langt ind i Rusland. Vi maa 
forestille os, at disse Jægerstammer fulgte Rensdyrflokkene paa deres Van
dringer, der om Foraaret førte ud over Tundraens vældige Flade op mod 
de blaahvide Ismasser, og som om Efteraaret førte tilbage til et Landskab,
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der \a r præget af Skovens Forposter: Lunde af Birk og Fyr. Efterhaanden 
som Istungerne trak sig tilbage og blottede nyt Land, fulgte Urtevegeta
tionen efter og dermed ogsaa Flokkene af Rensdyr, Vildheste og Bisoner. 
Vi maa forestille os, at Afsmeltningen i Perioder forløb saa hurtigt, at Jæger
grupperne indenfor Mands Minde kunde inddrage vældige nye Jagtomraader. 
Dette medførte formentlig saadanne Ændringer i de traditionelle Fangst
rejser, at Jæger-Flokkene ligesom kom i Drift. Fra Vest, Syd og Øst trængte 
Jægerstammer med forskellige Traditioner ind over de nye Omraader. Er
faringer kunde udveksles, saaledes at nye Metoder saavel indenfor Haand- 
værk som Jagt kunde fødes. Som Helhed har dog de Boplads-Fund, vi har 
Kendskab til, et ensartet Præg. Redskaberne har været af Flint og Ben og 
kun i faa Tilfælde af Træ. Jagtmetoderne har stort set været de samme. Bue 
og Pil har virket paa længere Afstand, Spyd paa kortere. Og ligesom gamle 
Grønlændere kan fortælle, at de i deres Ungdom jagede Rensdyr ved at løbe 
Dyrene trætte, kan vi forestille os, at det ogsaa er sket dengang, og at de af 
Træthed styrtede Dyr blev aflivet med Køller af Rentak. Rensdyret har 
været Livsgrundlaget, og Religion, Myte og Kult har samlet sig om dette 
Dyr. Og i de lange Vinteraftener har Samtaler og Historier haft Rensdyret 
og Renjagten som Emne.

Men Klimaet blev stadig mildere. Fra Vest, Syd og Øst rykkede Skoven 
frem efter den smeltende Indlandsis, og mod Vest og Nord trængte det 
Drivis-fyldte, graablaa Hav ind over Land. Stadig blev Rensdyrets Livsrum 
indsnævret, og dette blev ikke blot et Problem for Rensdyret, men ogsaa 
for de Jægere, der levede af det.

Fig. 134. Rovdyrhoved indridset i en flad Sandstens-Plade. 
Hamburg-Kultur (Meiendorf, Holsten). 1/1.

(Efter A. Rust 1937).




