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ATOMFYSIK OG ARKÆOLOGI
A f H e n r ik  T a u b e r  og O l e e r t  Voss

T
idsforløbet er en størrelse af afgørende betydning for en lang række 
videnskaber, heriblandt arkæologien; og til bestemmelse af den indbyr
des alder af arkæologiske fund er en række forskellige metoder blevet taget i 

anvendelse.
I de levn, der er bevaret fra forskellige tider, kan der udskilles grupper af 

redskaber, våben, lerkar, ornamenter o. s. v. som gentagne gange optræder 
sammen. Under særlige forhold, f. eks. på steder hvor der har været bebyg
gelse i flere perioder efter hinanden, kan man umiddelbart af lagdelingen se, 
hvilke af disse redskabsgrupper der er ældst, og hvilke der er yngst, og på den 
måde ad rent arkæologisk vej fastlægge en relativ tidsfølge.

I pollenanalysen har man ligeledes et middel til relativ datering, i dette til
fælde baseret på de vidnesbyrd om plantesamfundenes udvikling, der er be
varet i vore moser. I stedet for redskabstyper anvendes her planternes støv
korn som inddelingsgrundlag.

Et tredie system er baseret på den såkaldte varv-tælling. Afsmeltningen 
fra istidens indlandsis var kraftig om sommeren, hvad der gav en heftig smelte
vandsstrøm og dermed aflejring af groft materiale på bunden af de søer, der
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dannedes foran iskanten. Om efteråret, når afsmeltningen var ringe, blev der 
derimod afsat fint materiale. På den måde er søaflejringerne blevet lagdelte 
med årsvarv. Ved at følge disse aflejringer i søerne op gennem Sverige har 
man kunnet tælle hvor mange år det har taget for isen at trække sig tilbage og 
har dermed fået en kronologi for dette tidsrum.

Fælles for disse metoder er det imidlertid, at de kuri giver relative eller 
lokale mål for de forløbne tidsrum. De eneste universelle og absolutte metoder 
til måling af tidsforløb uden for de historisk kendte tider beror på de radio
aktive stoffer. Det skyldes, at sønderdelingen af de radioaktive stoffer foregår 
med en hastighed, der er konstant for hvert enkelt stof, uafhængigt af de veks
lende forhold, der gennem tiderne har hersket her på jorden. For hvert radio
aktivt stof findes der en bestemt tidsperiode, den såkaldte halveringstid, i løbet 
af hvilken halvdelen af de tilstedeværende atomer vil sønderdeles. Kender 
man derfor antallet af atomer af et bestemt radioaktivt stof på to forskellige 
tidspunkter -  eller blot forholdet mellem antallet af atomer -  kan man direkte 
udregne den tid, der er forløbet herimellem, angivet i dage, år eller årtusinder, 
afhængigt af hvilket radioaktivt stof, man har med at gøre.

Radioaktive stoffer, der forekommer i bjergarter, organiske forbindelser, 
vand o. s. v., virker på denne måde som et indbygget urværk, der fortæller 
om de tidsrum, i hvilke de forskellige forekomster har eksisteret. Således har 
man bestemt alderen på en lang række mineraler og geologiske dannelser, 
spændende i tid fra omkring en million til et par milliarder år.

Men først inden for de sidste ti år har man opdaget et radioaktivt stof i 
naturen, som kan fortælle os om de tidsrum, der falder inden for arkæologiens 
område; det er det radioaktive kulstof, som findes fordelt i alle kulstoffor
bindelser fra de sidste titusinder år. Død mand sladrer ikke, siger man, men 
det passer ikke længere, han bærer ligesom alt andet sin alder stemplet i sine 
kulstofatomer, i muskler og lever, hud og knogler. Og træresterne, som man 
finder i udgravningerne, det forkullede korn, hasselnøddeskallerne, tørveprø- 
verne og sømudderet, altsammen bærer det sin alder mærket i sig.

Det var den amerikanske professor W . F. Libby, der satte os på sporet af 
denne interessante nyhed, og som udarbejdede den første metode til alders
bestemmelser med radioaktivt kulstof. Når man først så sent blev opmærksom 
på dette forhold, skyldes det, at mængden af radioaktivt kulstof er uhyre 
ringe. I et stykke almindeligt træ er kun 0,000 000 000 2 % af kulstoffet radio
aktivt.
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Fig. 2. C-14 dannes ved den kosmiske strålings indvirkning på luftens kvælstof. Det iltes derefter 
til kulsyre, bliver opløst i havene, og optages ved fotosyntese i de grønne planter og derigennem 

i alle levende organismer.

D A N N E L S E  AF R A D IO A K T IV T  K U L S T O F

For at forstå hvordan det efter denne metode er muligt at bestemme alderen 
af de fund, som arkæologerne graver op af jorden, skal vi først se på, hvordan 
det radioaktive kulstof dannes og bliver optaget i træ, planter, dyr og men
nesker. Det er en lang historie, men på fig. 2 er hovedtrækkene af den fortalt. 
Den begynder et sted ude i verdensrummet med det, man kalder den kos
miske stråling. Det er partikler, ganske overvejende brintkerner, der rammer 
jorden med meget store hastigheder. Hvor de kommer fra, ved man ikke helt, 
nogle få kommer fra solen, men langt de fleste har deres oprindelse længere 
borte, formentlig et sted i den store mælkevej, hvoraf vort solsystem er en del. 
På deres vej gennem atmosfæren vil disse små partikler frembringe kaskader 
af andre partikler, heriblandt de såkaldte neutroner, der indfanges af kvæl
stoffet i luften under dannelse af radioaktivt kulstof -  eller kulstof-14, som det 
også kaldes, fordi atomerne har en vægt på 14, mens almindelige, ikke-aktive
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Fig. 3. Det første trin af 
forbrændingslinien i da
teringslaboratoriet i Kø
benhavn. På billedet ses 
forbrændingsrør, rensc- 
ovn og frysefælder.

kulstofatomer har en masse på enten 12 eller 13. Dannelsen af kulstof-14 
(C-14) foregår fortrinsvis i en højde af 10-20.000 meter over jorden, og her
oppe vil det hurtigt blive iltet til luftarten kulsyre (kuldioksyd) og derefter 
blive blandet op med atmosfærens øvrige bestanddele, herunder den ikke- 
radioaktive kulsyre. Og derigennem vil det vandre over i alle de kulstoffor
bindelser, som på den ene eller den anden måde udveksler kulstofatomer med 
atmosfærens kulsyre, over i træer, planter, dyr og mennesker, i sø- og tørve- 
aflejringer, i de kulstofholdige stoffer i oceanerne og hele havverdenens 
plante- og dyreliv. Alle disse forbindelser bliver således ganske svagt radio
aktive.

På denne måde dannes der i løbet af et år ialt 10 kg kulstof-14. Men da 
C-14 er radioaktivt, finder der også en sønderdeling sted, og jo flere kulstof-14 
atomer der findes, desto flere vil der sønderdeles. En ligevægtstilstand, i hvil
ken der sønderdeles lige så meget kulstof-14 som der dannes, bliver derfor 
resultatet, således at den samlede mængde af C-14 på jorden bliver uforandret. 
Og træer, planter, dyr o. s. v. som stadig optager og udskiller kulstofforbin
delser vil derfor indeholde en uforandret mængde C-14, så længe de lever.

Hermed er også princippet i dateringsmetoden klar, for når nu et træ bli
ver fældet eller dyr og mennesker dør, standser optagelsen af nye kulstof
forbindelser, og kun sønderdelingen af det allerede tilstedeværende radio-
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Fig. 4. De videre rensetrin for proven gennem ovne, kolber og vakuumlinie.

aktive kulstof finder sted. Med tiden bliver der således mindre og mindre til
bage, efter en halveringstid, der for C -14 er ca. 5600 år, vil kun halvdelen 
være tilbage, efter endnu en halveringstid, d. v. s. efter 11.200 år, er kun % 
igen og så fremdeles. Urværket tikker langsommere og langsommere; for 
meget gamle materialer bliver aktiviteten så ringe, at den ikke længere kan 
påvises; stenkul og olie hører hertil.

M Å L E T E K N IK

Selve målingen af indholdet af radioaktivt kulstof i en prøve foretages med 
en geiger-tæller, eller en speciel form heraf som kaldes en gastæller. Den be
står af et cylindrisk metalrør med en tynd metaltråd ned gennem midten. Ind 
i tælleren fyldes prøvematerialet i form af en kulstofholdig luftart, hyppigst 
kulsyre (kuldioksyd), fremstillet ved forbrænding af den prøve, hvis alder 
skal bestemmes. Centraltråden, som er isoleret fra cylindervæggen, giver man 
en spænding på f. eks. 8000 volt, og hvergang en partikel eller en stråle fra et 
radioaktivt stof passerer gennem tælleren, vil der ske en lille kortslutning, så
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Fig. 5. Gastælleren set fra enden. I tælleren er indbygget en cylindrisk kappe med kviksølv, 
tælleren er yderligere omgivet af en ring af skærmtællere og en jernkappe på 6 tons. Til venstre 

ses højspændingskilden og det elektroniske forstærkerudstyr.

spændingen på centraltråden ikke længere er 8000 volt, men måske 7999,9 
volt. En lille spændingsimpuls af denne størrelse kan man forstærke op, så den 
bliver stor nok til at trække et mekanisk tælleværk og derved blive registreret.

For ikke at få fejlagtige målinger skal den fremstillede luftart naturligvis 
renses på mange måder; på fig. 3 og 4 ser man, hvordan den vandrer gennem 
et langt system af glasrør, kolber, ovne, frysefælder o. s. v., før den er så ren, 
at den kan sendes ind i den udpumpede gastæller, og målingen kan begynde. 
På fig. 5 ses gastælleren og det elektroniske tælleudstyr.

En vanskelighed ved målingen er den, at en gastæller vil registrere et vist 
antal impulser, selv om der ikke er fyldt radioaktiv gas i den. Det skyldes for
trinsvis, at de kosmiske stråler, som passerer gennem tælleren, ligeledes bliver 
registreret. Denne såkaldte baggrund må naturligvis måles og fradrages ved 
bestemmelsen af indholdet af kulstof-14 i en prøve. For at bringe baggrunden 
ned på så lille en værdi som muligt omgiver man gastælleren med et tomme
tykt lag af kviksølv, med en ring af skærmtællere og med en massiv jemkappe 
på ialt seks tons.

Anvendes der 5 g rent kulstof, vil der i gastælleren i gennemsnit blive regi
streret omkring 40 sønderdelinger pr. minut, hvis kulstoffet stammer fra nu-
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levende planter. Tabel i viser, hvordan antallet af registrerede sønderdelinger 
aftager med alderen som omtalt foran. Når prøven er ca. 40.000 år gammel, 
er aktiviteten blevet så ringe, at det er vanskeligt at måle den med nogen nøj
agtighed; metodens rækkevidde er derfor af denne størrelse.

tabel  i

Provens
alder

Sønderdelinger 
pr. minut

0 år 4°
5.600 - 20

11.200 - IO
16.800 - 5
22.400 -
28.000 - 1,2
33.600 - 0,6
39.200 - 0,3

De materialer, der er bedst egnede til datering, er: 1. træ, bark etc., 2. land
planter, 3. trækul, 4. tørv og søaflejringer. Ben, kalkskaller og kalkprøver er 
ret upålidelige materialer, som kun kan anvendes til grove dateringer. Til en 
måling anvendes ca. 15 g træ (5 g rent kulstof). Mindre prøvemængder, ned 
til 5 g træ, kan dateres, men usikkerheden bliver større ved små prøver.

N Ø JA G T IG H E D  V E D  C-14 D A T E R IN G E R

Indtil i dag er der med C-14 metoden foretaget over tusinde aldersbestemmel
ser rundt på de forskellige dateringslaboratorier. Dateringerne er foretaget 
med vidt forskellige nøjagtigheder, men det, der først og fremmest vil inter
essere, er måske, hvor nøjagtigt disse aldersbestemmelser overhovedet kan 
udføres. Kan metoden bruges til at påvise de fine overgange i fortidens kultur
udvikling, eller er det kun de grove masker i arkæologiens mønster, vi får 
med? Det er straks vanskeligere at besvare, men sandheden ligger nok et sted 
midt imellem. For selv om kulstof-14 metoden i princippet er meget enkel, 
bliver forholdene dog lidt mere komplicerede, når vi virkelig skal til at be
stemme absolutte aldre inden for et hundred år eller mindre. Vanskelig
hederne er af forskellig art.

Statistisk usikkerhed. Den første vanskelighed vi møder er den, at det ikke 
inden for en begrænset tid er muligt at måle indholdet af radioaktivt kulstof 
i prøverne helt nøjagtigt. Det skyldes, at henfaldet af radioaktive stoffer er 
et såkaldt statistisk fænomen, d. v. s. at sønderdelingerne af de enkelte C-14
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atomer sker med tilfældige mellemrum og derfor kommer helt uregelmæssigt. 
Har man f. eks. en prøve, som i gennemsnit giver ca. 20 sønderdelinger pr. 
minut, vil man kunne få følgende antal sønderdelinger registreret:

1. minut 20 sønderdelinger
2. - 1 6
3. - 2 8
4. - 1 9
5. - 1 8
6. - 2 3
7. -  14 -  o. s. v.

.Man er derfor nødt til at tage gennemsnittet over lang tid, og jo længere tid 
man måler i, desto nøjagtigere bliver bestemmelsen. I praksis tæller man i 
ca. 24 timer; men selv ved gentagne målinger i sådanne tidsrum vil man ikke 
få nøjagtig samme antal sønderdelinger registreret. Målingen og dermed al
dersbestemmelsen vil altid være behæftet med en statistisk usikkerhed.

Dette forhold kan også anskueliggøres på en anden måde. Lad os tænke 
os, at vi har en stor pose med tusind hvide og tusind røde kugler blandet mel
lem hinanden, og at vi flere gange prøver at tage hundrede kugler ud af posen. 
Vi vil da ikke få nøjagtig det samme antal hvide og røde kugler ud hver gang, 
sandsynligvis vil vi få omtrent 50 hvide og 50 røde kugler pr. gang, men er 
vi uheldige, kan afvigelserne herfra blive store. Og på forhånd er det ikke 
muligt at sige, hvor stor en afvigelse man vil få fra det virkelige forhold mel
lem røde og hvide kugler i posen; det eneste man kan regne ud er, hvor stor 
sandsynligheden er for at få en bestemt afvigelse fra det virkelige forhold.

På samme måde er det ved målinger af radioaktivitet. På forhånd kan man 
ikke sige, hvor meget en enkelt måling vil afvige fra den virkelige aktivitet 
af prøven, man må nøjes med at angive, hvor stor en afvigelse der med en 
bestemt sandsynlighed kan optræde. Det gør man med den ± fejl, der føjes 
til dateringsresultateme. En aldersangivelse på f. eks. 4000 ± 100 år udtryk
ker således ikke, at den virkelige alder ligger i intervallet 3900-4100 år, men 
kun at der er 68 % sandsynlighed herfor. I en trediedel af tilfældene vil prø
vens virkelige alder derfor ligge uden for det angivne fejlinterval. Det kan 
samtidig anføres, at i et tilfælde som det omtalte vil der være 95 % chance for, 
at den virkelige alder ligger mellem 3800-4200 år, og 99,7 % sandsynlighed 
for at den ligger mellem 3700-4300 år. Større afvigelser end to eller tre gange 
den anførte usikkerhed er således meget sjældne.

Men kan man ikke blot tælle længere og derved bringe den statistiske usik
kerhed ned på en forsvindende lille størrelse? Der er to ting at sige herril. For 
det første er det en meget tidsrøvende proces; har man ved tælling i 24 timer 
bestemt alderen af en prøve med en usikkerhed på ± 100 år, vil det tage fire
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Tig. 6. Kurven viser størrelsen af den statistiske usikkerhed ved gastællemetoden omfattende 
usikkerheden efter måling i 24 timer på en prøve indeholdende 5 g rent kulstof samt usikker
heden ved måling af nutidigt materiale og gastællcrens baggrund. De øvrige fejlmuligheder ved 
dateringsmetoden er ikke indbefattet i den viste usikkerhed. Ved mindre provemængder bliver 

usikkerheden større.

døgn at bringe den statistiske usikkerhed ned på ± 50 år, seksten døgns tæl
ling at sænke den til ± 25 år o. s. v. Og gpr man sig endelig denne anstrengelse, 
vil de øvrige fejlkilder, som omtales nedenfor, begvnde at gøre sig så stærkt 
gældende, at de hurtigt kan blive større end den statistiske usikkerhed.

Også målingen af gastællerens baggrund og den nutidige prøve, der an
vendes som udgangspunkt, er behæftet med en statistisk fejl. Størrelsen af den 
samlede statistiske usikkerhed ved gastællemetoden efter tælling i 24 timer 
på en prøve bestående af ca. 5 g rent kulstof er vist på fig. 6.

Oprindelig aktivitet. Som nævnt i indledningen må man kende aktiviteten 
af en prøve på to forskellige tidspunkter for at kunne udregne hvor lang tid 
der er forløbet herimellem. Hvor stort indholdet af kulstof-14 er i et prøve
materiale i dag, kan vi måle, men hvor stor aktiviteten af det samme materiale 
var i sin tid, da det blev dannet i en levende organisme, er det vanskeligere at 
vide helt nøjagtigt. Alåle det kan vi ikke, for kulstof-14 atomer, som sønder
deles, bliver til kvælstofatomer, der enten forsvinder ud af materialet eller ikke 
kan skelnes fra de øvrige kvælstofatomer i prøven. Den oprindelige aktivitet 
er vi derfor nødt til at slutte os til, og vi går her ud fra, at atmosfærens 
kulsyre og levende organismer i hele den periode, der falder inden for meto
dens rækkevidde, har haft den samme aktivitet, som tilsvarende materiale har 
i dag. Det forudsætter igen, at den kosmiske stråling har været uforandret 
i dette tidsrum, så produktionen af C-14 har været konstant, og at hele den
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store mængde af ikke-aktivt kulstof, hvormed det dannede C-14 bliver blandet 
op, har været den samme som nu. Endelig forudsætter det også, at aktiviteten 
er jævnt fordelt mellem de levende organismer. Hvis små forskelle har gjort 
sig gældende på disse punkter, vil vi få mærkbare fejl i dateringerne, idet en 
ændring af den oprindelige aktivitet på blot en procent vil give en fejl på 80 
år. Vi skal derfor se lidt på, hvad vi ved om disse forhold.

Målinger af prøver med historisk kendt alder (f. eks. ægyptisk materiale) 
viser, at inden for de sidste 5-10.000 år har den oprindelige aktivitet været den 
samme som -  eller højst afveget et par procent fra -  den aktivitet, vi finder i 
levende organismer i dag. Går vi længere tilbage i tiden, bliver forholdene lidt 
mere usikre. Om intensiteten af den kosmiske stråling tilbage i tiden har vi 
kun få muligheder for at få oplysninger; enkelte undersøgelser synes dog at 
vise, at den inden for de sidste 30.000 år stort set har været uforandret. Om 
en sikker viden er der dog ikke tale. Men da strålingen formentlig afhænger 
af vedvarende processer i hele mælkevejssystemet, er det sandsynligt, at den 
har været konstant inden for dette fra et universelt synspunkt korte tidsrum, 
eller i alt fald så konstant som man nu en gang kan vente, at processer i naturen 
er, d. v. s. med udsving inden for et par procent. Men den mulighed foreligger 
selvfølgelig, at større variationer har gjort sig gældende, og dateringsresultater 
på 10-40.000 år er derfor underkastet den samme grad af usikkerhed som den, 
der gælder for vor viden om den kosmiske stråling.

Angående spørgsmålet om konstansen af den store mængde af inaktivt 
kulstof, hvormed det radioaktive kulstof bliver fortyndet, kan man danne sig 
et nogenlunde pålideligt skøn ud fra kendte geologiske forhold. Og i den 
periode det her drejer sig om er der, så vidt man kan se, kun to begivenheder 
der er af et sådant omfang, at de kan have grebet ind i kulstofbalancen. Det 
er den sidste istid og den industrielle udvikling i vore dage. Man ved, at 
under den sidste istid var havoverfladen i oceanerne omkring 100 meter lavere 
end i dag, svarende til at den samlede havmængde var ca. 5 procent mindre 
end nu. Mængden af inaktive kulstofforbindelser i oceanerne og i atmosfæren 
kan derfor have ændret sig nogle få procent. Selv en ændring på 5 procent vil 
dog højst give anledning til en fejl på 400 år ved datering af prøver fra istiden. 
Den industrielle udvikling har bevirket, at der i de sidste 50-100 år er blevet 
brændt så uhyre mængder af stenkul og olie, at indholdet af inaktiv kulsyre i 
atmosfæren er blevet forøget måleligt. Træ, der vokser i dag, vil derfor have 
en aktivitet, der er op til 3 procent lavere end den som fandtes for 100 år siden. 
Dette forhold kan man direkte måle ved bestemmelse af aktiviteten af årringe 
fra i dag og af årringe, som er 100 år gamle; det giver derfor ikke anledning 
til fejl, hvis blot man tager hensyn til det ved udregningen af daterings
resultaterne.

Hvad endelig angår den ensartede fordeling af det radioaktive kulstof, ved
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man, at små variationer findes på dette område. To træer, der vokser på 
samme tid, kan således have lidt forskellig C -14 aktivitet, og målinger på nu
levende træer viser, at visse variationer kan andrage 1 eller højst 2 procent. 
Hvis man daterer et stort antal forskellige prøver fra samme boplads og tager 
gennemsnittet af alle dateringsresultaterne, vil disse forskelle sædvanligvis 
blive udlignet. Ved enkeltbestemmelser kan de imidlertid gøre sig gældende, 
dog kan man i de fleste tilfælde korrigere for sådanne variationer ved en 
såkaldt massespektrografisk undersøgelse af prøven.

En speciel vanskelighed ved fastlæggelsen af den oprindelige aktivitet 
gør sig gældende for søplanter og kalkskaller, som hyppigt indgår i arkæo
logiske fund. En række søplanter er i stand til at optage ikke blot kulsyre fra 
atmosfæren, men også kulsyre opløst i vandet. Dersom søen findes i et om
råde med præ-kvartær kalk, vil noget af denne kunne opløses, og gammel 
kulsyre kan derved optages i søplanterne. Ved måling på nutidige søplanter 
fra kalkholdige søer her i landet er der således fundet indtil 6 procent for lav 
aktivitet, som kun kan forklares ved dette forhold. Selv om sænkningen 
sjældent er over et par procent, kan datering af sådanne søplanter dog give 
anledning til lidt for gamle dateringsresultater; man er derfor nødt til at 
have opmærksomheden henvendt på dette forhold ved alle dateringer af 
kalkholdige tørve- og gytjeprøver. For kalkskaller og kalkprøver gælder det 
i endnu højere grad, at den oprindelige aktivitet ikke kendes med nogen 
virkelig nøjagtighed. Disse materialer kan derfor kun anvendes til dateringer, 
hvor man er tilfreds med et groft skøn over alderen.

Forureninger. For at kunne datere en prøve nøjagtig er det naturligvis en 
forudsætning, at den ikke er blevet forurenet med andre kulstofforbindelser, 
men kun indeholder de kulstofatomer, som oprindelig var til stede. Og for 
prøver, som har ligget op til 40.000 år i jorden, er der selvsagt mulighed for 
forureninger af mange slags, idet grundvand kan give anledning til udskil
lelse af kalk i prøven, humusstoffer kan aflejres, og mikroorganismer kan 
vokse på prøvematerialet. Der kan endvidere ske forurening, dersom mikro
skopiske rødder fra moderne planter vokser ind i prøven, eller ved iblanding 
af fremmed materiale under udgravningen. Konserveringsmidler hører lige
ledes til forureninger set fra et C -14 synspunkt.

Disse forureninger kan det være vanskeligt eller umuligt at fjerne; det 
er derfor af afgørende betydning, at det prøvemateriale, som skal dateres, er 
velbevaret og udgravet med en omhyggelig teknik. Navnlig for gamle prøver 
er dette helt afgørende; det kan således nævnes, at en forurening med kun 
0,1 procent nutidigt materiale vil give anledning til en fejl på ca. 4000 år i 
dateringen af en 50.000 år gammel prøve. For en prøve på 10.000 år vil en 
tilsvarende forurening kun give en fejl på 20 år. Uafhængigt af hvor langt
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måleteknikken endnu kan udvikles, vil forhold af denne art derfor let komme 
til at sætte den egentlige grænse for dateringsmetodens rækkevidde.

Det er måske kendt, at forureninger med fremmede radioaktive stoffer 
hidrørende fra eksplosioner af atom- og brintbomber har kunnet give anled
ning til fejlagtige dateringer. Tidligere anvendte man en måleteknik, hvor 
prøven taltes i form af fast kulstof i en geigertæller, og små mængder af 
radioaktive stoffer fra bombeeksplosioner kunne da sætte sig i kulstoflaget. 
Efter at man er gået over til gastællemetoden, skulle denne fare være 
udelukket.

Samtidighed vieltem prøve og historisk begivenhed. Ved en omtale af fejl
mulighederne ved C-14 dateringer er der grund til at understrege, at det der 
bestemmes ved denne metode er tidspunktet for dannelsen af de kulstoffor
bindelser, som indgår i prøvematerialet, men ikke i sig selv alderen på en bo
plads eller en kulturhistorisk begivenhed. Kun hvis man kan slutte sig til en 
samtidighed mellem disse to forhold, er der overhovedet tale om en tids- 
fæstelse af forhistoriske begivenheder. Det er et område, hvor fejl -  endda 
betydelige fejl -  let kan trænge ind, men en vurdering af graden af denne 
samtidighed er rettelig arkæologernes opgave og kan ikke foretages på et 
dateringslaboratorium. Dog, et enkelt forhold kan det måske være rimeligt 
at gøre opmærksom på. I et træ, som vokser, er det kun den yderste årring 
og det inderste lag af barken, som optager nye kulstofforbindelser, og de 
indre årringe vil derfor altid være ældre end det tidspunkt, på hvilket træet 
blev anvendt.

Den samlede usikkerhed. Hvor nøjagtigt kan da overhovedet kulstof-14 
dateringer udføres, når alle disse forhold tages i betragtning? Det er et 
spørgsmål, som ikke helt kan besvares, bl. a. fordi en række af de fejlmulig
heder som foreligger ikke kan beregnes. Alen skal man udfra de foregående 
betragtninger danne sig et skøn over den mulige nøjagtighed, vil resultatet 
formentlig blive, at selv om den statistiske usikkerhed bringes ned på en 
ubetydelig værdi, vil den samlede usikkerhed ved datering af velbevarede og 
omhyggeligt udgravede prøver fra de sidste 10.000 år sjældent kunne antages 
at være under 50-100 år i en absolut skala. For ældre og dårligere bevarede 
prøver vil den samlede usikkerhed blive større.

På grund af den principielle vanskelighed, der knytter sig til fastlæggelsen 
af den oprindelige aktivitet af prøverne, og som følge af muligheden for små 
forureninger før og under udgravningen, er det tvivlsomt, om denne nøjag
tighed kan bedres væsentlig, selv om måleteknikken og vort kendskab til 
fordelingen af C-14 i naturen udvikles yderligere.

Her omtrent synes grænsen for kulstof-14 metodens ydeevne således at
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ligge, men det må samtidig erindres, at metoden i modsætning til alle andre 
kendte dateringsmetoder er universel og således giver mulighed for at nå 
nøjagtigheder af denne størrelsesorden for prøver fra hele verden.

D A T E R IN G S R E S U L T A T E R

Ved udtagningen af C -14 prøver er det arkæologens opgave metodisk at vur
dere tidsforholdet mellem prøven og de redskaber, huse eller grave, man 
ønsker en absolut alder på.

Gennem C -14 tællingen får man fastslået det tidspunkt, hvor materialet 
er holdt op med at optage nyt kulstof, og dette falder kun i sjældne tilfælde 
sammen med det tidspunkt, da materialet blev anvendt af mennesker. Ved 
et økseskaft eller andre ting forarbejdet af træ er der således to ubekendte 
tidsrum; dels ved man ikke, hvor gammelt det pågældende ved har været, 
da træet blev fældet, og dels ved man ikke hvor lang tid der er gået fra 
fældningen og indtil veddet blev anvendt til et redskab. Ved en dragt for
arbejdet af skind skulle der være gode chancer for, at forarbejdningen og 
brugen af dragten sker ret kort tid efter at dyret er dræbt. Men kun når 
det drejer sig om korn og hasselnødder indsamlet af mennesker, daterer man 
med C-14 metoden direkte de kulturfænomener, arkæologen ønsker tids
fæstet.

I langt de fleste tilfælde må man imidlertid bruge trækul som daterings
middel; det kan være trækul fra ildsteder, fra et ligbål eller fra nedbrændte 
huse. C-14 dateringen vil i alle disse tilfælde give et årstal, der ligger forud 
for det tidspunkt, da ilden sidst brændte på ildstedet. Stammer trækullet fra 
indsamlede grene og kviste vil dateringen kun være nogle få år for tidlig, 
er det stykker af en gammel vindfælde i skoven, kan afvigelsen godt blive 
et par hundrede år, ja stammer trækullet fra et jernalderhus, hvor man 
af og til fyrede med tørv og træ fra mosen, kan man være så uheldig, at 
dateringen bliver et par tusind år for tidlig.

En enkelt datering af en arkæologisk redskabsgruppe er derfor ikke til
strækkelig; vil man være sikker på bestemmelsen, må man have en hel række 
dateringer af det samme lag og evt. dateringer af lagserier i de tilfælde, hvor 
der er flere bebyggelser ovenover hinanden.

Af de over tusinde dateringer, der hidtil er blevet foretaget i laborato
rierne verden over, er det kun ret få, der belyser Europas kulturhistorie. Af 
disse er ydermere mange offentliggjort uden tilstrækkelige oplysninger om 
såvel fundforhold som om det oldsagsmateriale, der er dateret, så de siger os 
ikke ret meget. Derfor er det få resultater, der foreløbig kan berettes om.
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Den ældste kunst, de velkendte billeder fra franske og spanske klippehuler 
(fig. i) , er knyttet til de yngre palæolitiske kulturer. Ved udgravninger på 
bopladsen Abri Pataud i Les Eyzies, der ligger i den franske istidskunsts 
klassiske område, blev der i 1953 af dækket bopladslag med redskaber fra 
disse kulturer. Nederst lå et Aurignacien-lag med stejlretoucherede skrabere 
og karakteristiske stikler sammen med en hel del knogler af vildhest, og her
over et Gravettien-lag med flintredskaber og masser af rensdyrknogler. Ved 
overgangen mellem de to lag stødte man på et ildsted og to trækulsprøver 
herfra er blevet dateret til henholdsvis 21.650 ± 800 f. Kr. og 22.050 ± 1000 
f. Kr.

Da man regner med, at den palæolitiske kunst begynder i Aurignacien- 
perioden, er denne begyndelse altså nu dateret til en tid før ca. 22.000 f. Kr. 
Den store kunst udfolder sig først i Gravettien- og Magdalenienperioderne 
og falder således i tidsrummet efter 22.000 f. Kr.

Denne datering berører også andre centrale problemer. Sidste istid er 
ikke en sammenhængende kuldeperiode; flere varmeperioder kan erkendes. 
Det er i den største af disse varmeperioder (interstadialtider), Homo sapiens, 
det moderne menneske, fortrænger Neandertalmanden. Hidtil har man regnet 
med, at denne store varmeperiode endte for mere end 50.000 år siden; men 
så vidt man kan se, viser sikre iagttagelser, at afslutningen falder nogenlunde 
sammen med overgangen mellem Aurignacien- og Gravettienperioden, og 
det vil efter C -14 dateringerne fra Abri Pataud sige for henved 25.000 år 
siden; periodens varighed har man ikke nogen rigtig mulighed for at be
dømme endnu.

Det ældste materiale, der foreløbig er dateret, er nogle tørveprøver fra 
Holland. De er henved 50.000 år gamle, og man mener ved mosegeologiske 
undersøgelser (pollenanalyser) at kunne vise, at de stammer fra den varme
periode (interglacialtid), der ligger forud for sidste istid. Det er den tid, 
hvorfra vi gennem de marvspaltede dådyrknogler fra Hollerup i Jylland har 
de første spor af mennesker i Danmark.

Perioden, da isens endelige tilbagetrækning begynder (ældre Dryastid), 
er gennem nogle gytjeaflejringer i Holsten dateret til 13.800 ± 800 og 13.200 
± 350 f. Kr. Gytjen stammer fra bunden af søer, der blev dannet, da isen 
smeltede bort. Dateringen gælder også den senpalæolitiske Hamburgkultur, 
hvis redskaber er fundet i dette lag.

Den ældste danske boplads -  rensdyrjægerpladsen ved Bromine i nær
heden af Sorø -  er pollenanalytisk dateret til Allerødtid, den første varmepe
riode efter at isen havde trukket sig tilbage fra Danmark. Gennem en hel serie 
C-14 dateringer af træ og tørv foretaget på C -14 laboratoriet i København 
fremgår det, at perioden har varet godt 1000 år, fra o. 10.000 til o. 9.000 f. Kr. 
Med den efterfølgende korte kuldeperiode, yngre Dryastid, slutter istiden



A T O M F Y S IK  OG A R K Æ O L O G I *9

Mellemeuropa Nordeuropa

Agerbrugskultur
3.000 f. Kr.

Postglacialtid
Maglemosekultur

Sidste istid: 
Yngre dryas 
Allerød-tid Bromme 10.000 £ Kr.

Ældre Dryas Magdalénien Hamburgkultur

Gravettien

22.000 £ Kr.

Interstadial
Aurignacien

< ___________ J

Interglacialtid Moustérien Hollerup
(Dådyrknogler)

Forsøgsvis skematisk oversigt over nogle kulturgrupper under og efter sidste istid.

o. 8.000 f. Kr., eller rettere her har man definitionsmæssigt sat såvel istidens 
slutning som slutningen af palæolitikum.

Perioden efter 8.000 f. Kr. og indtil agerbrugets indførelse kaldes meso- 
litikum; landet er nu dækket af skov, og ved vandløb og søer holdt magle- 
mosekulturens jægere og fiskere til. Det er fastlandstiden, da skovene strakte 
sig fra Jylland over Doggerbanke helt til England. Et tidligt afsnit af Magle- 
mosekulturen, nogenlunde svarende til den jyske boplads Klosterlund, er 
ved prøver fra bopladsen Star Carr i Østengland dateret til 7.538 ± 350 f. Kr. 
En senere fase af dansk Maglemosekultur er blevet C-14 dateret i Chicago 
ved nogle prøver fra den sjællandske Ämose; men her viste det sig, at resul
taterne på 3 prøver, der efter de arkæologiske undersøgelser skulle være af 
samme alder, blev 6.681 ± 540, 7.475 ± 470 og 7.981 ± 350 f. Kr. Takket 
være en omhyggelig arkæologisk kontrol og andre dateringer af Maglemose
kultur er det imidlertid klart, at resultaterne ikke er rigtige.
2*
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En afgørende ændring i europæisk kultur er fremkomsten af helt nye 
erhvervsformer, agerbrug og kvægavl. Med disse erhverv, hvorved der i 
modsætning til jagt og fiskeri direkte produceres føde, åbnedes helt nye mu
ligheder for mennesket, fordi der i højere grad blev tid til at beskæftige sig 
med andre problemer end fremskaffelsen af mad, klæder og husly. Frem
komsten af disse nye erhverv kaldes undertiden den neolitiske revolution.

Hvor, hvornår og under hvilke forhold disse nye erhverv er opstået, er 
stadig et uløst problem, men også her kan absolutte dateringer hjælpe til at 
bringe orden i vore iagttagelser og lede os på sporet, der kan føre til proble
mernes løsning.

De første bønder i Centraleuropa boede omkring Donaus og Rhinens øvre 
og mellemste løb. Her findes den bedste jord til primitivt agerbrug i løss
områderne fra sidste istid. Det var en usædvanlig ensartet kultur, der efter 
udbredelsesområdet kaldes Donaukulturen -  efter lerkarrenes udsmykning 
også den båndkeramiske kultur.

Agerbruget var baseret på dyrkning af byg og hvede samt lidt bønner, 
ærter, linser og hør; til jordens behandling har man brugt hakker eller primi
tive plove med stenskær. Af dyreknoglerne på bopladsen ses det, at kvægavl 
kun har spillet en underordnet rolle, og knogler af jagtdyr forekommer 
næsten ikke.

Disse agerdyrkere var kun til en vis grad bofaste; de opdyrkede en plet 
jord, og når den var udpint, blev nyt land inddraget lidt længere borte, og der 
blev bygget nye huse. På den måde udbredtes kulturen over et stort område, 
og landsbyerne forblev små og af midlertidig karakter. Alt hvad disse sam
fund indførte udefra er nogle muslingskaller fra Middelhavet, der blev brugt 
som smykker. Deres lerkar med de indridsede båndmønstre har ganske simple 
former, der synes at være imitationer af græskarformer.

Intet i denne kultur kan afledes fra en ældre jæger- og fiskerkultur i 
disse egne; den særprægede keramik, importen af muslingeskaller og ikke 
mindst de importerede kornarter tyder tværtimod på, at disse agerbrugere 
er indvandret fra sydøst, men noget sikkert om deres oprindelse ved man ikke.

Foreløbig har man to C-14-dateringer af Donaukulturens tidligste fase, 
den ene 4.250 ± 200 f. Kr., fra Magdeburg-egnen, er foretaget på forkullet 
hvede, den anden 4.080 ± 110 f. Kr., fra Sydvest-Tyskland, på trækul.

Overraskende nok er det ældste agerbrug i Ægypten af ganske samme 
alder. C -14 dateringer på hvede og byg fra kornsiloer på Fayum-bopladsen 
i Nedre Ægypten giver 4.440 ± 180 f. Kr. De ægyptiske bønder dyrkede de 
samme kornarter som Donaubønderne, og kornet blev høstet med primitive 
kornsegle af træ med indsatte flintægge, men desuden holdt de husdyr -  
køer, svin og får eller ged - , og jagt og fiskeri var for dem et vigtigt bierhverv.

Ud fra studiet af de vilde græsarter, der er ophav til de dyrkede hvede-
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og bygarter, mener botanikere og arvebiologer, at disse arter må være blevet 
kultiveret et sted i det Nære Østen.

Ved udgravningen af byhøjen Jarmo i det nordøstlige Iraq (Mesopota
mien) er da også fundet hvede og byg, der står de vilde arter nærmere end 
kornet fra Donaukulturen og fra Ægypten gør. Byhøjen er 8 m høj med et 
areal på 2 (4 td. land og består af henved 12 bopladslag over hinanden alle 
med huse af soltørret 1er. Keramik findes kun i den yngste trediedel af bo
pladslagene; i stedet for lerkar brugtes slebne stenkar, og sten anvendtes 
også til kværnsten og økser, samt i sleben form til armringe og hængesmykker; 
flint brugtes bl. a. til kornsegle. Der dyrkedes hvede og byg, og 95 procent 
af dvreknoglcrne var af tamdyr, får, ged, svin og ko.

Tre C -14 dateringer foretaget på trækul fra de midterste bopladslag uden 
keramik gav følgende resultater: 4.760 ± 330, 4.740 ± 360 og 4.660 ± 
330 f. Kr.

Men agerbruget og kvægavlen, der er forudsætningen for bebyggelsens 
koncentration i landsbyer af denne størrelse, må være ældre endnu. I klippe
huler på nordsiden af Elburz-bjergene ud mod det Kaspiske Hav har man da 
også i de seneste år fundet lignende kulturlag som i Jarmo også uden keramik, 
men med visse vidnesbyrd om agerbrug og knogler af får og ged. C -14 date
ringer på trækul fra kulturlaget i en af hulerne, Char-i-Kamarband (Belt 
Cave), viser, at vi her har de foreløbig ældste spor af agerbrug i verden, 
5.840 4 330 f. Kr.

Det tidligste agerbrug i Danmark er på trækul fra en boplads i Amosen 
på Sjælland dateret til 2.640 ± 80 f. Kr., mere end 3000 år yngre end ager
bruget ved det Kaspiske Hav; men omtrent samtidigt med det tidligste 
agerbrug i Yest-Schweiz, der ved materiale fra bopladsen Egolzwill 3 er 
dateret til 2740 ± 90 f. Kr.

C-14 metoden er dog ikke blot af overordentlig stor betydning for tids
rummet før 3000 f. Kr., hvor den er den eneste anvendelige absolutte date
ringsmetode, men den kan også i høj grad bidrage til et mere nuancerer 
billede af senere tiders natur- og kulturforhold. Helt op i historisk tid er der 
endelig også problemer som C -14 metoden vil kunne hjælpe med til at løse, 
for eksempel ved datering af klimaændringer, der ikke er registreret historisk, 
men hvorom der er vidnesbyrd i naturen, bl. a. i moserne.

Glemmes må det endelig ikke, at for udforskningen af forhistoriske 
kulturer i Amerika og Australien samt størstedelen af Afrika og store dele 
af Asien, der ligger helt uden for nogen historisk kronologis rækkevidde, 
betyder C-14 dateringerne en genvej til det verdensomspændende absolut
kronologiske system, der er en forudsætning for enhver fremstilling af men
neskehedens historie som helhed. I mange af disse områder ville man i dag 
uden C -14 dateringsmetoden være lige så langt fra dette mål, som vi var
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herhjemme for knap 150 år siden, da Nationalmuseet blev skabt og museets 
grundlægger Rasmus Nyerup, skrev: »alt, hvad der er overleveret os fra den 
hedenske tid, er indhyllet i tæt tåge; det tilhører et tidsrum, vi ikke kan måle. 
Vi ved det er ældre end kristendommens indførelse, men om det er få år 
ældre eller få århundreder eller måske mere end et årtusind, ved vi ikke, vi 
kan hare gætte.«



Eig. i . Xuilàlik fra Lake Franklin (Knud Rasmussen fut. 1931).

NULEVENDE RENSDYRJÆGERE
A f  J. T rof.ls-S m i i h

I  en Artikel i »Fra Nationalmuseets Arbejdsmark« 1955 har jeg forsøgt at 
give en sammenfattende Skildring af Senglacialtidens Jægere i Danmark 

og Holsten. Alen hvor vilde man gerne vide mere! Tænk om man kunde mane 
en Rensdyrjæger op af Jorden og faa ham til at fortælle alt det, man ikke 
ved. -  Denne Ønskedrøm er jeg øjensynlig ikke ene om. F. Eks. skriver For
fatteren .Martin A. Hansen: »Et Guldhorn for Stenaldermandens Eder! For 
hare en enkelt af dem.«

Lad os tage Digteren paa Ordet. Vi forestiller os, at Rensdyrjægeren staar 
for os: hans pludselige Nærværelse virker som et koldt Sus, og samtidig for
nemmer vi den sødlige, ramme Lugt af de gyldentbrune Renskind, han er 
klædt i. Ansigtet er fyldigt, præget af de stærke Kæber, Kinderne skinner 
kobberbrune, men i Skyggen bliver Løden næsten blaalig, maaske er det kun 
Reflekser fra det lange, stride, blaasorte Haar, der indrammer Ansigtet. Det 
er som Ansigter, vi kender, ligesom bliver gustne og kraftløse, naar vi ser paa
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dette Aasyn præget af Kraft og Vitalitet. De sorte Øjne ligger dybt i de smalle 
Sprækker; han er præget af rolig Afventen; men samtidig faar man en For
nemmelse af at blive vurderet -  køligt og sagligt, men ogsaa med en højt ud
viklet Sans for det humoristiske! Tavsheden er begyndt at blive trykkende, 
og som for at bryde den aabner han Munden og siger de saa eftertragtede 
Ord: »Sainak sunai«. -  Blev vi saa klogere? Nej, end ikke Mandens Sprog 
forstaar vi!

Slet saa ligetil er det altsaa ikke. Vi maa med det samme gøre os klart, at 
selv om vi havde nulevende Rensdyrjægere for os, selv om vi fik Lejlighed til 
at leve sammen med dem, deltage i det daglige Liv, følge med paa Jagterne, 
saa vilde der gaa Aar, før vi fik samlet den Viden og de Oplysninger, vi som 
Europæere maatte ønske. -  Lad os da forsøge at følge den Vej, som Nutidens 
Etnografer har benyttet, for at samle Viden om de nulevende Rensdyrjægere, 
der bor paa de ugæstmilde Barren Grounds, Vest for Hudson Bugten, i det 
nordlige Canada. Vi maa da søge i Handelsfolks og Missionærers Dagbøger. 
Vi maa hente Viden hos Geografer og Antropologer, hos Sprogfolk, Etno
grafer og Religionsforskere. Og særlig maa vi lytte til de faa Europæere, der 
har haft Lejlighed til i aarevis at leve sammen med disse Folk, og som har 
lært at holde af dem. Og -  hvad der er vigtigt -  vi maa gøre os klart, at der 
er lige saa mange Synspunkter og Forklaringer, som der er Mennesker, der 
har samlet Viden.

Men lad os besinde os paa, hvad vi vil. Formaalet med den Skildring, der 
nedenfor skal gives af de nulevende Rensdyreskimoer, skulde være at belyse 
de Sider af de senglaciale Jægeres Liv, som vi endnu ikke har og sikkert heller 
aldrig vil faa Kendskab til. Men er det tilladeligt at foretage en saadan Sup
plering eller Restaurering af et io.ooo-aarigt Billede med moderne Udfyld
ning? Det maa blive et personligt Skøn. Videnskabeligt mener jeg ikke, at 
det er forsvarligt. Min hensigt har da ogsaa været -  saa sagligt og redeligt 
som muligt -  at forsøge at tegne to Billeder: eet af Senglacialtidens Jægere og 
eet af de nulevende Rensdyrjægere i det nordlige Canada -  og saa overlade 
det til Læseren selv at drage sine Slutninger i det Haab, at han maa faa den 
samme Glæde derved, som jeg har haft.

Den efterfølgende Skildring maa da tages som en Lægmands personlige 
Opfattelse, saaledes som den har kunnet danne sig gennem Aarene, dels paa 
Grundlag af Samvær og Jagtture med grønlandske Rensdyrjægere, dels gen
nem boglige Studier og Udnyttelse af det righoldige Materiale, som ligger 
samlet i Nationalmuseets etnografiske Afdeling. Og lad mig da med det 
samme henvise den interesserede Læser til de Skatte, som er hjembragt fra 
den 5. Thule Ekspedition, baade de righoldige Samlinger og Rapporternes 
Væld af Oplysninger (Report of the Fifth Thule Expedition 1921-24. Vol. 
I-X. København).
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R E N S D Y R JÆ G E R N E S  LA N D

Barren Grounds ligger i den nordlige Del af Canada, mod Øst begrænset af 
Hudson Bugten og mod Nord af de Sunde, som udgør Nordvest-Passagen. 
Alod Syd begrænses Omraadet af Naaleskove og mod Â est af store Søer. 
I den sydøstlige Del bor Rensdyreskimoerne. Dette Omraade ligger mellem 
ca. 6o° og 65 e nordlig Bredde, eller omtrent som mellem Oslo og den sydlige 
Del af Lofoten i Norge. Klimaet maa karakteriseres som arktisk-kontinentalt. 
I Praksis vil det sige, at Nedbøren er meget ringe, og at Middeltemperaturen 
for Aarets varmeste Maaned (Juli) ligger mellem 5 og io°. ATintrene er meget 
kolde, ofte med Temperaturer mellem 50 og 6o°. Forskellen mellem 
Gennemsnitstemperaturen for Aarets koldeste og varmeste Maaned er ca. 40°, 
medens den tilsvarende Forskel for Danmarks Vedkommende er ca. 170.

Barren Grounds kan deles i to Omraader: et indre Plateau med Højder 
omkring 300 m og et ydre, lavere, gennem hvilket Terrænet sænker sig mod 
Øst og Nord ud mod henholdsvis Hudson Bugten og Nordvest-Passagen. 
Undergrunden bestaar af Gnejs og Granit, men Overfladeformerne er præ
get af, at Omraadet har været dækket af Is under den sidste Nedisning. Land
skabet er udjævnet og afrundet, og overalt træffer man Vidnesbyrd om 
Istiden i Form af vældige Grusaase, sammenskubbede Endemoræner og Grus- 
og Sandflader dannet af Smeltevand. Randomraaderne Øst og Nord for 
Plateau-Landet er præget af, at Havet tidligere har staaet 150-200 m højere 
end nu. Arældige Systemer af Strandvolde markerer Havets Tilbagetrækning.

Det, der præger Landskabet, naar man fra en Bakketop skuer ud over det, 
er de udstrakte \ Tidder med stort dragne, afrundede Former under en vældig 
Himmel. Men for den Rejsende viser Landet sig anderledes. Vidderne op- 
löser sig i mindre Bakkepartier, der ødelægger Udsynet, og stadig hindres 
Fremfærden af store Søer og utallige Vandløb.

Om Vinteren fryser Søer og Vandløb til, og hele den vældige Flade dæk- 
kes af Sne, der ligger fast og haard. Men som overalt i de arktiske Omraader 
kommer Foraaret pludseligt. En Dag skinner Solen fra en skyfri Himmel, og 
Sneen begynder ligesom at forsvinde for Øjnene af en; den fordamper, og 
snart er der kun de Snefaner tilbage, der ligger i Skygge af Aase og Moræne
volde. I Stedet for den evindeligt tindrende hvide Sne kan Øjnene nu finde 
Hvile i de brune Laver og det grønbrune Mos, der danner Bundfarven i 
Landskabet, hist og her isprængt Klynger af saftiggrønne Dværgbirke og 
bleggrønne Pilebuske. Og inden længe vil et Flor af haardføre Dværgbuske 
med Blomster i stærke Farver væve brogede Mønstre ind i Landskabets 
brungule Flade. Paa Lerbakkerne blomstrer Rypelyng med de gullighvide 
store Kronblade, der omslutter et Væld af gyldne Støvdragere. Overalt paa
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Skraaninger breder Firkant-Lyngen sig med langstilkede Blomster, der min
der om smaabitte hvide Porcelænskrukker. Spredt ud over Fladen lyser den 
gule arktiske Valmue op, og hist og her kan man finde en lille Rhododen
dron-Art med rødviolette Blomster samlet i store Skærme. Paa bare, san
dede og stenede Strækninger findes grønne Tuer dækket af blegrøde Blom
ster, Silene acaulis, en Plante der er i Familie med den danske Limurt. Langs 
stenede Elvbredder vokser den arktiske Dueurt med store, violetrøde Blom
ster -  vel en af de skønneste Blomster i disse øde Egne. Overalt i de fugtige 
Lavninger breder sig saftiggrønne Græsser og Stargræsser, og udstrakte Fla
der kan være dækket af den arktiske Kæruld, hvis hvide Frøuld skinner som 
Sølv i Solen. -  Men der er ikke blot Blomster til Pynt. Mosebøllen er Karak
terplante i disse Egne, og sammen med Tyttebær, Revling, Bjergmelbærris 
og Multer frembringer de om Efteraaret store Mængder af Bær. -  Hist og 
her, hvor Forholdene er gunstige, kan i den sydlige Del af Omraadet Smaa- 
lunde af Gran og Lærk friste Tilværelsen Nord for det egentlige Skovbælte.

Ligesaa ugæstmildt her er om Vinteren, ligesaa frydefuldt kan her være en 
varm Sommerdag, naar Solen skinner fra en skyfri Himmel, og Horizonten 
flimrer af Varmedis, og de svage Vinde er mættet med den krydrede Duft 
af Ledum (Mose-Post). Ja, et Paradis paa Jorden kunde her være, hvis ikke 
Milliarder af Myg og smaabitte Fluer samtidig gjorde deres yderste for at 
plage Livet af Mennesker og Dyr.

I de talrige Søer og Floder findes en rig Fiskebestand. Vigtigst er Fjeld
ørreden, men ogsaa andre Laksefisk som Helt og Stalling forekommer alminde
ligt. Om Foraaret gaar Gedden ind paa lavt Vand for at gyde, og paa Bunden 
af Søerne ligger den ejendommelige Torskefisk, Knuden, paa Lur. Ogsaa den 
uhyggeligt udseende Ferskvands-Ulk kan man faa paa Krogen, et Fortids
uhyre ligner den med sine udspærrede, piggede Finner, og den uhyggelige, 
brummende Lyd, som den udstøder, naar man drager den op af Vandet, gør 
den ikke mere tiltalende. Ude i Hudson Bugten findes de arktiske Sødyr, 
Hvaler og Sæler; og enkelte af disse kan gennem de dybe Fjorde og Flodløb 
trænge helt ind til Søerne, f. Eks. til Baker Lake, hvor der kan fanges Ringsæl 
og spættet Sæl, ja, selv Hvidfisken kan trænge herind.

Til Søer og Floder er om Sommeren knyttet et rigt Fugleliv. Snegæs og 
Svaner kommer om Foraaret i vældige Kiler brusende hen over Landet; og i 
Rugetiden skingrer Maagernes skarpe Skrig. Ænder, Havlitter og Konge- 
Edderfugle ruger her; langbenede Traner spankulerer rundt i det lave Vand; 
og paa utilgængelige Smaaholme i Floder og Søer ruger den rødstrubede Lom, 
hvis klagende Skrig saa uhyggeligt minder om et fortvivlet Barns Graad. 
I smaa stille Søer kan man se den nydelige Odinshane svømme rundt, og langs 
Bredderne piler smaa Ryler hid og did. Ogsaa den rovfuglelignende Kjove 
driver sine Jagter her -  det er den, der kan tvinge Maager til at gylpe Føde
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op til sig. Morgen og Aften trækker Islommen hen over Himmelen med 
skarpe Skrig, der lyder som en klingrende, haanlig Latter.

Holdende sig til Jorden og dens Buskvegetation træffes en Del Smaafugle 
som Laplandsværling, Bjerglærke og Snespurv; ofte sidder de og kvidrer paa 
en lille Sten eller Tue, og kommer man for nær, flyver de et halvt Hundrede 
Meter hen til en anden Sten og fortsætter Sangen. Kun naar Skyggen af en 
Ravn eller laaddenbenet Musvaage tegner sig paa Jorden, trykker de sig 
skræmt, indtil Faren er overstaaet. Den almindeligste Fugl er dog Rypen. 
Den kommer i Slutningen af April og træffes overalt i Smaaflokke. Dens vig
tigste Føde er Knopper og Blade af forskellige Pile-Arter. Nærmer man sig 
en saadan Flok, trykker Fuglene sig mod Jorden og er da næsten umulige at 
se; men kommer man dem for nær, flyver hele Flokken pludseligt op med et 
vældigt Bulder, saa man næsten mister Vejret af Forskrækkelse. -  Ubevæge
lig og næsten ikke til at skelne fra den Sten, den sidder paa, kan man træffe 
paa Sneuglen, -  kun dens store, runde Øjne røber den. Men pludselig og uden 
en Lyd kan den hæve sig paa sine brede Vinger og slaa ned som et Lyn -  og 
saa kan man være temmelig sikker paa, at det er en Lemming, der har været 
saa uforsigtig at vove sig ud af sin Hule.

Lemmingen hører til de arktiske Egnes mærkeligste Dyr. De forekommer 
i overmaade stort Antal men ses meget sjældent, fordi de Størstedelen af 
Tiden holder sig skjult i deres underjordiske Huler og Gange, der ofte læg
ges under Pilebevoksninger, saa Dyrene i Fred og Ro kan gnave af de saftige 
Rødder. I visse Aar -  man siger hvert syvende -  kan Lemmingen optræde i 
enorme .Mængder for derefter ligesaa pludseligt at forsvinde igen. Lemmin
gen spiller en stor Rolle i den arktiske Husholdning. Den har faktisk kun 
Fjender. Hermelinen, den blaa og den hvide Polarræv, ja, selv Ulven og Jær- 
ven kaster sig over den, og hertil kommer Ravnene og de egentlige Rovfugle. 
I Lemminge-Aarene lever alle dens Fjender højt paa den, -  ja, de lever saa 
godt, at Ugler og Ravne lægger betydelig flere Æg, og Hermelinen føder 
flere Unger! Som Værn mod alle disse sine Fjender har de stakkels Lemmin
ger kun eet Vaaben -  deres enestaaende Frugtbarhed! -  Af andre Gnavere 
kan nævnes Steppeegernet, der minder om Lemmingen. -  Den hvide Snehare 
er ogsaa almindelig.

Rensdyr kan træffes hele Aaret rundt i spredte Smaaflokke, men i Midten 
af April, naar Solen begynder at skinne, kommçÿ det store Træk. I Smaa
flokke begynder de at vove sig ud fra Skovenes Ly. De drægtige Køer er 
forrest, de har travlt med at komme op til Kælvepladseme. Efter dem følger 
de aarsgamle Kvier, selvsikre og dejlige. Og i Halen paa dem lusker de unge 
Tyre, endnu kun Kalve, kejtede og generte. Snebyger og Foraarsstorme kan 
atter drive Flokkene tilbage, men i Løbet af Maj-Juni er Tundraen oversaaet 
med spredte Flokke, der alle drager mod Nord. Først i Begyndelsen af August
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kommer Tyrene; de kommer i store Flokke og æder sig langsomt frem. De 
tager det med Ro, sikre paa Sejren, naar Parringstiden er inde. -  I Modsæt
ning til Foraarets og Sommerens mere spredte Flokke af nervøse og magre 
Dyr staar den kompakte Tilbagevenden om Efteraaret. Dyrene, der nu er 
fede og lade, med blanke Skind, gaar i meget store Flokke; Køer med deres 
Kalve og gamle og unge Tyre i en broget Blanding. De følger de vante Træk- 
veje, og paa Forhaand vil man kunne udpege de Steder, hvor Flokkene vil 
passere Elve og Søer.

R E N S D Y R JÆ G E R N E

For at Billedet af Landet kan blive fuldstændigt, mangler vi endnu det vig
tigste: Rensdyrjægerne og deres Familier. -  Spredt ud over Tundraens ca. 
160.000 km2 store Flade lever her mellem 400 og 500 Mennesker. Befolknin
gen, der kan deles i 4-5 Grupper eller Stammer, bestaar af ca. 100 Husstande, 
der i et Antal fra 2-3, i det højeste indtil 10, slutter sig sammen paa Bopladser. 
Der bor altsaa 0,003 Menneske pr. km2; det siger os maaske ikke saa meget, 
men hvis vi forestiller os, at et tilsvarende Antal Mennesker har levet her i 
Danmark i Senglacialtiden, vilde det svare til ca. 120 Mennesker fordelt paa 
25-30 Familier, -  eller med andre Ord: Danmark har været delt mellem ca. 
30 aktive Jægere. Det er ikke meget, naar man tænker paa, at der nu lever 
ca. 4,3 Millioner Mennesker i Danmark!

Af Hensyn til Jagten er disse Mennesker ustandselig paa YTandring. Bo
havet er derfor nedskaaret til det absolutte Minimum. Om Vinteren rejser 
man bedst; man kan da læsse alle Tingene paa de indtil 10 m lange Hunde
slæder og rejse hvorhen man vil over den snedækkede Tundra og de islagte 
Elve og Søer. Om Sommeren besværliggøres Rejserne ved, at Slæderne ikke 
kan bruges, og som Hindringer ligger de talrige Floder og Søer. Møjsomme
ligt maa man trave af Sted med store Byrder paa Ryggen fastholdt ved Pande- 
baand. Hundene maa tage deres Part og bliver forsynet med Paksadler. Ogsaa 
de lette Skindbaade, Kajakkerne, bliver ført med, saadan at de sammenkob
lede kan bruges som Flaader.

Bopladserne lægges nær Renernes Vandringsveje eller ved fiskerige Vande, 
hvor en Elv løber ind eller ud af en Sø. Om Sommeren bor man i keglefor
mede Telte, der rejses af 7-8 Stager paa 5-7 m’s Længde; herover lægges sam
mensyede Renskind, der fastholdes mod Jorden af Sten. Grundfladen er 3-4111 
i Diameter, og den bageste Del af Teltets Indre optages af Sovepladsen, 
Briksen, der afgrænses fra den øvrige Del af Gulvet ved Rafter; her ligger 
de varme Soveskind. Nær Indgangen findes et lille stensat Ildsted, hvorpaa 
Maden koges i daarligt Vejr; i godt Vejr koges den altid bag en Læmur i det
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Fri. -  Oui Vinteren bor man i Snehuse: kuppelformede Hytter af opstablede 
Sneblokke. Det er en stor Kunst at rejse et Snehus. Sneen skal have en pas
sende Konsistens, hverken for haard eller løs. Til at prøve Sneens Egnethed 
med anvendes en ca. i m lang Snesonde af et Stykke tyndt udskåret Rentak. 
Blokkene udskæres med en ca. 0,5 111 lang Snekniv, og naar Huset er rejst, 
skovles der løs Sne op omkring Snemurens nedre Del med en kort Skovl. 
Inde i Huset, der har en Diameter paa 4 m eller mere, rejses modsat Indgan
gen den 0,5 m høje og knapt 2 m brede Sovebriks, og ud fra denne to smalle 
Sidebriksc til Lamper og alskens Husgeraad. Som et Anneks til Snehuset laves 
et mindre Hus, der fungerer som Køkken. Til Belysning anvendes smaa Lam
per af Spæksten, hvorpaa der brændes Rensdyrralg. Maden koges altid over 
aabne Ildsteder, hvor der brændes Revling, Dværgbirk og den vellugtende 
Mose-Post (Ledum) samt Mostørv, der opgraves med smaa Spader af Ren
tak. Ilden kan tændes enten ved at slaa to Stykker Svovlkis mod hinanden 
eller ved Hjælp af et Ildbor, -  Kæruldens hvide Frøuld fungerer som Tønder! 
Kogekarrene er udhulede af Spæksten, og Kødet anrettes paa store Træbak
ker. Fisk tages op af Gryderne med Skulderblade af Rensdyr, der er gennem
borede, saa Vandet kan løbe fra. Til at tage Kødet med har man Kødkroge, 
og der anvendes Benspatler til at skrabe Marv ud af Knoglerne.

Telt og Snehus er ikke blot de Steder, hvor man sover eller kryber i Ly 
for Snestorme, det er Hjem, hvor Livet leves Dagen igennem. Briksen er det 
Sted, man opholder sig. Her sidder Kvinderne og syr de livsvigtige Skind
klæder. Først skal Skindene beredes, skrabes og blødgørcs og skæres ud, før 
de kan syes sammen med Senetraad. Til et Sæt hører Inder- og Yderbeklæd
ning af Renskind, d. v. s. to hætteforsynede Pelse, der hænger langt ned baade 
foran og bagtil, endvidere to Par Bukser, der naar til under Knæene, hvortil 
de varme Kamikker naar op. Disse sidste bestaar af en indre Strømpe og en 
ydre Støvle, og om Vinteren kan yderligere en Sko trækkes udenpaa Støv
len. Denne Dragt er baade let og varm, formentlig den varmeste, der eksiste
rer! Foraars- og Sommerdragterne har ofte smukke Mønstre, der fremkom
mer ved Indsyning af Rensdyrets Bugskind, saa disse lyser hvidt mod den 
øvrige Del af den brune Dragt, der bestaar af Rygskind. Men Mønstrenes 
mange Syninger gør Dragten kølig, saa dem undgaar man paa Vinterpelsene. 
-  Børnene løber rundt i en Slags Kombinations: Bukser, Pels og Hætte syet 
ud i eet. -  Det er meget vigtigt, at Pelsene er tørre, og man sørger derfor altid 
for at børste Sneen af, inden man kommer ind. Hertil bruges en saakaldt Sne- 
banker, et aflangt 40-50 cm langt, fladt Træstykke forsynet med Haandtag.

Kvindens vigtigste Redskab er Uloen, Kvindekniven; nu er den i Reglen 
af Metal, halvmaaneformet med konveks Æg og modsat denne en Stilk, der 
ender i et tværstillet Haandtag parallelt med Bladet. Tidligere var den af til
hugget Sten eller slebet Skifer, firkantet eller bredt rektangulær og med et
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Haandtag af Træ eller Ben fastgjort til Knivens Ryg og af samme Længde 
som denne. Endvidere bruges forskelligt formede Skindskrabere af Ben eller 
Sten. Til at presse Fugtigheden ud af Skind bruges et særligt knivlignende 
Redskab af Ben. Fingerbøl fremstilles af haardt Skind, og Synaalene er i 
Reglen overordentlig fint og nydeligt lavet af Ben og gemmes i smaa dekora
tive Naalehuse.

Naar Manden ikke er paa Jagt, sidder han ogsaa paa Briksen og reparerer 
eller fremstiller sine Jagtredskaber. Hans vigtigste Redskab er Kniven, der 
nu er af Metal. Tidligere bestod den af et Træskaft, hvori der var indsat et 
Blad, der enten kunde være af slebet Skifer eller tilhugget af en flintlignende 
Stenart. Tildannelsen af Stenredskaberne skete formentlig med en Trykstok 
af Ben eller Tak, ganske som det endnu sker hos Alaska-Eskimoerne. Ogsaa 
Stiklen har tidligere været anvendt. Et andet vigtigt Redskab er Drilboret, 
der bestaar af en Borespids indsat i en Træstok, der drejes rundt ved Hjælp 
af en smal Læderrem, fæstet til et bueformet Træ- eller Benstykke. Under Ar
bejdet støttes Borets øvre Ende mod et Benstykke, der fastholdes med Tæn
derne. Remmen slaas i en Tøm  omkring Boret, og ved at føre Buen frem og 
tilbage hvirvles det rundt. -  Lange Strimler af udskaaret Rentak kan gøres 
lige -  efter først at være blevet dampet -  ved Hjælp af et Redskab af Rentak, 
hvori der er en cirkelrund Gennemboring og i Siden et skarpt markeret Ind
hak. Dette Redskab kan ogsaa bruges til at rette Pileskafter med. Hos nær- 
beslægtede Stammer anvendes to Stykker Pimpsten, der begge er forsynet 
med en Rille, til Afpudsning af tynde Træstykker, f. Eks. til Pile.

JA G T  O G  FISK E

Rensdyreskimoernes hele Tilværelse er baseret paa Renjagten. Det er den, 
der giver dem Føde og Klæder, Telte, Talg til Lamper, Knogler og Tak til 
Redskaber, Sener til Sytraad o. s. v. Hvis Renjagten slaar Fejl, maa de kum
merligt hutle sig igennem paa Fiske- og Fuglediæt, og ofte bliver Nøden saa 
stor, at Mennesker sulter ihjel. Der kan da ske det, at de overlevende i Despa- 
ration spiser de ihjelsultedes Lig. Særlig Tiden sidst paa Vinteren, naar Kød
depoterne er tømte, er kritisk. Ivrigt, men ogsaa ængsteligt, spejdes der da 
mod Syd efter Renerne.

I Reglen jager man enkeltvis med Bue og Pil. Paa længere end 20 Skridts 
Afstand er Buen ikke effektiv, og 12 Skridts Afstand anses for et godt Skud
hold. Der kræves et indgaaende Kendskab til Dyr og Terræn for at kunne 
snige sig ind paa de sky Rener. Lettest er det i Snefog, naar Renerne staar 
stille. Paa snedig "Vis benytter man sig derfor af forskellige iMetoder til at



N U L E V E N D E  R E N S D Y R J Æ G E R E 31

Fig. 2. Rensdyrjagt fra Kajak i en So (Parry 1824;.

komme Dyrene paa Skudhold. -  1 Parringstiden sent paa Sommeren, naar 
Tyrene kæmper, kan Jægerne ved at fastspænde Rentakker paa Hovedet og 
efterligne Tyrenes udfordrende Brøl lokke de stridbare Dyr til sig. -  Man 
kan ogsaa benytte sig af Dyrenes Nysgerrighed, f. Eks. ved at to Mand gaar 
ganske tæt sammen, som om der kun var een; de skal lade som om de ikke 
har set Rensdyrene, og i nogen Afstand skal den ene Jæger ubemærket skjule 
sig, medens den anden derefter gaar bort fra Dyrene. Rensdyrene vil da ofte 
følge den bortgaaende i nogen Afstand og bliver derved et let Bytte for den 
skjulte Jæger. -  Overfor hvide Ting er Rensdyret særlig nysgerrig. Af Sne 
fra Snefaner kan man bygge Varder eller Snemænd. Naar Dyrene nysgerrigt 
nærmer sig, skydes de fra Baghold. -  Ogsaa Faldgruber i dyb Sne anvendes. 
Der graves et rektangulært, stort Hul til en Dybde af i ,80 m og af de ud- 
skaarne Sneblokke opstables en Mur ovenfor Graven til en Højde af 1,20 m. 
Tilsidst laves henover det hele et tyndt Snetag som paa et Snehus, eller Hullet 
dækkes med Rafter og Mos, hvorpaa der drysses Sne. Som Lokkemiddel an
vendes Urin; denne indeholder nemlig Salt, som Rensdyret med stor Be
gærlighed slikker i sig. De paa denne Maade fangne Rensdyr dræbes med en 
Stilet af Ben.

Men den virkelig store Ren jagt finder Sted om Efteraaret, naar Dyrene 
kommer i store Flokke, og Skindet er bedst. Da man har nøje Kendskab til 
Vandringsvejene, har man benyttet denne Viden til selv at vælge Jagtmar
kerne. Nær Vadesteder ved Søer og Elve opstilles Varder, 2-3 Sten lagt 
ovenpaa hinanden og øverst med en omvendt Græstørv, saa den ligner det
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mørke Hoved paa et Menneske. Saadanne Varder opstilles i kilometerlange 
Rækker, enten en enkelt eller to, der nærmer sig hinanden det Sted, hvor 
Jagten skal foregaa. Alle Bopladsens Folk deltager i den afgørende Jagt; 
Kvinder og Børn driver de skræmte Dyr foran sig, idet de vifter med Skind 
og udstøder Ulvehyl. Renerne drives ind imellem eller op mod Varderne, 
som Dyrene tror er Mennesker, saaledes at kun een Vej ligger aaben for dem, 
nemlig Søen eller Elven, hvor Jægerne ligger paa Lur. Her skydes de med 
Buer og Pile, eller man venter, til de er kommet ud i Vandet, hvor de er et 
let Bytte for de øvede Kajakfolk, der hurtigt ror op paa Siden af dem og med 
et lynsnart Stød jager Renspydet i de svømmende Dyr. Paa en enkelt Dag 
kan et stort Antal Dyr blive nedlagt paa denne Maade. -  Men det er ogsaa 
nødvendigt! Kødet skal bruges til Vinter-Forraad, og Skindene skal holde 
Kulden ude i den kolde Vinter, det er dem, der skal bruges til Brikseskind, 
Telte og Kajakker. Behovet for Skind er saaledes stort: En Familie med tre 
Børn bruger alene til Tøj ca. 24 Skind om Aaret, til Brikse- og Sovcskind 
ca. 6 og til Telte ca. 12; saa 40-50 Dyr dækker kun det nødvendigste.

Det er utroligt, hvad der kan spises af et Rensdyr: Tungen er vel den 
største Lækkerbidsken, men ogsaa Mavens syrlige Indhold af halvt fordøjede 
Plantedele er en læskende Spise paa en solvarm Jagtdag. De marvfyldte Rør
knogler, ja selv Underkæberne, knuses for at faa fat i den velsmagende fede 
Marv. Kraniet slaas i Stykker, saa Hjernen bliver tilgængelig, og i Tilgift 
kan man saa suge den blodige, slimagtige Masse fra Næsehulen i sig. Selv- 
Dyrenes sorte Læber fortæres raa! Langs Rygraden kan om Efteraaret ligge 
et flere Centimeter tykt Talglag; det tørres og er da kridhvidt og haardt, saa 
det kan skæres i tynde Skiver. Særlig i koldt Vejr er saadanne velsmagende. 
Som en særlig Delikatesse kan nævnes Rensdyrbremsens blegfede Larver, der 
klemmes ud af Skindet og fortæres raa. -  Det, der ikke bliver spist paa Stedet, 
d. v. s. først og fremmest Bove og Køller og Kødet langs Rygraden, skæres i 
passende Stykker, pakkes ind i Skindet, og ved Hjælp af et Pandebaand bæres 
det paa Ryggen den ofte flere Mil lange Vej tilbage til Bopladsen.

Ogsaa Moskusoksen jages. Hvis man opdager en Flok, slipper man Hun
dene løs paa den. Dyrene samles da i en kompakt Klump med Tyrene paa 
Fløjene og Køer og Kalve i Midten. De er da et let Bytte, hvad enten de 
bliver aflivet med Bue og Pil eller med Lanse. Kødet har en usædvanlig 
stærk og ram Lugt, men ikke desto mindre er det meget velsmagende. Det 
stride Skind kan ikke bruges til Klæder men er anvendeligt som Brikseskind, 
ligesom Hornene er værdifulde til Skeer og lignende.

Harer og Ryper skydes med Bue og Pil, selvom ogsaa Bola og Slynge 
kan finde Anvendelse her. Bolaen bestaar af 4-5 ca. 60 cm lange, flettede 
Senesnore, der er sammenbundet i den ene Ende -  den man holder i og slipper 
under Kastet; til de løse Ender er fastbundet kugleformede Stumper af Ren-
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tak, ca. 4 cm i Diameter. Ligesom et Stenkast kan sammenlignes med et Riffel
skud, kan Bolaen lignes ved et Haglskud, og dertil kommer, at Snorene kan 
vikle sig om Byttet. -  Slyngen bestaar af et aflangt, rhombisk Skindstykke, 
hvortil der i begge Ender er fæstet en smal Skindrem; den ene af disse ender 
i en Løkke, som fastgøres omkring Pegefingeren, den anden i en Knude, saa 
den bedre kan fastholdes. En Sten lægges i Skindlappen, og under Kastet slip
pes den løse Ende. -  Det er dog mest Smaadrenge, der bruger disse Redskaber 
paa deres private Jagtture.

Pclsdvr som Jærv og Polarræv fanges i Stenfælder, i hvilke Princippet er, 
at en Sten falder ned og lukker for Indgangen til et af Sten opstablet Kam
mer, naar Maddingen -  i Reglen et Stykke Kød -  røres. Hermelinen dræbes 
ved Stenkast. Mod Ulven, der er meget forhadt, har man en særlig raffineret 
Metode: paa en skarp Kniv smøres Bladet ind i Blod, og Kniven anbringes i 
Snee, saa kun Bladet rager op. Ulven vil da forsøge at slikke Blodet i sig og 
kan derved let komme til at skære Tungen, hvorved dens eget Blod begynder 
at flyde; hidset af det friske Blod vil den fortsætte, men snart vil den dø paa 
Grund af Blodtabet.

Fiskeriet er af stor Betydning, og Sommerpladserne lægges ofte, hvor der 
er godt Fiske. Naar Laksen kommer for at gyde, kan man fange den i en 
Slags Fælder: Bassiner i Elve indrammet af flade Sten og med en snæver Aab- 
ning. Eller man spidder dem med Fiskeharpun eller en Slags Lyster, der ofte 
er forsynet med Modhager. I det hele taget er Fangsten med Fiskespyd den, 
der praktiseres om Sommeren, naar Fiskene gaar tæt ind til Bredden for at 
gyde. Om Vinteren fisker man med Krog fra Isen, hvis man da ikke med en 
Lokkefisk enten af Ben eller Bugskindet af en Laks lokker Fisken til, saa 
man kan tage den med Fiskespydet. Et af de mærkeligste Fiskeredskaber er 
den saakaldte »Gorge«; den bestaar af et ca. 4 cm langt, i begge Ender til
spidset, Benstykke udskaaret af Rensdyrets Mellemfodsben. Midt paa Stykket 
i en Kærv eller gennem et Hul er Snøren fastgjort, den anden Ende fæstes 
til en større Sten paa Bredden. Forsynet med Madding af Fiskekød kastes den 
ud i Vandet, eventuelt forsynet med et Flaad i Form af en Pind. Det samme 
Redskab kan ogsaa bruges til at fange Maager med. -  Princippet er, at Ben
pinden stiller sig paa tværs i Fiskens eller Maagens Hals, naar Snøren strammes.

L IV E T  PAA B O PLA D SE N

Man skulde tro, at Kampen for Føden i dette ugæstmilde Land, hvor kun de 
haardføreste er i Stand til at friste Tilværelsen, fuldstændigt vilde udtømme 
Menneskenes Kræfter. Dette er dog ingenlunde Tilfældet. Tværtimod er
3
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vel faa /Mennesker saa lattermilde og har et saadant Overskud af Livskraft 
som Rensdyreskimoerne. Et typisk Eksempel nævnes af Knud Rasmussen: 
Ved Foraarstid kom han i Regnvejr til en Boplads; alt var i Opløsning; Sne 
og Mudder i et bundløst Pløre; Væden drev gennem de opblødte Telte; Pel
senes og Kamikkernes Skind var gennemblødte og slimede; Regnen styrtede 
ned; i flere Dage havde man ikke kunnet gaa paa Jagt, og Forraadene af Kød 
var opspist. Men hvordan havde Bopladsens Folk det? Sad de frysende og 
tavse og krøb sammen i deres Telte? Nej, de havde samlet sig i et stort Telt, 
hvorfra der hørtes Latter og Sang!

Naar Fangsten slaar Fejl, maa man i dagevis klare sig med lidet eller slet 
intet. Til Gengæld kan enorme Mængder Kød blive sat lit Livs, naar heldige 
Jagter bringer store Mængder af friskt Vildt til Bopladsen, og naar Maven er 
fyldt, bliver der Tid til alskens Tidsfordriv. Forskellige Slags Boldspil er 
meget yndede, ligesom Styrkeprøver mellem stærke Fangere kan samle alle 
Bopladsfællerne som Tilskuere og sætte Lidenskaberne i Sving, saa der bliver 
gjort store Væddemaal. Eller der bliver givet Opvisning i Behændighed og 
Styrke paa en Skindrem udspændt som en Line mellem to Træstøtter. I det 
hele taget er Sport og Konkurrencer, først og fremmest for Børnene, et Mid
del til at opøve Færdigheder og Kræfter til det krævende Jægerliv. Allerede 
i 4-6 Aars Alderen faar Drengene Buer og Pile og en lille Kajak til at øve sig 
i; og den Skolegang, de paa denne Maade gennemgaar, turde i ingen Hen
seende med Hensyn til Lærestoffets Mængde og den Alvor, hvormed det 
bliver indprentet af Faderen, staa tilbage for, hvad der kræves i vore Skoler. 
Det er livsvigtigt, at de indvundne Erfaringer gives videre til den næste 
Generation -  det gælder Stammens Liv!

I de lange Aftener, særlig først paa Vinteren, naar Køddepoterne er fyldte, 
faar man Tiden til at gaa paa forskellig Vis. Man spiller Ajagaq: en Knogle, 
hvori der er boret Huller, evt. et Harekranium, er med Senetraad fastbundet 
til en lille Pind, med hvilken man skal fange Benstykket (eller Kraniet) i et 
af de mange Hulrum. Men ikke mindst fortælles der Eventyr og Historier. 
Først og fremmest Jagten er et uudtømmeligt Emne. Som et Eksempel kan 
nævnes Historien om to Rensdvrjægere:

»Qaluarsuk og Niaqunuaq var to Mænd, der levede for længe, længe siden. 
Men deres Navne vil aldrig blive glemte, for de var de ypperste til den Sport, som 
man maa anse for at være den vigtigste. Ingen kunde padle sin Kajak saa hurtigt 
frem som Qaluarsuk, for hvis han, sammen med sine Bopladsfæller, jagede Rens
dyr, hvor disse skulde passere en Flod, saa havde han dræbt Størsteparten af Dy
rene, inden Kammeraterne kunde naa frem. Ingen kunde forstaa, hvordan han bar 
sig ad med at komme først, for han var ikke særlig stærk og ikke større end en 
Dreng; men han havde en flammende Sjæl og en Jernvilje. Han vilde være den 
første, og han var altid den første. Niaqunuaq var en helt anden Slags Jæger; han
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var en daarlig Kajakmand men en fremragende Løber; han drev Rensdyrene ned 
til Kloden, hvor hans Bopladsfæller ventede i deres Kajakker. Det siges, at dengang 
han var blandt dem, der drev Rensdyrene, naaede de store Tyre aldrig frem -  han 
indhentede dem og skød dem med sin Bue. Det var derfor, hans Broder engang 
sagde de Ord, som stadig huskes: »Niaqunuaq løber faktisk lige saa hurtigt som 
Rcnsdvret. Yi andre vil aldrig mere opnaa at fælde en Tyr.«

Derfor opnaaede disse to A-lænd et saadant Ry blandt deres samtidige, at vi, 
der aldrig har set dem, kender dem og prøver at blive deres Lige.«

Men ofte er Historierne blevet udkrystalliscret i smaa, korte Fortællinger, 
der foredrages med en raffineret Fortællekunst, i hvilken Stemmen hæves 
og sænkes og ledsages af malende og understregende Haandbevægelser. Det 
er smaa Kunstværker, som kun ved at blive fortalt virkelig kommer til 
deres Ret:

»Der var engang en Flok Børn, der legede sammen og byggede smaa Brikse- 
steder op af Sten. En Kvinde var ude for at samle Brænde, og hun listede sig ganske 
lydløst hen til Børnene, og da hun var naaet helt hen til dem, sprang hun pludselig 
frem og klappede i Hænderne. Børnene løb forskrækkede til alle Sider, og pludse
lig voksede der Vinger ud paa dem, og de hævede sig op fra Jorden og blev til 
Rvper. Bopladsfolkene forfulgte dem, men forgæves, de blev aldrig fanget ind. 
Alle Ryper stammer fra de skræmte Børns Sjæle.«

Det er ogsaa paa denne Tid, at de store Fester afholdes, ofte i et særligt 
bygget, stort Snehus. De indledes altid med en vældig Spisning. Naar alle er 
mættede, begynder Trommesangene. En Aland griber Trommen og stiller 
sig ud paa Gulvet. Først slaas nogle enkelte Slag paa Trommen, saa begynder 
Sangen. Enhver har sine egne Sange, og Tilhørerne falder i med det stadige 
Omkvæd: »aja-ja, aja-ja-ja«. Ind imellem danses der i Takt til Trommen, 
smaa Skridt fra den ene Side til den anden. Alen mest bestaar Dansen dog i, 
at Kroppen vrides fra Side til Side eller frem og tilbage i Takt til Trommens 
Akkompagnement. Ofte kommer Sangeren i Ekstase, Sveden driver af den 
nøgne Overkrop, og den vældige Tromme hvirvles i Luften. Naar den ene 
er træt, fortsætter den næste, og lige til den lyse Alorgen lyder Sangene og 
Trommens dumpe Drønen ud over de øde Vidder:

Jeg kom krvbcnde lydløst hen over Sumpen 
med Bue og Pil i min Alund.
Alosen var bred og Windet isnende koldt, 
og ingen Dækning at øjne.
Langsomt vred jeg mig, 
drivende vaad, men uset kravlende 
frem til Skudhold.

3*
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Renerne spiste, sorgløst nappende saftigt Alos, 
indtil min Pil stod dirrende dybt 
i Bringen paa Tyren.
Da slog Rædsel de intetanende Slettebeboere. 
Flokken spredte sig hastigt, 
og i skarpeste Trav blev de borte 
bag skærmende Fjælde.

S A M F U N D E T

For den udenforstaaende kan det se ud, som om Rensdyr-eskimoerne lever 
Livet, som det bedst kan falde, og det er ofte blevet fremhævet som et Tegn 
paa deres saakaldte Primitivitet, at de ikke har faste Samfundsvedtægter og 
-love. Dette er dog forkert. Der er baade Rettigheder og Pligter. Den vigtig
ste Ret er Retten til frit at jage for enhver. Dertil kommer, at hvad der bru
ges personligt -  f. Eks. Bue og Pil, Renspyd o. s. v. -  er personlig Ejendom, 
medens det, der bruges i Fællesskab -  f. Eks. Telte -  er fælles Ejendom for de 
Familier, der bor i dem. -  Heroverfor staar Pligten til at jage, at fremskaffe 
Føde ikke blot til sig selv og sin Familie men til hele Bopladsen. Fra en Dreng 
er 14-15 Aar og indtil han dør, er Jagten en Pligt for ham, med mindre Syg
dom forhindrer ham. Og Ve den, der sætter sig udenfor Samfundet ved at 
forsømme Jagten! Det første, der vil ske, er, at hans Kone forlader ham, -  og 
hvem skal saa koge hans Mad og holde hans Tøj i Orden. Maaske kan han 
holde den gaaende i nogen Tid ved at tage paa Gæsteri, men snart kommer 
den Dag, da Tavshedens Mur rejser sig, hvor han kommer, og han overlades 
til sig selv og sin Skæbne som en udstødt.

Familien er Enheden i Samfundet. Naar en ung Mand kan forsørge en 
Kone, gifter han sig, d. v. s. at han uden større Formaliteter flytter sammen 
med en Kvinde, ung eller gammel. De unges Ægteskaber er i Reglen kort
varige; først i 20-25 Aars Alderen bliver Forholdene mere stabile, særlig 
naar Børn hinder Ægtefællerne sammen. -  Ser man paa Forholdet mellem 
Mænd og Kvinder, Piger og Drenge, viser der sig et ejendommeligt Forhold: 
til 82 Piger svarer 119 Drenge, men omvendt 128 Kvinder til 102 Mænd! For
klaringen er den, at de haarde Livsvilkaar nødvendiggør en Fødselsbegræns
ning, og da det er Drengene, der som Fangere skal fravriste Naturen Føden, 
bliver det Pigerne, det gaar ud over. Naar Antallet af voksne Kvinder over
vejer Mændenes, skyldes det disses livsfarlige Erhverv.

Indenfor Familien er det Husfaderen, der bestemmer og træffer Afgørel
ser, og indenfor hver Boplads er der i Reglen en enkelt Mand, Ihumataq, »der 
tænker for de andre«, og som ofte tillige er Aandemaner. Fred og Fordragelig-
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hed er afgørende for Stammens Liv, og kun de, der har prøvet at leve i snævre 
Telte og Snehuse, ved, hvad Høflighed og Levemaade er -  og er værd! Til 
at bilægge Stridigheder har man tre Muligheder. Man kan lade de stridende 
Parter finde Udløsning i Nævekampe og Styrkeprøver, -  det er ofte til
strækkeligt til at berolige ophidsede Gemytter. Eller de kan blive udelukket 
fra Samfundet. Men en udstødt kan blive farlig, og derved kan Drab blive 
nødvendigt; som Eksempel herpaa kan nævnes den Fanger, der af sine Bo
pladsfæller blev paalagt at dræbe sin Broder, fordi man ansaa denne for farlig 
paa Grund af hans hidsige Temperament.

R E L IG IO N

For Europæerne er Religionen ofte knyttet til Døden, Frygten for denne og 
Haab om et hinsidigt Liv. Rensdyreskimoen frygter ikke Døden, og man kan 
se det Særsyn, at en Mand med største Sindsro træffer Forberedelser til Selv
mord, medens hans Bopladsfæller følger dem med stilfærdig Interesse. -  Nej, 
det er ikke til Døden men til Livet, der er Brug for Religion. -  Naturen er 
uberegnelig, farlig og ødelæggende -  men ogsaa gavmild og ødsel. Mennesket 
maa anstrenge sig til det vderste, men derudover raader Magterne, -  og det 
er de Magter, der kan skade, det er nødvendigt at holde sig gode Venner med.

Det er Rensdyret, man lever af, og intet er derfor vigtigere end at und- 
gaa at forulempe eller støde Rensdvrenes Sjæle. Naar et Rensdyr er dræbt, 
skal der ofres til det døde Dyrs Sjæl, evt. skal den hjernefyldte Hovedskal 
og de marvfyldte Mellemfodsknogler henlægges paa øde Steder. Til Fødsel 
og Drtd forestiller man sig, at der er knyttet Urenhed, der kan genere og 
bortjagc Renerne. Folk, der har begravet Døde, maa ikke jage, før de har 
faaet nye Pelse. Det kan være farligt for Fangsten, at en Kvinde, der har faaet 
et dødfødt Barn, ser ud over Jagtmarkerne. Hun maa derfor i Ugevis holde 
sig inde. Saadannc og mange andre Regler og Forbud lægger sig som snæ
rende Baand omkring disse Menneskers Tilværelse, men det er vigtigt, at de 
overholdes, ikke blot for ens egen men for hele Samfundets Skyld.

Hilap inua, Naturens Magt, Vejrets Aand, (Himlens Herskerinde?) vaa- 
gcr over alle Rensdyrs Sjæle, og denne Magt forlanger, at man behandler 
Rensdyrene godt. Man maa ikke dræbe til Overmaal, og Kødet maa ikke 
sløses bort. Misbrug straffes med hylende Snestorme, eller Rensdyrene dra
ger udenom Bopladserne. Naar Mennesker og Rensdyr dør, kommer deres 
Sjæle op i Himmelen, og derfra bringes de af Maanen atter ned paa Jorden, 
hvor de faar nyt Liv.

Det er ikke alle Mennesker, der kan træde i Forbindelse med Hila; kun
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faa udvalgte er i Stand hertil, og det kræver en langvarig Oplæring, der kan 
strække sig over 4-8 Aar. Oplæringen af Novicen sker ved en ældre Aande- 
maner, der dels fortæller, hvad det er nødvendigt at vide, dels paalægger lang
varig Faste og Selvfordybelse i Ødemarken. Tilsidst vil da Hila give sig til 
Kende, i Reglen i Form af et Dyr, som da bliver den unge Aandemaners 
Hjælpeaand. -  Det er en Oplæring, der hverken med Hensyn til Tid eller 
Lærestof staar tilbage for en Embedseksamen, og det er i Reglen kun stærke 
Personligheder, der er i Stand til at gennemføre Oplæringen.

Det er Aandemanerens Opgave at sørge for, at Tabu-Reglerne bliver 
overholdt og at opklare hemmelige Brud paa disse. Sygdomme -  mener man 
-  skyldes, at Sjælen har forladt Legemet, evt. at den er blevet røvet, og det er 
da Aandemanerens Opgave at helbrede Sygdommen ved at skaffe Sjælen 
tilbage.

Lad mig slutte dette Afsnit med, hvad en gammel Polareskimo engang 
sagde til Knud Rasmussen. -  En Rensdyreskimo vilde formentlig kunne have 
sagt det samme:

»Vi overholder vore Regler og Love for at holde Verden i Lave, for at holde 
Jorden i Balance. De ukendte Magter maa ikke fornærmes. Vi holder vore Love 
for at hjælpe hinanden. Vi er bange for det Onde. Mennesket er saa skrøbeligt og 
rammes let af Sygdom.

Vort Folk overholder Bod og Tabu, fordi Dødens Luner er fvidt med Styrke. 
Vi tror, at hvis vi ikke gør saadan, vil vi blive begravet under vældige Snemasser, 
at Snestorme vil ødelægge os, at Havet vil rejse sig og kæntre vore Kajakker, eller 
at Flodbølger vil overskylle Landet og føre vore Bopladser med sig.

Men I, hvide Mænd, som kommer til os med en nv Lære, fortæl os, hvad der 
er det rette, overbevis os om, at det er rigtigere end hvad der er blevet overleveret 
os fra vore Fædre! Saa skal vi vende os fra vore Aandemanere og deres Ord og 
tro paa jer og jeres Gud.«

S L U T N IN G

Lad os til Slut forsøge at sammenfatte vort Kendskab til Rensdyreskimoerne. 
I en øde og barsk Natur har de gennem Fangst formaaet at skaffe sig til
strækkeligt til at kunne leve et menneskeligt Liv. Det er Naturen -  Planter 
og Dyr -  der er Grundlaget for deres Tilværelse, men det er ogsaa den, der 
begrænser den. Rensdyreskimoerne udnytter de givne Muligheder til det 
vderste, først og fremmest gennem deres Haardførhed og fysiske Egenskaber, 
der er trænet op til det utrolige. Deres enestaaende Kendskab til Vildtet og 
snildt udtænkte Redskaber er Midlerne i den daglige Kamp for Tilværelsen. 
Hertil kommer en Livsførelse, Samfundsordning og Religion, der er nøje af-
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Eig. 3. Eskiniokvindc af Iglulik-Staninien (J.Meldgaard fot.).

stemt ril de Forhold, hvorunder de lever. Paa samme Maade som den af Læder
remme sammenbundne eskimoiske Slæde kan passere de vanskeligste Hindrin
ger og taale den voldsomste Behandling uden at gaa i Stykker, idet den smidig 
og alligevel stærk giver sig i Sammenføjningerne, hvor en mere fast og stiv 
Konstruktion vilde brydes i Stykker, saaledes er dette Samfund tilpasset til 
de haarde arktiske Levevilkaar. Og dersom disse Levevilkaar ikke ændres, 
hvis ikke der kommer Klimaændringer eller Naturkatastrofer, hvis ikke de 
kommer i Berøring med de hvide Mænd, skulde disse Samfund kunne eksi
stere i de uendelige.

Alen Rensdyreskimoerne, hvordan er de? Hvordan er deres Omdømme 
hos de Mennesker, som med forskellige Formaal er kommet i Forbindelse med 
dem: Den Opdagelsesrejsende, Handelsmanden, Missionæren, Eventyreren 
og Forskeren.

Den Opdagelsesrejsende: »De er smaa, snavsede, ildelugtende Mennesker, 
der er klædt i Huder, og som taler et uforstaaeligt Kaudervælsk. De har kun 
primitive, daarlige Redskaber og frister en kummerlig Tilværelse.«

Handelsmanden: »Det er letsindige Mennesker, der lever i Nuet uden det 
ringeste Begreb om Orden og Økonomi. De er gennemgaaende dovne og 
uanvendelige til selv det simpleste Rutinearbejde. De holder ikke Aftaler, og 
det værste af alt: de kan være tyvagtige.«

Missionæren: »De er indviklet i et Væv af ugudelige Forestillinger, og
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ganske særlig er de umoralske (det sjette Bud!). Selv de omvendte er svage 
i Troen.«

Saa er der Eventyreren, Kunstneren, den der søger bort fra Civilisatio
nens snærende Baand for at finde Freden og Lykken i Naturen hos primitive 
Mennesker. Ja, han priser dem som elskelige og hyggelige Mennesker, der er 
glade og lattermilde med udpræget Sans for Humor. Han fremhæver, at de 
er paalidelige og hjælpsomme, og berømmer deres storslaaede Gæstfrihed og 
lækre Retter. Han er imponeret af deres usædvanlig skarpe Sanser og utrolige 
Haardførhed.

Og tilsidst Forskeren: For ham er de interessante Studieobjekter, men vel 
vidende, at alt er relativt, blander han meget nødigt subjektive Meninger og 
Følelser ind i sin Videnskab. Saa nogen egentlig klar og forstaaelig Karakte
ristik faar man sjældent af ham. Derimod er han villig til at kommentere de 
andres Udtalelser. Han vil da straks fremføre, at disse -  taget hver for sig -  
er overdrevne og ufyldestgørende bortset fra den forenklede Form, hvori de 
er fremført. Paa den anden Side rummer de dog alle noget sandt, og gensidigt 
supplerer de hinanden. -  Alle de, der har udtalt sig, har hver haft sit subjek
tive Formaal og en individuel Baggrund, som i sidste Instans har fremtvunget 
Udtalelserne.

Men der er en sidste Udvej! Der findes Mennesker, der har tilbragt deres 
Barndom blandt saadanne Jægere, som har levet sig ind i deres Samfund og 
behersker deres materielle og aandelige Kultur samtidig med, at de har mod
taget den europæiske Kultur. En enkelt af disse har ikke blot haft en bræn
dende Vilje men ogsaa en storslaaet Evne til at fortælle om disse sine Venner 
og Jagtkammerater. Jeg tænker paa Knud Rasmussen. Men naar man læser 
ham, maa man huske paa, at han fortæller om sin Familie, om’ sine bedste 
Venner, og dem udleverer man kun med Nænsomhed, -  men dette Forhold 
turde vel kun være en yderligere Anbefaling til at læse hans vidunderlige 
Skildringer af disse Mennesker!



Tig. i. Den samlede Befolkning (4 voksne, 3 Börn, 7 Hunde, i Papegøje) fra Landsbyen 
Kashivmo i Brasilien, paa Fisketur paa Rio Alapuera.

WAIWAI-INDIANERNE 
Et Agerbrugsfolk i Guiana 

A f J en s Yde

D
en sydlige Del af Kolonien British Guiana i Sydamerika er fra Naturens 
Side et højst utilgængeligt Omraade. Ganske vist udspringer Essequibo- 

floden i Akaraibjergene, der skiller Kolonien fra Brasilien, og løber ud i 
Atlanterhavet efter et ca. uookm  langt Løb fra Syd til Nord, men denne 
Flod er ingen Færdselsvej. Den afbrydes ustandseligt af Strømhvirvler og 
Fald, som paa flere Steder danner uoverstigelige Hindringer for Kanosejlads. 
Adgangen sydfra er lige saa vanskelig. For at komme til Omraadet fra Bra
silien maa man først besejle Amazonbifloden Rio Trombetas, derefter dennes 
Biflod Alapuera, som ikke er til at spøge med; af en britisk rejsende er den 
blevet beskrevet som en Flod nedover en uafbrudt Stentrappe; endelig maa 
man ad Indianernes Stier til Fods overskride de skovklædte Akaraibjerge, 
hvad der i sig selv slet ikke er nogen Rekreation.

Paa begge Sider af Akaraibjergene bor Waiwaiindianerne, fordelt i to
Grupper med ca. 70 Individer paa Essequibosiden i Guiana, og vel knapt 
100 paa Alapuerasiden i Brasilien. De to Grupper er skilt ved et folketomt 
Omraade, som det tager 10 Dage at rejse igennem, naar man bruger India
nernes Rejseteknik, i Kano og til Fods.
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Dette isoleret boende Indianerfolk, som tilhører den karibiske Sprogæt, 
var Maalet for den Ekspedition fra Nationalmuseet, der i 1954 og 1955 rejste 
i Sydamerika. Det skal straks bekendes, at Ekspeditionens Deltagere, nær
værende Forfatter og stud. mag. Niels Fock, snød sig fra en Del af Besværet 
ved at komme dertil; vi fløj ind med en chartret Maskine, der kom fra Kolo
niens Hovedstad, Georgetown. Dette kan lade sig gøre, eftersom et ameri
kansk Missionsselskab i de sidste fire Aar har drevet en Station i Waiwai- 
omraadet og derfor med Indianernes Hjælp vedligeholder en Landingsstrim
mel paa en lille Savanneplet i Skoven netop der, hvor Waskarachi, den nord
ligste af Waiwailandsbyeme, ligger.

De 70 Waiwaier i Guiana bor i tre Landsbyer, der hver især har sin 
Landsby leder. Lederen i Landsbyen Mauika betragtes desuden som Over
hoved for hele Gruppen; »Høvding« kan ikke siges at være den korrekte 
Betegnelse for ham, da han ikke sidder inde med større Indflydelse, men 
navnlig nyder Anseelse som intim Kender af den gængse Aandetro, der er 
nedarvet gennem Generationer, og af de Riter og Ceremonier, som udøves i 
Forbindelse med den; han er med andre Ord Medicinmand. Den ca. 23 Aar 
gamle Ewka i Landsbyen Yakayaka sad forøvrigt paa vor Tid inde med 
samme Kendskab og de samme Funktioner, mens Lederen i Waskarachi, 
Churuma, var ret blank i de Spørgsmaal; han var en ung Mand paa 23-24 Aar, 
intelligent og kvik, og ved sin Side havde han en livsglad Medicinmand paa 
samme Alder, med hvem han omgikkes meget kammeratligt.

Posten som Landsbyleder er ikke arvelig. Man slutter sig sammen om et 
Individ, der har vist Evner som Foregangsmand, saaledes som Ewka, der i 
sin Tid tog Initiativet til Grundlæggelsen af Yakayaka, eller Churuma, som 
havde oprettet Bopladsen Waskarachi, da han følte sig tiltrukket af Jagt- 
mulighederne paa den lille Savanne.

Landsbylederens Myndighed gør sig gældende i Fællesanliggender, som 
Rydning af Skov til nye Marker, Udsendelse af Fiskeriekspeditioner, Af
holdelse af Drikke- og Dansefester, m.m., men han kan ikke udstede Ordrer, 
kun tilkendegive, at han synes, det vil være klogt at gøre saadan eller saadan. 
Og denne Meningstilkendegivelse giver han ikke fra sig direkte, men gennem 
en officiel Hjælper. I det hele taget undgaar disse Indianere saa vidt muligt 
direkte kategoriske Udtalelser om, hvad man skal eller ikke skal, eller kan 
eller ikke kan; Ansigt-til-Ansigt Opgør er i Strid med god Tone, og utænke
lige undtagen naar Gemytterne i den Grad kommer i Oprør, at man sætter 
sig ud over Etiketten og kan gaa saa vidt, at man slaar et Menneske ned, saa 
han aldrig rejser sig mere. Et Par Episoder af denne Slags kom til vor Kund
skab, og de var faktisk ikke hyggelige.

Yakayaka var det Sted, hvor de fleste Iagttagelser blev gjort, og en Be
skrivelse af Landsbyen vil derfor være paa sin Plads. Den ligger ved en
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Fig. 2. Landsbyen Yakavaka domineres af sir mægtige Rundluis.

Bugtning af Esscquibofloden, paa et Sted hvor en Samling store Klippe- 
flager danner en bekvem Landingsplads for Kanoer. En Slugt aabner sig 
i den skovklædte Bred, og naar man kigger op gennem den, ser man det høje 
Fag af et palmebladdækket Hus tegne sig mod den lyse Himmel over en 
Rydning, der ligger længere inde i Skoven. Efter et Par Minutters Gang fra 
Landingen staar man paa en aaben Plads, hvor et vældigt Kegletagshus hæ
ver sig 6 m i Vejret; op over Tagets Spids løfter Husets Midterpæl sig 
yderligere som et 4 m højt Spir, der ved sin Grund bærer et ekstra, lille 
kegleformet Dække for Husets Røgaabning. Uden om dette store Rund
hus, som er Bolig for alle Landsbyens 40 Beboere, ligger et Antal mindre 
Huse, der bruges som Arbejdssteder; et enkelt af dem er et lille Rundhus 
uden Væg, men med Palmetag, hvis Underkant med regelmæssige Mellem
rum er skaaret ud i nedhængende Fremspring, hvad der giver Huset et 
meget pynteligt Udseende. De andre Arbejdshuse er rektangulære Palme
bladshuse uden Vægge, og simple trekantede eller firkantede Læ af lodrette 
Stolper med vandret eller skraat Palmebladstag.

Naar man kommer ind i det store Rundhus, overraskes man ved at op
dage, at Midterstolpen ikke er en Del af Konstruktionen; den er simpelthen 
ophængt øverst i Kegletaget og skaaret af i en Højde af 4 m over Gulvet, og 
dens nederste Ende er udskaaret og malet i et Mønster, der skal gengive
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Tig. 3. Første Skridt i Tilberedningen af giftig Kasava: de skrællede Knolde rives til Mel 
paa en Skraber.

Tegningen paa Anakondaens, Vandboaslangens, Skind. Da Anakondaen 
spiller en stor Rolle i Walwaiernes Myter, faldt det naturligt at spørge om 
Meningen med denne Bemaling. I Betragtning af, at det tit har været disku
teret, om primitive Folk er i Besiddelse af en udviklet Sans for Æstetik, fik 
jeg ved denne Lejlighed en ny Overraskelse, idet Svaret gik ud paa, at Fi
guren kun er der »for at man skal ligge i sin Hængekøje og se paa den og 
blive glad, fordi den er saa pæn«. En lignende Besked fik man, naar man 
spurgte ud om Ornamentik og Fjerpynt paa Brugsgenstande, eller om An
sigtsmalingens Mønstre, som Waiwaierne er Mestre i at variere: »Det er bare 
for at det skal se pænt ud«.

Waiwaierne opretholder Livet ved Agerbrug, som er det bærende Er
hverv. Det suppleres med Jagt og Fiskeri. Desuden drives der Samlervirk
somhed, hvorved man skaffer sig et Utal af Materialer til forskellig Brug, 
mest til teknisk Udnyttelse og i mere beskeden Grad til Ernæringen.

De dyrkede Marker ligger i umiddelbar Nærhed af Landsbyen. Jorden 
dertil er taget ind ved Omhugning og Afbrænding af Skoven, i hvis Aske 
der plantes og saaes. Ved en Vandring over Markerne konstaterer man, at 
Waiwaierne udnytter en Mængde Planter, men det gaar op for en, at der
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Fig. 4. Kasavamelets giftige Saft indeholder 
Blaasyre; den udpresses i en elastisk flettet 
Pose, der tynges ned af Kvinden, som sidder 
paa Vægtstangen forneden.
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her kan skelnes mellem saadanne, som dyrkes med fuldt Overlæg, og saadanne, 
som indfinder sig paa den afbrændte Alark ad naturlig Vej, men som Wai- 
waierne gennem Erfaring har lært at værdsætte som Nytteplanter, og som 
derfor ikke luges bort. Aled andre Ord: Al arkerne rummer dyrkede Planter 
og »fredet Ukrudt«.

Af dyrkede Planter er der ca. 40 Arter. Først og fremmest den giftige 
Kasava (ogsaa kendt i Litteraturen som Alaniok), hvoraf der dyrkes mindst 
4 Sorter; desuden er der Batater og i hvert Fald 5 Arter af Yams. Alle disse 
er Knoldplanter, hvis stivelsesrige Rødder udnyttes, derimod findes hverken 
Kartofler eller Korn. Af Frugt er der Bananer og Plantains i en Alængde 
Varieteter og af stor Betydning for den daglige Ernæring; Ananas, Kashevv 
og Papaya. -  Til disse Næringsplanter, som kan suppleres med endnu nogle 
Stykker, kommer der et Antal Planter, der leverer Nydelsesmidler og Ala- 
terialcr til teknisk Brug. Sukkerrør dyrkes mærkeligt nok ikke til systematisk 
Udnyttelse af udpresset Saft som Tilsætning ved Aladlavning eller til Drikke
varer, men kun til Læskebrug, hvor man gnaver af Sukkerrøret, gumler paa 
dets træagtige Alasse og spytter denne ud, naar der ikke er mere Saft i den. 
Peber bruges i store A længder som Tilsætning til kogt Kød og til Vælling og 
til Suppe af Kasava og Yams, der i sig selv er helt blottet for Smag (Salt bruges 
ikke). Tobak er Nydelsesmiddel, men dens vigtigste Anvendelse sker som 
Narkotikum under Aledicinmandens Aandeseancer. Den røde Farveplante 
Anato bruges til Ansigts- og Kropsmaling og til Farv ning af en AI asse Gen-
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stande. Tekstilplanter er Bomuld og Englændernes »Silk Cirass«, en Bromelia 
med meget fine og stærke Taver, der bruges til Hængekøjer, Buestrenge og 
meget andet. Jobs-Taarer bruges som Perler, navnlig af Kvinderne, og en 
Heliconia-Art dyrkes udelukkende til Brug af Frøene indeni Rangler af 
Flaskegræskar, der ogsaa dyrkes.

Blandt det »fredede Ukrudt«, hvoraf 10 Arter blev opnoteret, kan næv
nes endnu en rød Farvcplante, et Par Træsorter hvis Bark anvendes til Tæt
ning af utætte Kanoer, et Par Urter hvis Bær bruges som Fiskemadding.

Det vil bemærkes, at ikke een Palme træffes i Rydningen. De Palmer, der 
udnyttes af Waiwaierne, vokser alle i Skoven. Itepalmen, som udnyttes af 
alle Indianere i Guiana og en stor Del af Amazonlandet, leverer Frugter, der 
spises og bruges som Tilsætning i Drikkevarer; den leverer Bast, der for
arbejdes til Snor, og Blade til Tækning. Samme eller delvis samme Funktion 
har Bacaba- eller Lupalmen, Manikol, Kokerit, Dallibanna, Paxiuba, og flere 
andre Palmer. -  I alt blev der opnoteret 120 Skovplanter, der udnyttes ved 
Waiwaiernes Samlervirksomhed, uden at det dog kan formodes, at Listen cr 
udtømmende. Der er et Utal af Træer, som anvendes ved Husbygning og 
Kanokonstruktion. Fn Strychnos-Art indsamles til Fremstilling af Pilegift; 
den forekommer kun paa en enkelt Plet i Akaraibjergene; mindst 6 Planter 
udnyttes ved Giftfiskeri, Barken af et Par Stykker bruges som Sæbe. Flere 
Harpiksarter og et Par Mælkesafter anvendes teknisk og ved Optænding 
af Ild.

De hos os velkendte Paranødder vokser kun sparsomt i Guiana-Waiwai
ernes Omraade, men hentes hos Mapuera-Waiwaierne og bruges til Frem
stilling af Haarolie og til rød Krops- og Ansigtsmaling sammen med Anato. 
Kan Paranødder ikke fremskaffes, klarer man sig med Olie af Kokeritpalmcns 
Nødder eller med Abefedt.

Med Hensyn til Jagten kan det kort anføres, at Waiwaierne nedlægger 
saa at sige alt, hvad der bevæger sig i Skoven, og alt spises, med Undtagelse 
af kødædende Pattedyr og Fugle samt Slanger. Rotter, Frøer og Alligatorer 
foragtes ikke i Gryden eller paa Spid. Derimod jages Jaguaren kun for Skin
dets Skvid, det bruges til Trommeskind og til elegante fjer- og perlebehængtc 
Bælter til »fin Brug«. Den vældige Harpyiørn nedlægges paa Grund af de 
hvide Dun, der bruges til Haarpynt, og paa Grund af de strudsfj eragt ige 
Brystfjer, der samles i store, dekorative Dansehovedtøjer. De farveprægtige 
Tukaner og Papegøjer leverer derimod Kød til Husholdningen og Fjer til 
farvestraalende Besætninger paa Waiwaiernes Brugsting og sparsomme Dragt.

Naar der i ovenstaaende Omtale af Waiwaiernes Erhverv er lagt saa stor 
Vægt paa Agerbruget, skyldes det, at dette er bærende hos disse Folk, det 
Grundlag, hvorpaa den Tilfredshed og forholdsvise Velstand hviler, som jeg 
mener, man kunde konstatere hos dem. Som overvejende Agerbrugere, der
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lægger Hovedvægten paa Kasavadyrkning, stemmer Waiwaierne kulturelt 
overens med de fleste Naturfolk i Sydamerikas tropiske Skovland, og de 
viser navnlig Tilknytning til Amazonlandets Folk. Dog har Agerbrugskul
turen en særlig Farve hos W aiwaierne og et Par Folk i det nærmeste Nabo- 
omraade, hvoriblandt den lidet kendte Stamme Mauaiena, som vi havde Lej
lighed til at gøre Bekendtskab med, og hos hvem adskillige Wzaiwaier har hen
tet deres Koner.

Som antydet udnytter W aiwaierne i deres Agerbrug et stort Antal Knold
planter, af hvilke Kasavacn saa afgjort er den vigtigste. Dette gælder for alle 
Skovlandets Agerbrugere, men med Hensyn til Kasavaen gør der sig det 
gældende, at W aiwaierne kun dyrker den giftige Art. Over store Dele af 
Skovlandet kendes der to Arter, en giftig og en ugiftig. Den ugiftige ud
nyttes som Grøntsager, mens den giftige overalt, efter Fjernelse af Giften, 
bruges til Fremstilling af Brød og hos mange Folk ogsaa til Fremstilling af 
Farinha, en Slags ristet Mel, der udmærker sig ved en utrolig Holdbarhed. 
Den almindelige Teori er, at giftig Kasava er en meget gammel Kultur
plante i Sydamerikas tropiske Agerbrug, mens Udnyttelsen af den ugiftige 
er af langt nyere Dato kulturhistorisk set. W aiwaierne dyrker ikke den ugif
tige Kasava skønt de godt kender den, da de har set den under deres Besøg 
hos Savannefolkct W’apisiana, der bor 12 Dagsrejser nord for dem; og de 
bruger ikke Farinha, selv om dette er et af de vigtigste Næringsmidler hos 
W’apisianaerne og sagtens kunde fremstilles af Waiwaierne.

Et andet vigtigt Karaktertræk, der adskiller W’aiwaierne fra Amazon- 
landets Indianere, er Manglen af Pusterør til Jagt. Giften, Curare, der bruges 
til Pusterørspilc, kender de godt og laver den ogsaa selv, men de bruger den 
kun til de Pile, der lægges paa Buen. Det synes at være fastslaaet, at Puste
røret med Giftpilc er et forholdsvis nyt Kulturelement i det tropiske Syd
amerikas Lavland, taget i Brug efter at Kendskabet til Curare er blevet ret 
almindeligt.

Brugen af giftig Kasava antyder en høj Alder af W’aiwaierncs Agerbrugs
kultur. Paa den anden Side: de to Negativiteter, som er fremført, Ukendskab 
til ugiftig Kasava og til Pusterøret, synes at antyde, at de som Folk har ført 
en isoleret Tilværelse i mange Generationer.

Det kan synes naturligt at spørge, 0111 der ikke ogsaa er positive Kultur
træk, hvorved W’aiwaierne skiller sig fra Amazonfolkene. Her kan der i 
første Række peges paa Arbejdets Fordeling mellem Kønnene. Hos Amazon
folkene er der en en tydelig Arbejdsdeling i Agerbruget, idet Mændene kun 
tager Del i dette ved Rydning af Skov og Afbrænding af det fældede. Resten 
af Arbejdet paahvilcr derefter Kvinderne: Plantning, Lugning, Hjembæring 
af de opgravede Rødder, samt hele den indviklede Proces, der gaar ud paa 
at fjerne Giftstoffet, Blaasyre, fra Kasavaknoldene, hvorved deres Mel om-
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Fig. 5. Waiwâikvindcn Towchi opbygger Lerkar af Lerpplser, som glattes efter med 
et Stykke Kalebasskal.

dannes til Menneskeføde. Denne Agerbrugsfonn, hvor saa at sige alt, und
tagen det groveste Arbejde i Begyndelsen, hviler paa Kvinderne, kaldes af 
Etnologer Halvagerbrug, med et Udtryk, som er indført og defineret af Pro
fessor Gudmund Hatt. I iModsætning hertil stiller Prof. Hatt Helagerbruget, 
hvor Mændene udfører hele Dyrkningsarbejdet, en Kulturform, der i Syd
amerika kendes hos de højt udviklede Cordillerefolk. Waiwaierne staar paa 
Overgangen til Helagerbrugskulturen, idet Mændene i høj Grad deltager i 
Dyrkningen, og de er endda gaaet videre end Cordillerefolkene, idet Man
den ikke undser sig ved at deltage i det rent husholdningsmæssige Arbejde, 
bl. a. ved Skrælning af Kasavaknolde, Presning af Kasavamel, og ved at bære 
»Skraldespanden« med Kasavaskræller ud for sin Kone.

Hos Amazonfolkets Agerbrugere er Pottemageri udelukkende Kvinde
arbejde; dette gælder saavel Opbygningen af Lerkarrene som deres Dekora
tion og Brænding. Ogsaa hos Waiwaierne maa Pottemageriet overvejende 
siges at være Kvindearbejde, men dog er der ogsaa her en Afvigelse: Mæn
dene udfører en Del af Pottens Bemaling og undertiden ogsaa den graverede 
Dekoration, og i et enkelt Tilfælde blev det observeret, at en Mand foretog 
Brændingen af Karrene; ved denne Lejlighed havde han imidlertid arrangeret 
sit LIaar paa Kvindevis, hvad der synes at antyde Bevidstheden om, at han 
var trængt ind i et Hverv, som egentlig sorterer under Kvinderne.
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Eig. 6. l ow chi's cue Aland, Yukunu, brænder Potter i et kegleformet Baal af Barkflager.

Waiwaierne -  og deres Nabofolk Alauaiena, thi det anførte gælder ogsaa 
for dem -  indtager øjensynligt en Særstilling blandt Sydamerikas tropiske 
Skovfolk ved at staa paa Overgangen til en Helagerbrugskultur, et Skridt 
som aabenbart er kommet i Stand indefra under deres Isolation, i Modsætning 
til et Par Folk i Bolivias Lavland, som har gjort det samme Skridt, men under 
Paavirkning fra de majsdyrkende Cordillerefolk.

Iagttagelserne viser, at Waiwaierne som Studieobjekt var heldigt valgt. 
Som Følge af deres Isolation har de lige til den seneste Tid undgaaet Paavirk
ning ude fra den store Arerden, bortset fra at enkelte moderne Remedier som 
Knive, Økser, Geværer (4 eller 5 ialt) og Tændstikker har holdt deres Indtog. 
Hvordan Folkets Fremtid vil forme sig, er det selvfølgelig vanskeligt at ud
tale sig om. Alissionering er begyndt hos det, men paa en lempelig .Maade 
ved forstandige Mennesker, der forstaar at værdsætte det gode i den gamle 
Kultur, som hidtil har skaffet en vel afbalanceret Tilværelse. I Betragtning 
af de sanitære Forhold er Sundhedstilstanden rigtig god; Tuberkulose er 
aldrig naaet frem til Waiwaierne, og Malaria synes at være delvis udryddet. 
En Hjælp er det, at Waiwaierne elsker personlig Renlighed og tit bader. Der 
er Udsigt til at de i Fremtiden kan slippe for kommerciel Udnyttelse; endnu 
er der ikke fundet Raastoffer i deres Land, som ikke findes langt lettere til
gængelige i andre Dele af Kolonien; og en Turistinvasion vil kunne undgaas,
4
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idet Befordringen pr. chartret Maskine fra Georgetown er saa kostbar, at kun 
de allermest velbeslaaede og paagaaende Turister vil kunne indlade sig paa den.

Der synes at være Tilbøjelighed til Stigning i Guiana-VVaiwaiernes Tal. 
Om dette alene skyldes Tilflytning fra Mapueraomraadet og Ægteskab med 
Mauaienakvinder, er ikke helt klart. Manglen paa Kvinder hos Waiwaierne 
er faretruende, endda saa stærkt at der i alle 3 Landsbyer gik en Del unge 
Mænd rundt, som ikke kan gøre sig Haab om at faa en Kone, medmindre de 
søger hende udefra, d. v. s. hos Mauaiena. Hvis de da ikke benytter den Ud
vej at indgaa i et polyandrisk Ægteskab, hvor flere Mænd enes om een Kone. 
Saadanne Ægteskaber praktiseres. Rejsende som besøgte Waiwaierne i 1840- 
erne og So’erne konstaterede, at Polygyni, d. v. s. Flerkoneri, dengang var 
Reglen.

Der er Grund til at slutte denne kortfattede Redegørelse for nogle af 
Iagttagelserne hos W aiwaierne med at udtale en Tak til Statens Almindelige 
Yidenskabsfond, som velvilligt bevilgede Nationalmuseet de Midler, der 
muliggjorde Gennemførelse af Ekspeditionen og Erhvervelse af et alsidigt 
Studiemateriale, ikke alene fra W'aiwaierne, men ogsaa fra Indianerfolkene 
paa Guianas Kyst (Arawak, Karib, WTarrau og Akawoi) og paa Savannerne 
i det indre (W apisiana og Makusi).



Tig. i. Fuglefigur af Terrakotta. Ca. 700 f. Chr.

FUGLEN OG RYTTEREN 
Et tidlig-ctruskisk Kunstværk 

A f N iels Br e it e n ste in

I de sidste Aar, hvor det blandt andet gennem store internationale Ud
stillinger kan spores, at Interessen for og Forstaaelsen af den etruskiske 

Kunst er blevet styrket og uddybet, har ogsaa Nationalmuseets Antiksamling 
takket være Ny Carlsbergfondet kunnet glæde sig over meget betydelige 
Erhvervelser paa dette Omraade. Sidst er det nu i 1956 lykkedes at erhverve 
en etruskisk Terrakottaskulptur, der i sin Art er uden egentligt Sidestykke, 
og som paa forskellig \ Tis uddyber vor Forstaaelse af den gamle etruskiske 
Kunsts Veje og Muligheder i det 8.-7. Aarhundrede f. Chr.

Det drejer sig om en stor plastisk Fuglefigur, udført i en Art geometrisk
Stilisering og i Stedet for Ben hvilende paa fire massive cylindriske Tappe 
(Fig. 1-2). Fuglens hule Næb viser, at den har været anvendt som Kande,
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og som Laag har den en ligeledes i geometrisk Stil modelleret Rytterfigur, 
der hviler paa en oval Plade, paa hvis Underside en oval Fals svarer til et Hul 
i Fuglens Ryg- Figurens Længde fra Spidsen af Fuglens Næb til Randen af 
dens Hale er 49,5 cm, og den samlede Højde til det øverste af Rytteren er 
38 cm. Saavel Fuglen som Rytteren er sammensat af mange Fragmenter; men 
intet af Betydning mangler. Leret er brunligt, svagt glimmerholdigt og har 
været overtrukket med et hvidgult Dæklag, der nu kun delvis er bevaret. 
Fragmenternes Brudflader har vist, at Lerets Kerne ved Brændingen stedvis 
er blevet næsten sort. Dekorationen saavel paa Fuglen som paa Rytteren er 
af dobbelt Art, dels indpressede Punkter og korte Linier, den saakaldte Poin- 
tillé-Teknik, dels Maling med mat rød Farve. Heraf er den fordybede De
koration nok den, der stærkest præger Figurerne, saavel Fuglen som Rytteren; 
men det afgørende Indtryk skabes netop ved Samspillet mellem de to Deko- 
rationsmaader. Paa Fuglen er Ornamenterne mangfoldigst paa de sammen
foldede Vingers store Sideflader; hele Vingepartiet indrammes af to Rækker 
fordybede Punkter, og det deles paa langs ved to tilsvarende vandrette Punkt
rækker, der midt paa Vingen løber i hele dens Længde. De to Halvdele af 
Vingen, der saaledes fremkommer, er dekoreret med skraa Grupper af Punkt
rækker og korte Linier i Zigzagmønster eller spidse Vinkler. Det brede vand
rette Haleparti er paa Oversiden dekoreret med Punktrækker alternerende 
med Cirkelornamenter. Fuglens Ryg bærer Punktrækker skiftende med Ro
setter; Ryggens bredeste Parti umiddelbart bag Halsen har lignende cirkulære 
Ornamenter, men domineres af et stort vinkelformet Ornament af Punkt
rækker. Fuglens Bryst er prydet med to vandrette Grupper af korte Linier 
og to Rækker cirkulære Ornamenter, den lange cylindriske Hals viser de 
samme Ornamenter i omløbende Rækker, Kaminen er paa begge Sider deko
reret med Tværrækker af Linier og Cirkler, og endelig løber fra Kammens 
Forkant to krumme Rækker af Skraalinier ned over Hovedet langs Næbbets 
Rod. Overalt er den fordybede Dekoration kombineret med Anvendelse af 
rød Farve, der dels anvendes til at udfylde Partier mellem de fordybede 
Ornamenter, især paa Vingerne og Kammen, dels som Baanddekoration paa 
Fuglens Hals og Næb og paa de fire Tappe, hvorpaa Figuren staar.

Af Laagets Rytterfigur er Hesten dekoreret paa samme Maade som 
Fuglen med fordybede Punktrækker, Cirkellinier og Rosetter; men ovenpaa 
det mathvide Overtræk er kun paa Hestens Hoved bevaret et rødt Baand. 
Rytterens Hud er overalt dækket af rød Farve, hvorimod hans Haar, der i 
Nakken i en bred Masse falder ned under Hjelmen, kun har den hvidgule 
Farve. Det samme gælder hans hornede Hjelm og det runde Skjold, han bærer 
paa Ryggen. Skjoldet er dog dekoreret med smaa fordybede Cirkellinier. 
Meget dekorativt løber et bredt rødt Baand langs Randen af den ovale Plade, 
hvorpaa Hesten staar.
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Tig. 2. Fuglefigur nf Terrakotta. Ca. 700 f. Chr.

Figuren angives at være fundet under den gamle Bymur i Tarquinia, som 
var den førende Handelsby i det sydlige Etrurien i tidlig Tid, det Landom- 
raade, der uden Tvivl med Rette er betegnet som Centrum og Udgangspunkt 
for den geometriske Stil i Etrurien. Nogen egentlig Parallel til Figuren kendes 
som sagt ikke, og Spørgsmaalet bliver da, om de Fund, man kender, giver 
tilstrækkelig Ve j ledning til Forstaaelse af Forudsætningerne for dens Til
blivelse, og om dette harmonerer med dens angivne Tilknytning til Tarquinia.

Saavel Fugl som Rytter placerer sig helt umiddelbart i Tilslutning til den 
geometriske Stil, og plastiske Fugle af Bronze kendes som Attacher til Rund
plastik eller som drevne Ornamenter særdeles vel fra den geometriske Kunst 
i Italien, som vel stort set ebber ud med 8. Aarhundrede f. Chr. Medens 
saadanne Fugle ifølge Sagens Natur ikke har nogen særpræget Karakter, 
kan man ikke nægte, at den store Terrakottafugl med sin Kam og sin hele 
Form trods Stiliseringen har en vis Lighed med en Hønsefugl. Og dog er 
der maaske netop paa Grund af Stiliseringen, hvori ogsaa er indbefattet de 
fire Ben, ikke nogen Grund til at forestille sig, at der er tænkt paa en speciel 
Fugleart. Kammen kan være et rent dekorativt Element, og ogsaa Rytterens
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Anbringelse tyder paa, at man ikke skal lægge for megen Vægt paa ornito
logiske Specialiteter. Noget andet er, om der til Anbringelsen af en Rytter 
paa Ryggen af en Fugl kan have knyttet sig visse Forestillinger f. Eks. af 
religiøs Art; men herom kan intet vides. Der er maaske snarere Grund til at 
søge Ideen til Fugleformen paa et helt andet Sted end i de geometriske Bronze
fugle. Paa den italisk geometriske Keramik, ikke mindst fra de meget betyde
lige Fund fra Tarquinia, findes malede Fugle, der meget vel kan have været 
Forbillede for en plastisk Frembringelse, og disse har sikkert igen deres For
billede i lignende Silhuetfugle i østgræsk Keramik. Fra den berømte, saakaldte 
Krigergrav i Tarquinia, hvis Indhold er i Berlin, findes ogsaa Keramik med 
Fugle, der ikke fremtræder som rene Silhuetter, men er karakteriseret ved 
Liniedekoration, og her er et Lerkar af den saakaldte Askostype af særlig 
Interesse (Fig. 3). Det er et Kar med Fuglekrop og Tyrehoved anbragt paa 
tre Ben. Naar dette ikke alene ved sine paamalede Fugle er af Interesse i 
denne Forbindelse, men ogsaa ved sin Fonn, er det, fordi der næppe er nogen 
Tvivl om, at denne keramiske Form har haft sin egentlige Udvikling paa 
Kypros i de første Aarhundreder af sidste Aartusind f. Chr., hvorfra imidler
tid ikke blot kendes Askoi, der blot har en Slags Fuglekrop med en Tud og 
er anbragt paa afrundede Benstumper, men ogsaa Askoi med Fuglehals og 
Fuglehoved føjet til Kroppen og med paamalet Dekoration i Vinkelmønster 
(Fig. 4), og man gaar næppe for vidt, naar man i en Periode med orientali- 
serende Indflydelse paa den italiske Kunst øjner en Forbindelse mellem disse 
Askoi og Terrakottafuglen. Krigergraven fra Tarquinia er dateret til Tiden 
ned mod 700, og, som vi skal se, har Terrakottafuglen ikke blot gennem sin 
egen Form, saaledes som vi kan spore det gennem de nævnte Mellemled,

Fig. 3. Lerkar fra Tarquinia. 8. Aarh. f. Chr.
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Tig. 4. Kyprisk Lerkar. 8. Aarh. f. Chr. I Nationalmuseets Antiksamling.

Tilknytning til Kypros, men ogsaa gennem Rytterfiguren, den bærer paa 
sin Ryg.

Der kendes ingen Rytterfremstillingcr fra Italien fra føretruskisk Tid. 
Alan har f. Eks. i Bologna haft Vogne og har brugt at ride, men Ryttere 
fremstilles ikke i Kunsten. I den nære Orient kendes derimod Rytterfrem
stillinger fra 2. og Begyndelsen af i. Aartusind. I 9.-8. Aarhundrede gen
gives Ryttere ofte plastisk, udført i den saakaldte Snemandsteknik, uden 
Tvivl efter syriske Forbilleder. Det ligger da ligefor, at Motivet i sin Oprin
delse er orientalsk, da det i den orientaliserende Periode dukker op i Italien. 
Det er dog heller ikke fra denne Tid nogen lang Række af Rytterfigurer, 
man kender fra italiske Fund. Saaledes er det eneste med Terrakottafuglen 
beslægtede keramiske Produkt, der kan anføres, en Askos fra Gravpladsen 
Benacci ved Bologna (Fig. 5). Den er en Variant af den ovenfor nævnte 
Askos fra Krigergraven i Tarquinia, for saa vidt som den ligesom denne har 
Fuglekrop med Tyrehoved, men den har ligesom vor nye Terrakottafugl 
et Laag med en Rytter paa Ryggen. Denne Rytter er af stærkt beslægtet 
Karakter; dog mangler han Ben. Han bærer en Hjelm af samme Type, omend 
uden Horn, og paa Ryggen et rundt Skjold. Denne Askos, der er at datere 
til Slutningen af 8. Aarhundrede eller lidt senere, er af mørkt Ler, og dens
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Dekoration er udelukkende i Pointillé-Teknik, altsaa fordybede Linier og 
Punkten Man har paa Trods af Findestedet formodet, at den er udført i 
Etrurien. Beslægtede Ryttere, uden Ben og nogle ogsaa uden Arme, kendes 
som Ornament paa Fødderne af nogle etruskiske Bronzekummer med tre 
Fødder. Den betydeligste af disse er en Kumme fra den saakaldte Bes-Grav 
i Vetulonia, der dateres til 2. Halvdel af 8. Aarhundrede (Fig. 6). En til
svarende Trefod med Ryttere med Arme findes i Museo Chigi Zondadari i 
Siena; den hidrører fra en med Bes-Graven samtidig Brøndgrav i Vetulonia. 
Endelig findes tre Ryttere paa en lignende Bronzekumme fra Tarquinia, nu 
i Museet i Firenze. Den er fra en med Krigergraven samtidig Grav i Tarquinia. 
I denne Forbindelse kan ogsaa anføres to Bronzefibulaer med plastiske Rytter- 
figurer; de stammer fra den efter Ægypterkongen Bokchoris opkaldte Grav 
i Tarquinia, der rummede et til ham henført Fajancebæger; den dateres til 
Tiden omkring 700.

Det er ikke vanskeligt blandt de mange kendte Rytterfigurer af Terra
kotta, der i Regelen paa Grund af de talrige kypriske Fund anses for at være

Fig. 5. Lerkar fra Bo- 
logna-Egnen. Ca. 700 
f. Chr.
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Fig. 6. Bronzetrefod fra Vetu- 
lonia. 8. Aarh. f. Chr.

udfört paa Kypros, men ligesaavel kan være syriske, at finde Exemplarer, der 
er saa beslægtede med de anførte italiske, at der ikke kan være Tvivl om 
Forbindelse og Paavirkning. Her skal blot anføres en Rytterfigur i National
museets Antiksamling (Fig. 7), fundet paa Rhodos, men i kyprisk Stil, samt 
to Ryttere fundne ved de svenske Udgravninger ved Amathos paa Kypros. 
De er fra to forskellige Grave, hvoraf den ældste dateres til ca. 700, den yngste 
ca. et Aarhundrede senere. Disse Ryttere har altsaa antagelig været yndede 
paa Kypros ogsaa gennem hele 7. Aarhundrede, og der er intet mærkeligt i, 
at Kendskabet til dem sammen med saa megen anden østlig Paavirkning over 
Havet er naaet til Etrurien og først har sat sig Spor i det sydlige Etrurien, 
der med Hensyn til disse Kulturstrømninger maa anses for primært i Forhold 
til de nordligere etruskiske Omraader og Egnen ved Bologna hinsides Apen- 
ninerne. Et Problem, der med det sparsomme Materiale næppe lader sig løse, 
er, hvorvidt en mere fremskreden Naturalisme i Udførelsen af Rytterne er 
kronologisk eller geografisk bestemt. Forholdet er det, at saavel de asiatiske 
og de kypriske som de italiske Figurer findes i mange mere eller mindre primi
tive Variationer, saaledes at der næppe er Grundlag for at anse Rytteren 
paa Fuglen (Fig. 8) med dens i Forhold til Bronzerne fremskredne Natu
ralisme for yngre end disse.

Medens altsaa Rytterfiguren som Helhed betragtet sikkert synes at for
udsætte kyprisk Paavirkning, er der enkelte Detailler ved den, som næppe
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Fig. 7. Ryrrcrfigur af Terrakotta fra Rhodos. Ca. 700 f. Chr.

lader sig forklare ad denne Vej. Først den hornede Hjelm. Selve Hjelmformen 
er nok italisk, idet den ligesom nogle italiske Bronzehjelme har en Forbindelse 
med Formen af de Laag, man finder paa de specielle italiske Askeurner, der 
efter det første Findested i Bologna-Egnen kaldes Villanova-Urner, selv om 
de ogsaa og især er udført mange andre Steder. Alen hvorfra kommer da 
Hornene, som ikke kendes fra egentlige italiske Hjelme? Alan tænker sig 
gerne her en Paavirkning fra de mange Bronzestatuetter med hornede Hjelme, 
der er fundet paa Sardinien, og hvor Udviklingen netop i den orientaliserende 
Periode gaar fra ret korte Horn som paa Terrakotta-Rytteren til meget 
lange og krumme Horn. Alan har i andre Tilfælde fra samme Periode Vid
nesbyrd om sardiske Bronzers Slægtskab med Bronzer fra det sydlige Etrurien. 
Betyder Rytterens Horn noget, er det vel kun Styrke, ikke Guddommelighed. 
Sardiske Bronzekrigere bærer iøvrigt undertiden ligesom Terrakotta-Rytteren 
Skjoldet paa Ryggen. De smaa Cirkelomamenter paa Lerskjoldet er maaske
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Pig. 8. Rytterfiguren fra Eig. 1-2.

en Mindelse om den geometriske Dekoration paa de store italiskc Bronze- 
skjolde fra 8. Aarhundrede.

For hele Figurens Vedkommende, saavel Fuglen som Rytteren, gælder 
det, at medens Modelleringen er orientaliserende, er Dekorationen gammel 
italisk Tradition. Med Hensyn til Fuglens Modellering kan anføres, at det 
sandsynligvis er den samme Indflydelse, der har gjort sig gældende ved 
Udførelsen af to Bronzefugle paa Hjul, der er fundet henholdsvis i det nord
lige Italien (Fig. 9) og i Tarquinia. Deres Bestemmelse er uvis; de kan have 
været til rituelt Brug, men kan ogsaa have været slet og ret Legetøj. Den 
fordybede Dekoration er den for de nævnte Villanova-Urner karakteristiske. 
Disse er, som talrige Fund viser, netop fremstillet i stort Tal i Tarquinia, og 
de er som et parallelt løbende Fænomen udført samtidig med den udefra 
paavirkede geometriske Keramik ned til 7. Aarhundrede. Men ved Siden 
af den fordybede Dekoration, der er det almindelige, forekommer netop i
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Sydetrurien Urner af denne Type med malet Dekoration, udført i nogle 
Tilfælde ganske som paa Fuglefiguren, idet Urnens Overflade er overtrukket 
med hvidgult Dæklag, hvorpaa er malet med rødt.

Fuglen og Rytteren viser altsaa ved deres Dekoration en Kombination 
af de to fra Keramiken kendte Dekorationsmaader, og dette Udslag af deres 
Skabers Fantasi i Forbindelse med hans Anbringelse af Rytteren paa Fuglens 
Ryg, et kompositorisk Træk af afgørende Virkning, gør det hele til et stor
artet Kunstværk. Efter det anførte tør man uden Tvivl datere den til Tiden 
omkring 700 f. Chr., og den er et overordentlig udtryksfuldt Eksempel paa 
de kunstneriske Brydninger, denne Tids levende Forbindelse fra den nære 
Orient over Kypros til Mellemitalien medførte. Netop herved bidrager den 
maaske ogsaa en Kende til Løsningen af Spørgsmaalet om Etruskernes gaade- 
fulde Herkomst.

Fig. 9. Italisk Bronzefugl. 8.-7. Aarli. 
f . Chr.



Fig. i. Nomadctelte på forarsplads i overgangen mellem steppe og bjergland, Sydafghanistan 
(april 1954).

AFGHANISTAN’S NOMADER 
Henning Haslund-Christensens Minde-Ekspedition 1953-55 

A f K laus F erdinand

A fghanistan  vil vel for de fleste forekomme fjernt og afsides, men ud- 
2 1  fra et geografisk og historisk synspunkt er dette ikke rigtigt; fra de æld
ste tider har Afghanistan snarere været alfarvej -  Asiens korsvej er det blevet 
kaldt -  her krydsedes de gamle asiatiske handelsruter og utallige er de folke
slag, der har gennemvandret dette område og tidvis haft rod her. Folkeligt 
og kulturelt blev landet et kontakt- og blandingsområde mellem indslag fra 
vest, nord og øst, og dette præg har det bevaret til idag; netop derved virker 
det tillokkende på etnografen, her kan ny viden vindes.

I årene 1947-49 indledtes fra dansk side de etnografiske studier i Afghani
stan under ledelse af Henning Haslund-Christensen og de videreførtes og
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udvidedes 1953-55 under ledelse af H. K. H. Prins Peter af Grækenland og 
til Danmark med deltagelse af Lennart Edelberg, Peter Rasmussen og for
fatteren samt dennes kone.

Før de danske ekspeditioner havde der sa godt som ikke været foretaget 
etnografiske undersøgelser i Afghanistan, og opgaverne der forelå var følgelig 
mangfoldige og jomfruelige. Fire forskellige stammefolk blev ekspeditionens 
arbejdsfelt: de primitive gammel-ariske nuristanere (kafirer) i det østlige 
Hindukush; de to centralafghanske bjergfolk, hazara og chahar aimaq, og 
endelig de afghanske nomader. Fra disse sidste skal her berettes lidt.

Som baggrund for nomadestudierne havde vi ikke stort andet end Edel- 
bergs erfaringer fra forrige ekspedition at bygge på, thi litteraturen giver 
kun spredte og lidet koncise oplysninger. Den opgave vi stillede os var derfor 
i første omgang at tilvejebringe en oversigt over nomadismens udbredelse, 
dens forskellige afskygninger og at afgrænse etnografiske områder indenfor 
nomadekulturen.

Vi blev derfor selv farende folk, og den smukke hilsen, som mødte os 
overalt: Gid du ikke må blive træt, var som en venlig opmuntring i vort 
arbejde. Vi foretog, hvad man kan kalde »landevejsetnografi«, og hvis man 
blot ikke haster, kan landeveje være en udmærket introduktion i et områdes 
etnografi; her møder man alle, der er på farten, og i tehusene langs vejene 
træffer man sammen, spørger nyt og hører sladder, og det kan være såre 
nyttigt til at bringe en på sporet af mærkværdigheder, som måske viser sig at 
være overraskende særtræk hos denne eller hin stamme. Maj måned 1954 
tilbragte jeg sammen med min tolk på landevejene mellem Djalalabad og 
Kabul området, netop på den tid da det store forårstræk af nomader var i fuld 
gang; vi fik et levende indtryk af, at folk i store områder af Afghanistan ikke 
er hjemmefødinge, for mange andre end de kvægavlende nomader var på 
vandring. Både byboer og landboer rejser umådeligt meget, og motivet er i 
de fleste tilfælde småhandel; for andre igen spiller klimatisk-geografiske for
hold ind på ganske samme måde, som for de egentlige nomader: arbejds- 
søgende fattigfolk, håndværkere (pottemagere, vævere) og forskellige zigøj- 
neragtige stammer (skindarbejdere, kornrensere, gøglere etc.) flytter således 
mellem bestemte vinter- og sommerarbejdspladser. På denne tur sov vi i 
tehuse eller teltede nær nomadelejre, og stor var vor ærgrelse, da vi første gang 
opdagede, at nomaderne i nattens mulm og mørke havde forladt os; op ad 
formiddagen fandt vi dem imidlertid igen, for hverken de eller vi havde store 
dagsmarcher. Vi kørte 10-15 km om dagen og talte med overhovedet alle vi 
kom over. De fik samme række af spørgsmål i starten: dækkende stamme, 
understamme, hovednæring, vinter- og sommerplads, vandringsvej, boligtype, 
husdyr etc. Kom vi først igennem alt dette kunne samtalen udvikle sig i 
mange retninger; med én faldt jeg i diskussion om nomadernes arbejde, og
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Fig. 2. Kortskitse af Afghanistan med omtrentlig angivelse af den nedre grænse for de afghanske 
nomaders sommerland (.....v....1 ) og den ovre grænse for deres vinterland (-—’ ”  ). De afghanske

nomaders omrader nord for Hindukush er udeladt, da de er af temmelig ny data.

han gav følgende forenklede fremstilling: »Vi arbejder kun, når vi er fattige; 
kommer vi til penge, begynder vi at handle, og når vi har 100.000 afghani 
(ca. 20.000 kr.), holder vi helt op med at bestille noget selv, indtil vi atter 
bliver fattige og må tage arbejde for andre.« Den samme mand sad nogle dage 
senere og fortalte ganske lidenskabsløst, hvordan han engang havde ombragt 
en af sine fjender med gift for at hævne sin dræbte broder, og hans handle
måde var egentlig fredelig, for gift regnes for noget upersonligt og afslutter 
derved en blodfejde. Dette blodhævnsystcm, der findes blandt afghanere, må 
ikke tages som udtryk for vildskab, men som pligt, for intet sættes højere end 
stammens og familjens ære.

En dag i Kunar dalen fik vi en ældre, hvidskægget, rigtig gammeltesta
mentlig udseende mand med op at køre; han fortalte, at hans stamme, der 
oprindelig var agerbrugere, i slutningen af forrige århundrede var blevet 
forflyttet fra et område i et par tusind meters højde til det varme, frodige 
Laghman i Djalalabad området (ca. 600 m o. h.), og selvom de havde fået 
overladt jord der, var de begyndt at vandre, fordi de ikke kunne udholde 
sommervarmen; sommertiden tilbragte de nu i det svalere Kabul område
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med deres husdyr, mens de overlod deres jord til fæstere. -  Da netop et 
sådant erhvervsskifte interesserede mig særligt, spurgte jeg: »Hvad er bedst 
at være, bofast eller nomade?« og han svarede: »Landmanden har sit hus 
at gå til, men nomaden har besværet af de evindelige vandringer« -  og nær
mest ubevidst drejede han samtalens emne, for efter en pause sagde han hen 
for sig »men allerhelst ville jeg have råd til blot at sidde og prise min Gud«. 
Jeg blev nysgerrig: »Frygter eller elsker du Ham?«. »Jeg elsker Ham -« 
og som en eftertanke »jeg frygter Gud for hans magt til i min tid at gøre 
en tigger til konge og en konge til tigger -« (her hentydes til omvæltnin
gerne i 1929, hvor kong Amman Ullah blev drevet i landflygtighed, mens 
en røver »Vandbærerens søn« for en kortere tid blev Afghanistans konge). 
Pludselig var det som om mandens øjne glødede, han blev fjern og sagde: 
»Jeg ville ønske jeg snart kunne blive ghazi«, d. v. s. deltager i kamp mod 
hedninge, hvor man hæderfuldt kan slå hedninge ihjel, eller måske endnu 
mere hæderfuldt dø for hedninges hånd. Da jeg var den eneste »hedning« 
i miles omkreds, føltes det underligt, selvom jeg kunne være fuldstændig 
tryg, da vi overalt blev betragtet som selve landets gæster, -  og intet værd
sættes højere end gæstevenskab.

På en månedstid fik vi fæstet grundtrækkene af nomadismen i Djala- 
labad-Kabul området på ganske samme vis, som vi tidligere havde fået det 
over et område i Sydafghanistan vest for Qandahar. Venskaber og kontakter 
vi sluttede på disse ture gjorde det muligt for os senere -  for at få et så af
rundet billede af nomadekulturen som muligt -  at besøge udvalgte grupper af 
nomaderne på deres forskellige pladser i årets løb.

Afghanistan er beliggende på grænsen mellem den subtropiske og tem
pererede zone, indenfor det store tørre område, der strækker sig tværs 
igennem Asien, hvor sparsom steppevegetation er fremherskende, og hvor 
højt udviklet kunstvandingsagerbrug findes side om side med nomadisme. 
Nedbøren, der overvejende falder om vinteren, giver i de lavere egne et 
kort forårsflor, men da landet har meget store højdeforskelle (det ligger 
mellem ca. 300 m og 5000 m o. h .), finder vi årstiderne forskudt, og somme
ren over er der takket være vinterens snefald ypperlig græsning i de højere- 
liggende egne. Det er derfor først og fremmest højdeforskellene, der betinger 
de nomadiske vandringer i Afghanistan.

De afghanske nomader knytter sig kulturelt til Nærorienten, det viser 
bl.a. deres sorte gedehårstelt (»det sorte telt«), der er den almindelige 
teltform blandt iranske og arabiske nomader. I Afghanistan falder noma
derne grovt taget i to grupper, som i det væsentlige svarer til de store afghan
ske stammegrupper, ghilzai i Øst- og duranni i Syd- og Vestafghanistan; 
indenfor disse grupper er der en del forskelle, både i sproget og i en række 
dagligdags træk, såsom klædedragt, kamelsadler og frem for alt i udform-
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Fig. 3-8. Fig. 3. Sort telt af sydafghansk type med vægge af lcrplastret vidjcfletning. Nær Qan- 
dahar (maj 1954). F ig .4 og 6. Sorte telte af pstafghansk type henholdsvis på midlertidig som
merplads (juli 1953) og på fast cfterådsplads (oktober 1954) i Kabul området. Bemærk de lave 
lermurc. Fig. 5. Malkning hos østafghanske helnomader (Hazaradjat juli 1954). Fig. 7. Fårcklip- 
ning på marked i Østafghanistan med simpel to-delt sax (sept. 1954). Fig. 8. Høstfolk har lejret 

sig på afhøstet mark under vandringen mod Kabul (maj 1954).

5
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ningen af det sorte telt. Begge telttyper er opstillet ved hjælp af barduner, 
men mens teltdugen i Østafghanistan er udspændt over lodretstående telt
stolper (fig. 4 og 6), hviler den i Sydafghanistan på tværgående buer af tre 
sammensurrede træstykker, der til tider er understøttet på midten af en 
stolpe (fig. 3). De to telttyper er klart adskilt, og følger nøje de ovennævnte 
stammegrupper, selv i blandingsområdet nær Qandahar; sammen med et 
særligt sort telt med længdegående ås hos de sydlige chahar aimaq af taimani 
stammen, er begge de afghanske telte hidtil ubeskrevne, men netop af betyde
lig interesse. En foreløbig og flygtig analyse synes at vise, at taimani teltet 
udviklingshistorisk er forbundet med et stolpehus og at dets nærmest be
slægtede former findes blandt de vestiranske lurer og kurder; det øst
afghanske telt derimod synes mærkværdigvis at stå de arabiske teltformer 
nær, mens det sydafghanske telt gradvis går over i en baluchistansk telttype, 
der sikkert i sidste instans må ses i sammenhæng med en tøndehvælvshytte. 
Før en dyberegående analyse er foretaget, er det for tidligt at drage endelige 
konklusioner, men i disse tre telttyper ligger vigtigt nyt materiale til dis
kussion om de sorte teltes indbyrdes sammenhæng og historie.

De nævnte to etnografiske hovedgrupper falder i to forskellige klima
tiske og naturgeografiske områder, og nomadismen får derved forskelligt 
præg, som det i det følgende vil blive skitseret.

Fra Østafghanistan skal tre interessante typer af nomader omtales: 
halvnomadiske høstfolk, helnomader og handelsnomader. Under forårs- 
flytningen bort fra de varmere, østlige egne er de rige fåreavlere i store 
samlede karavaner de første, sidst er spredte tilfældige smågrupper af folk, 
der gerne kaldes »deraugar« (persisk = en, der høster), fordi de hjælper til 
med høsten, hvor de kommer frem. De er let kendelige, da de ofte bruger 
europæiske lærredstelte i stedet for sorte telte; deres husdyrhold er også 
karakteristisk, de har først og fremmest malkekøer og æsler, som de anven
der som pakdyr, og dertil et antal geder og får, samt høns. Disse folk bor 
kun i sommerhalvåret i telte, om vinteren bor de i landsbyerne bl. a. i Djala- 
labad området som »hamsåja« (persisk =  »fælles skygge« = nabo), d. v. s. 
de får overladt et sted at bo mod at udføre visse arbejder. Da de ikke har 
husdyr nok til at klare sig ved dem alene, må de tage arbejde for andre, og 
deres vandringsliv bestemmes i virkeligheden af forhåndenværende høst
arbejde. Opbruddet fra landsbyerne (ca. 600 m o. h.) sker først, når hvede
høsten er overstået i maj. De vandrer da langsomt frem til Kabul området 
(ca. 18001110. h.), hvor hvedehøsten snart er i fuld gang. Her fordeler de 
sig med 3-4 telte i hver eneste landsby og bliver der ca. 3 måneder, indtil 
de atter er tilbage østpå til rishøsten i oktober-november. Dette samspil mel
lem tilvandrende folk og landsbyerne er meget interessant, for der er udviklet 
et særligt forhold, hvor begge parter har visse rettigheder overfor den anden.
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Tig. 9. Ostafghansk nomade med filtkappe i kara\ anserai, Kabul. I baggrunden ses 
hazara-arbejdsmænd (februar 1954).

Kast betaling gives kun for høstarbejdet med 72(, af det høstede, for andre 
arbejder finder der ikke altid betaling sted; høstfolkene bliver en slags un
dergivne arbejdsmænd for landsbyen og får til gengæld frit de tabte aks på 
markerne, spildkornet pa tærskepladsen, samt almindeligv is hø og strå.

Disse høstfolk er ikke en homogen gruppe, de omfatter også folk med 
ringe jordbesiddelse og forarmede egentlige nomader. Vi star her overfor 
en afart af nomadismen, hvor landsbyboeren er den ledende i samspillet 
mellem nomade og bofast.

Størsteparten af Østafghanistans nomader er hclnomadcr, deres økonomi 
og livsform er først og fremmest baseret på fåre- og gedehold og på anven
delsen af dromedaren som lastdyr. Nomaderne ejer for det meste ikke jord, 
derimod hævdvundne vandringsveje og et område, hvor de har græsnings
retten.
5*
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Om vinteren opholder helnomaderne sig i den lavere, snefri del af Øst- 
afghanistan og hinsides grænsen til Pakistan ned mod Indus, samt i Qandahar 
området. Deres flokke finder her græsning på lavere bjerge og udyrkede 
sletter, mens mange af mændene er engageret i karavanetransport (fig. 9).

Omkring forårsjævndøgn bryder nomaderne op fra vinterlejrene, der 
gerne består af et hundrede telte. I Qandahar spredes de i smågrupper ud over 
steppen gennem et par måneder, inden den endelige afgang sker mod bjergene 
i nord. I det øvrige østlige område søger nomaderne fra Pakistan ad de 
gængse veje op i Afghanistan, flytningen foregår til fods og ikke særlig 
hurtigt, 10-15 ^nl tilbagelægges om dagen, for det er netop ved de tider, at 
lam og kid kommer til verden. Efter et kortere ophold på forårspladsen, 
drager nomaderne til Hazarajat -  hazara’emes land -  deres område går så 
langt mod vest som til Daulatjar; her tilbringes en rolig tid i faste lejre i 
2-3 måneder, man søger så atter mod mildere strøg og lejrer sig på bøndernes 
afhøstede marker til ud på efteråret, hvor den endelige afrejse østover finder 
sted. Alt i alt har nomaderne i årets løb været 2 '/2-3 måneder på vandring 
og ofte tilbagelagt langt over 1000 km og 5-6 km i højden: om vinteren har 
de været i ca. 3-700 m o. h. (Qandahar dog ca. 1000 m), på forårs- og efter
årspladserne i et par tusind m o. h., mens sommerpladserne ligger højere, ofte 
omkring og over 3000 m o. h. Jfr. fig. 6 og 10.

Fra husdyrene får nomaderne en række råprodukter: fare- og gedemælk, 
uld, hår, gødning (som bruges til brændsel), kød og skind; vigtigst er mæl
ken, som de kun har rigeligt i 3-4 måneder, den forarbejdes til inddampet 
smør og indtørret kærnemælk, som året rundt er vigtige fødemidler. De 
øvrige produkter behandler nomaderne kun til dels selv, de udgør derimod 
sammen med levende dyr vigtige handelsvarer, for hvilke mange nødven
dige ting erhverves. Det er forbavsende hvor lidet selvforsynende nomaderne 
er: brød er den vigtigste føde, og melet må de købe fra bønderne; gennem
går man hele deres dagligdags udstyr, ser man den store afhængighed af 
specialhåndværkere, fra hvem de køber: teltdug, transportsække, kamel
sadler, flettede bakker, »sengeklæder«, alle jernsager og hele køkkenudstyret. 
Deres eget håndværk er meget ringe udviklet, de laver praktisk taget kun 
filt (tæpper og kapper), enkelte skindsager (vand- og smørkærnesække), 
samt garn og reb af uld og hår. De fleste af disse ting laves af kvinderne, på 
hvem en meget stor del af det daglige arbejde hviler (tilberedningen af mad 
og mælkeprodukter, syning, vandhentning, teltrejsning, lastning af kameler, 
samt tildels malkningen). Mændene har det afgjort lettere og morsommere, 
de passer husdyrene (vogtning, slagtning, kastrering etc. og malkning, hvor 
det drejer sig om store flokke), og de giver sig af med handel. Jfr. fig. 5 og 7.

Handel er simpelthen en nødvendighed for alle nomader, og vandrings
livet stimulerer den; for rige nomader med ledig kapital bliver handel ofte
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den vigtigste næring, mens kvægavlen træder i baggrunden; de bliver da hvad 
man kan kalde handelsnomader, en karakteristisk type for visse af de østlige 
stammer. For hele Afghanistans økonomi spiller disse karavanehandelsfolk 
en stor rolle; i sommerens løb gennemtravvler de hazara’ernes og chahar 
aimaq’emes område med deres lastdromedarer, og de bor på disse ture i 
hvide lærredstelte. Handelsekspeditioneme har deres udgangspunkt i noma
desommerlejrene, hvor de efterlader kvinder, børn og enkelte mænd; de 
medfører handelsvarer fra Pakistan eller Kabul (brugte amerikanske klæder, 
klæde, fodtøj (gummisko!), sukker, te, geværer, patroner, drikkekrus etc.), 
som sælges til hazara’er og aimaq’er for hvede, smør og husdyr. Betalingen 
sker ikke straks men på et særligt »afbetalingssystem«, og det hænder jævn
ligt, at de fastboende kommer i en sådan gæld, at nomaderne tilsidst overtager 
jord, som de så overlader den tidligere ejer at dyrke som fæster mod at han 
får */.. af udbyttet. Denne lokalhandel er den ene side af handelsnomademes 
virke, den anden er, at de i stor stil sørger for Kabul og de øvrige østlige 
områders forsyning med smør og slagtefår. I chahar aimaq området afholdes 
hvert år fire store nomade bazarer eller markeder; den største er Abul, der 
er beliggende i en ganske øde egn sydvest for Daulatjar, den varer en må
nedstid og besøges af mange tusinde. Østlige handelsnomader mødes her 
med syd- og vestfra kommende helnomader, og en omfattende udveksling 
finder sted: for handelsvarer og kontanter fås smør og slagtefår, som føres 
østover og afsættes med god fortjeneste. I juli 1953 besøgte vi som de første 
europæere sammen med prins Peter Abul bazaren, hvor vi fik en særdeles 
fyrstelig modtagelse af de meget velbevæbnede handelsnomader.

Det er karakteristisk for de her omtalte former for nomadisme, at der fin
der overgange sted imellem dem, og det er således til en vis grad afhængigt 
af den enkeltes økonomiske stilling, til hvilken gruppe han hører. I forholdet 
mellem nomader og bofaste ser vi, at høstfolkene står i et afhængigheds 
forhold til landsbyboerne, mens handelsnomaderne viser den modsatte yder
lighed, landsbyboerne er i mange tilfælde deres afhængige. Bortset fra visse 
af høstfolkene er det iøvrigt typisk for store dele af det østlige område, at 
nomader og bofaste falder i adskilte stammegrupper, hvor overgang sjældent 
finder sted; agerbrug og nomadisme er intakte erhvervsformer, som nok er 
afhængige af hinanden men ikke blandes.

I Sydafghanistan er forholdene noget anderledes. Som følge af vandfattig- 
hed lever store dele af landsbybefolkningen på grænsen af eksistensmulig
heden, flodvandingen kan slå fejl eller karezeme kan udtørre, således som 
det vitterligt er sket i de sidste 10-15 °g  det kan give stødet til at lands
byboerne så småt begynder at nomadisere. Skellet mellem nomader og 
bofaste er mindre her, hvilket understreges yderligere ved at nomader og 
bofaste findes indenfor samme Stammeorganisation.
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Tig. i o-11. Østafghanske noinadctypcr. Alanden bærer nvfodtc lain pa ryggen.

Halvnomadisine i flere forskellige former er derfor almindelig. I forårets 
tre måneder flytter mange landsbyboere ud på steppen i telte, for at deres 
får og geder bedre kan udnytte den gode græsning, inden græsset er afsvedet 
og de atter må vende tilbage til landsbyerne, hvor dyrene finder føde om
kring de vandede marker. Andre igen er renere halvnomader, de flytter 
længere bort fra landsbyerne og vender kun midlertidigt tilbage til høsten; 
de anvender foruden æsel også dromedar som lastdyr.

Syd- og Vestafghanistan er vinterområde for et stort antal storvandrende 
helnomader, der har chahar aimaq området som sommergræsningsland; de 
er renere fåreavlere end de østlige nomader, og lokalhandel er ikke synderlig 
fremtrædende, men trods dette har de dog i de senere år erhvervet en del 
jord blandt de sydlige chahar aimaq af taimani stammen.

Nomadismen er, som den findes i Afghanistan, en højt specialiseret er
hvervsform, der i tilpasning til naturomgivelser og kulturelt miljø kan antage 
mange former; fælles for dem alle er, at de ikke hviler i sig selv -  forbindelsen 
med bønder og håndværkere er en nødvendighed. Om nomadismen altid har 
været i denne stilling, og hvordan den i det hele taget er opstået, er spørgsmål, 
der må ses i videre sammenhæng og først kan løses, når den fornødne viden 
om nomadismen i alle dens afskygninger og enkeltheder er tilvejebragt. Som 
et led i dette arbejde, der i stigende grad er blevet et dansk arbejdsfelt, må 
undersøgelserne i Afghanistan ses.



Fig. i. Ekspeditionens amerikanske skytsånd finder en af vore lejre midt på havisen d. 2. juni.

DANMARK FJORD
A f E ig il  K n u t h

D
anmark F jord -  i Grønlands nordøstligste hjørne -  havde på forhånd 

det slettest mulige rygte som sommeropholdssted. Det var dér Alylius- 
Erichsen’s slædehold blev stoppet af lunefulde klimaforhold i juni 1907, 

og tvunget til et flere måneders fangenskab, som senere fik de kendte kata
strofale følger.

Høeg Hagens og Mylius-Erichsens lig blev aldrig fundne. Alt hvad man 
ved om deres død indskrænker sig til nogle få ord i Grønlænderen Jørgen 
Brønlunds dagbog, tilføjede på Dansk en snes dage før jul, da kulden og 
mørket også tvang ham til at give op. Han var da nået til Lamberts Land 
langt sønden for Danmark Fjord, og havde indrettet sig i en klippehule, 
fuldt klar over, at sovestedet ville blive hans gravkammer.

Da man det følgende forår nåede frem til hulen og gravede den fri for sne, 
viste det sig, at Brønlund foruden dagbogen havde endnu en ting i forvaring 
derinde: en lille flaske fuld af papirer, -  Høeg Hagens kortskitser over de 
nyopdagede landområder nordpå. Dér figurerede for første gang konturerne 
af Danmark Fjord, og studerede man kortene nøjere -  som jeg fik lejlighed



E IG IL  K N U T H7 2

til at gøre det forrige år på Det Kongelige Bibliotek -  viste de i det indre 
af Danmark Fjord en fremspringende halvø kaldet Kap Holbæk, med en 
lille bugt syd for nordspidsen. På det ene af kortene havde Hagen desuden 
ved bredden af bugten afsat et kryds, forsynet med oplysningen »Eskimoiske 
Kødgrave«, -  og dermed var signalet givet til den ekspedition, hvorom nær
værende beretning handler.

Nu er eskimoiske kødgrave sandt at sige et så almindeligt fænomen, at 
man ikke behøver at rejse til Grønlands mest berygtede fjord, tæt ved Nord
polen, for at studere den slags nærmere. Man kan ganske vist tage deres fore
komst som et tegn på, at der må have været boliger i nærheden, men for Kap 
Holbæks vedkommende gav en kort omtale af stedet i Brønlunds dagbog 
direkte negativt svar. Oversættelsen fra Grønlandsk sagde nemlig om besøget 
på pladsen den 20. maj 1907 udtrykkeligt følgende:

»Dér hvor vi opholdt os fandt vi en stenmur og en fælde, -  menneskeværk 
fra længst forsvunden tid. Derimod sås hverken teltringe eller rester af vinter
huse.«

Når dette vidnesbyrd alligevel sammen med krydset på Høeg Hagens kort 
æggede yderligere til at starte en Kap Holbæk ekspedition, havde det sine 
særlige grunde. Siden anden verdenskrig var der af amerikanske og danske 
arkæologer indkredset en ældre, såkaldt palæo-eskimoisk fase i Eskimoernes 
forhistorie, der i flere henseender lader sig sidestille med vor »ældre stenalder«. 
Palæo-Eskimoerne var et indlandsfolk med jagt på de store landdyr, rener 
og moskusokser, som hovederhverv, og de forarbejdede deres værktøj og 
våbenblade af flint, hvor de senere kystboere -  neo-Eskimoeme -  op til vore 
dage har benyttet skifer.

Under mine ophold i Pearyland 1947-50 var også jeg stødt på palæo- 
eskimoiske boligtomter. Flere af dem havde netop en sådan konstruktion, at 
uindviede kunde antage dem for »kødgrave«, »stenmure« eller »rævefældcr«, 
og da Kap Holbæk ligger hele 200 kilometer fra kysten med godt opland for 
moskusoksejægere, fattede jeg alvorlig mistanke til Hagens og Brønlunds 
bedømmelse af, hvad de havde set. Det var sikkert en palæo-eskimoisk bo
plads, ikke blot med århundreder men med årtusinder på bagen, og dem 
kender man endnu den dag i dag alt for lidt til i Grønland.

Med mine undersøgelser på de allernordligste kanter efter Peary land
ekspeditionens afslutning var det tilmed gået sådan, at Palæo-Eskimoerne 
begyndte at volde knuder. Bopladser skortede det efterhånden ikke på, men 
de udmærkede sig allesammen ved en sørgelig fattigdom på efterladte sager. 
Størstedelen var overfladefund, og lagdelte møddinger som kunne give kul
tur-kronologi syntes slet ikke at eksistere i området. Derimod viste det sig, at 
bebyggelsernes højde over havet og afstand fra kysten var produkter af land
hævningen og havde relation til deres alder.
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Eig. 2. Isfjæld, ca. 70 ni højt, i den indre del af Danmark Fjord, hvor snesmeltningen havde sat 
isen under vand.

Da vejrstation Nord med stor amerikansk flyveplads oprettedes i 1952 
på Prinsesse Ingeborg Halvø, 150 kilometer sydøst for Pearyland, fortsatte 
jeg undersøgelserne derfra. Jeg fandt 3 højtliggende flintpladser, 12 meter 
over havet, som både forenklede og komplicerede sagen. De havde alle til
knytning til en og samme fossile kystlinje, hvor strandede drivtømmerstokke 
lå rigeligere end i lavere og højere horisonter, og de havde samme flintkultur, 
hvori stikler (redskaber til udskæring af bensplinter) og flækkeblokke fore
kom. Rigdommen på drivtræ måtte give horisonten sammenhæng med en 
mildere klimaperiode, under hvilken stokkene hurtigt og hyppigt kunde 
passere polarbassinet og akkumuleres i Nordgrønland. En træprøves alder 
bestemtes ved C-14 analyse til 3840 ± 170 år (jfr. herom i den første artikel, 
ved O. Voss og H. Tauber).

Forholdene på Prinsesse Ingeborg Halvø kastede lys over de tidligere 
fund nord og syd for Independence Fjord, hvor reglen var den, at de palæo- 
eskimoiske bopladser lå i 12-20 meters højde over vandet, og at der forekom 
stikler, mikroflækker, trykstokke og skrabere blandt kulturelementerne. Jeg 
sammenfattede derfor dette nordlige områdes flint- og bensager under navnet 
Independence Kulturen (se American Antiquity 19, 1954), men anførte sam
tidigt at denne rummede et mysterium, idet en boplads på Deltaterrasserne i 
Jørgen Brønlund Fjord (Pearyland) foruden højtliggende bebyggelser også
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havde sådanne i et nivenau, der kun hævede sig 4-5 meter over vandet. Der 
forelå således den mulighed, at Independence Kulturen ikke var en enhed, 
men at der var tale om forskellige palæo-eskimoiske indvandringer med be
tydelige tidsrum imellem.

På dette punkt kunde måske bugten ved Kap Holbæk give svar, og jeg 
fæstede mere og mere lid til, at det var derfor, Hagen havde afmærket den 
med et kryds. Stedet havde ligget for langt borte fra Pearyland Ekspeditio
nens overvintringshus, til at det kunde puttes ind i slæderejseprogrammet, 
men nu lå den stærkt trafikerede station Nord som et bedre udgangspunkt, 
kun et halvt hundrede kilometer østen for Danmark Fjords munding.

I sommeren 1953 var der åbent vand omkring station Nord og sejlads
muligheder hele vejen til Kap Holbæk, men det var et undtagelsesfænomen. 
Äret efter sad radiotelegrafist Børge Haagensen og jeg på lur ved flyve
pladsen med en motorbåd, uden at isen gjorde mindste tegn til at ville bryde 
op. Vi vidste, at Danmark Fjords indre hver sommer er isfri, og håbede på, 
at en dansk Catalina vilde komme på besøg og forbarme sig over os.

Og det skete virkelig. Grønlands Kommando gav sit samtykke til en Kap 
Holbæk flyvning, selvom omstændighederne forhindrede, at opholdet der
inde kunde blive på mere end 4 timer. Men indenfor denne korte frist lykke
des det at få mine forskellige formodninger bekræftede. For det første fandt 
Haagensen og jeg eskimoiske bygningsværker med så tydelige spor efter 
Mylius-Erichsens undersøgelser, at vi vidste vi havde gjort landgang på rette 
sted. For det andet røbede deres konstruktion i forbindelse med flintsagerne 
i gruset udenom, at det var palæo-eskimoiske boligtomter, og min mistanke 
om hvad Høeg Hagens »kødgrave« og Brønlunds »stenmur« egentlig var, 
blev altså bekræftet.

Og for det tredje lå disse palæo-eskimoiske boligtomter kun 5-6 meter 
over vandet ligesom de ureglementære eksemplarer på Deltaterrassernes ne
derste trin, og de modsvarede dem både hvad indretning og stenkultur angik. 
Karakteristisk var således ildstedets placering midt i en diagonalgang, bygget 
af tynde stenplader, der stod på højkant i to parallelle rækker (fig. 5). End
videre den omstændighed at det benyttede stenmateriale fortrinsvis var 
kalcedon.

Vi bragte trækul fra ildkamrene hjem til København, hvor C-14 labora
toriet fik alderen bestemt til 2830 ± 130 år, det vil sige 1000 år yngre end 
stikkelkulturen fra 12-meter terrasserne. Der synes altså at være to forskel
lige palæo-eskimoiske kulturer eller kultur-faser, og da Jørgen Meldgaard 
samme efterår kom hjem fra arktisk Canada, kunde han berette om lignende 
faser, fordelt på henholdsvis højere og lavere fossile strandterrasser derovre 
(se Kumi 1954).

Men på Kap Holbæk selv skulde de specielle nordgrønlandske forhold
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Fig. 3. Palæo-cskimoiskc flint- og bensager fra bunden af Danmark Fjord. Overst: Forste ind
vandrings-f ase fra 10-13 meter niveauet ( 1-4: våbcnbladc, 5-6: skrabere, 7-9: stikler, 10-13: stikkel
afslag, 14-15: trykstokke af ben, 16-18: niikroflækkcr). Nederst: Anden indvandrings-f aee fra 
3-6 meter niveauet (19: harpunspids af ben, 20: endeblad til harpun, 21: sideblad til lanse, 22: 
knivblad, 23-24: »Klovfods-lanser« med riller til sideblade, 25-26: kniv- eller våbcnbladc, 27-30:

niikroflækkcr).
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afsløre sig med endnu større anskuelighed året efter, da det endelig lykkedes 
at tage den tillokkende halvø i besiddelse ikke for 4 timer, men for hele som
meren. Ekspeditionen talte stadig kun to mand, nemlig foruden mig radio
telegrafist Kristen Sørensen, der var Haagensens og min kammerat fra Peary- 
land-overvintringen 1949-50, og som har æren for, at eksperimentet i 1955 
trods alle vanskeligheder gik så godt fra først til sidst.

For at nå vort bestemmelsessted, inden den indre del af Danmark Fjord 
åbnede, fløj vi allerede sidst i maj måned til station Nord, og spadserede derfra 
til Kap Holbæk på havisen med ski og trækslæder (pulke). Afstanden er 180 
kilometer og den nødvendige udrustning androg 450 kilo. Dem havde vi al
drig fået frem, hvis ikke to amerikanske flyvere, captain Ramstad og captain 
Block, efter eget tilbud havde hjulpet til med nedkastning af depoter på 3 
forskellige steder langs Danmark Fjords østkyst, inden vi startede fra Nord 
natten mellem den 29. og 30. maj. Da lasten på hver af vore pulke alligevel 
gennemsnitligt kom til at andrage over 1000 kilo, og sneen mange steder var 
dyb og blød så vi måtte gøre tredobbeltkørsler, blev de 180 kilometer ens
betydende med en tur på 330 kilometer, inden vi den 21. juni havde alle for
syningerne ved målet og kunde sætte standlejr ved Høeg Hagens noksom 
omtalte kryds.

Her viste det sig da, at der ikke blot lå neo-eskimoiske teltringe af yngre 
dato ved stranden under de palæo-eskimoiske stensætninger på 5-6 meter ter
rassen, som Haagensen og jeg undersøgte i 1954. Men 6 meter højere oppe, 
altså i 12-meter niveauet hvor den rettelig burde være, fandt vi stikkelkultu
ren, repræsenteret med boligformer af en helt anden karakter: runde for
sænkninger i terrænet med centrale ildsteder, formet som kvadrater eller 
polygoner, og bygget af meget tykke sten. Oldsagerne var af blålig flint 
(fig. 3, i-18), og de omfattede foruden uslebne stikler og brede mikro flækker 
(enkelte med savtak-retouche) også små lancetformige våbenblade af en type, 
som åbnede perspektiver til palæo-eskimoiske kulturer i Diskobugten og ark
tiks Nordamerika (fig. 3, no. 3).

Når man besteg det 200 meter høje Kap Holbæk Fjæld og betragtede vort 
stenede tilholdssted i fugleperspektiv, lignede halvøen en vældig, ilanddreven 
drivtømmerstok, furet af bugtede vækstlinjer (fig. 4). Disse tilsyneladende 
årringe var virkelig årringe, det vil sige gamle strandvolde, som markerede 
tidligere kystkonturer og nu lå -  den ene over den anden -  som logerne i et 
amfiteater, fordi landet havde hævet sig. Jo længere en årring var fra kysten 
og jo højere tilvejrs, desto ældre var den, og på hylderne i dette historiske 
kartoteksystem kunde vi blot ved brug af øjnene se vor foreløbige viden om 
mennesketrafikken gennem jordens nordligste landområder blotlagt i sol
skinnet.

Øverst glimtede de først ankomne moskusoksejægeres og stikkelmageres
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Fig. 4. Fortidens strandbredder, som viste sig at rumme henved 4000-arige ildsteder og flintsagcr 
fra de ældste palæo-Eskimoer: »Stikkel-folket’*.

boplads frem, hvor der stod røg op fra de mange bal for omkring 4000 ar 
siden, da en varmeperiode med meget drivtømmer satte ind, og landhævnin
gen begyndte at tage stærkere fart. Det sidste kan man direkte aflæse på det 
bratte fald i terrasserne fra et stort køddepot, som lå vderst på stikkelfolkets 
næs, ned til det 6 meter lavere terræn, hvor næste invasion af palæo-Eskimoer 
slog sig ned cirka iooo år senere. Dette svarer til en hævning på 0,6 cm om 
året, men så kommer der roligere forhold, afspejlet i det meget jævnere fal
dende terræn omkring de 3000 år gamle stenpladeildkamre, hvis bygmestre yn
dede kalcedon og havde en kultur mindende om Kap Dorset Kulturen. De to 
kulturer kan man nu passende kalde »Independence I« og »Independence II«.

Fra de lavestliggende Independence Il-ruiner er der kun henved 3 meters 
højdeforskel til neo-Eskimoernes teltringe ved stranden, og den dertil sva
rende landhævningsgrad er svær at beregne, eftersom man ikke kan sige, hvor
når neo-Eskimoerne med deres konebåde og kajakker aflagde sommervisit på 
stedet. Deres efterladenskaber ligger knap i meter over højvandslinjen, men 
denne meter kan repræsentere en stilstand gennem tusinde år, i løbet af hvilke 
bevægelsen måske endda har skiftet om fra hævning til sænkning.
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Det er muligt, at der senere vil kunne påvises flere bebyggelsesperioder i 
Grønlands nordøstligste hjørne, bade før, efter og indimellem de her nævnte 
tre. Ja, -  vi bemærkede jo da forresten allerede i fjor en fjerde fra vor udkigs
post oppe på Kap Holbæk Fjældet, og dens tilstedeværelse omfattede Sørensen 
og jeg altid med en blanding af stolte og trygge følelser. Vi var enige om, at 
den hævdede sig på smukkeste måde i landskabet repræsenteret af vore to 
bleggrønne, stadig beboede lærredstelte.

Nu ligger der også i deres sted ved randen af elvkløften et par tomme sten
ringe, indrullerede i terrassekartotekets bogholderi med en interessant blik
dåsekultur. Sålænge de får lov at blive liggende, fastslår de ganske nøjagtigt 
sommeren 1955^ plads i systemet, en sommer, der på samme præcise måde har 
bundfældet sig som en milepæl i Sørensens og mit erindrings-kartotek.

Fig. 5. Den stensatte ildsteds-midtergang fra en 
boligtomt ved Kap Holbæk, tilhorende den 
næstældste palæo-eskimoiske okkupation, for 

henved 3000 ar siden.



EN NORSK GLASPOKAL
A f G eorg G a lst e r

D
e i k o n g e l ig e  d a n sk e  S elsk a b  eor Fæ d r e l a n d e t s  H is t o r ie  
stiftedes 1745 af Jacob Langcbek. Foruden udgivelsen af det endnu eksi

sterende tidsskrift Danske Magazin var indsamling af gamle trykte boger, 
håndskrifter, pergament- og papirbreve, sigiller, mønter, oldsager m. m. sel
skabets opgave. Allerede 1748 kunde forstanderen i et større trykt arbejde 
gøre rede for de resultater, der var nået i de første tre år. Hvad oldsager og 
andre antikviteter angik, var selskabets samlinger således en forgænger for 
vort Nationalmuseum. Disse ret store samlinger opløstes i løbet af det føl
gende århundrede og fordeltes til Det kgl. Bibliotek, Geheimearkivet og Old
nordisk Museum, kun en enkelt lille ting er endnu i selskabets eje -  den 
nedenfor afbildede glaspokal.

Den merkantilistiske erhvervspolitik, som man slog ind på under Frederik
IV efter afslutningen af den store nordiske krig, som fortsattes under Chri
stian VI og kulminerede under Frederik V, interesserede sig i høj grad for 
Norge. Man betragtede dette vort broderrige som det vordende industriland 
med store muligheder og rige naturlige hjælpekilder, som det bare gjaldt 
om at få øje på. Der var her en vid arbejdsmark for de projeetmagere, som 
Holberg tager under behandling i Niels klim og andetsteds.

Ved octroj af 21. maj 1739 stiftedes »Det kongelig Allernaadigst Oc- 
trojerede Norske Compagnie«, hvis område blev udnyttelsen af praktisk 
talt alle Norges naturherligheder kun med undtagelse af, hvad der allerede 
var overladt andre til brug. -  Af alle de foretagender, som blev sat i sving 
i disse ar, gik de fleste til grunde, andre havde vanskelige kår, men nåede dog 
frem til mere varig beståen.

Virksomme var også medlemmer af Det danske Selskab, deriblandt 
Christian Grave. Han var født ca. 1700 i Tim, søn af sognepræsten der, 
blev student fra Viborg 1719 og fik theologisk embedseksamen 1723. Efter 
mange omskiftelser blev han 1747 sognepræst i Eger i Norge; samme år 
blev han optaget i Det danske Selskab, hvortil han havde gjort sig fortjent 
ved at opsøge oldsager, gamle documenter og skrifter, og man gjorde sig i 
Selskabet store forventninger om flere norske documenter, han kunde frem-
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skaffe -  forventninger, som desværre ikke blev opfyldt. 1748 blev han ud
nævnt til professor i fædrelandets antiquiteter.

Til den gamle Eger præstegårds jord hørte Nøstetangen, en odde, som 
skyder sig ud mellem Drammenselven og Vestf osselven. Stedet lå i nærheden 
af Norges vigtigste bjergværksstad Kongsberg med gode transportforhold -  
to mil langs Drammenselven til Bragemæs, hvor der var havn og stapelplads 
og lette udskibningsforhold. Direktionen for det nystiftede Norske Com- 
pagni var straks opmærksom på stedets egnethed til industrielle anlæg og 
lejede fra nytår 1740 grund på Nøstetangen af sognepræsten. Der blev straks 
anlagt en række fabrikker, bl. a. en glashytte. Skønt begyndelsen af driften 
ikke var særlig lovende, blev glasværket dog udvidet 1746 og en del tyske 
fagfolk indkaldtes. Driften af glasværket gav ikke desto mindre stadig under
skud, fordi det var vanskeligt at få produkterne afsat i konkurrence med im
porten fra England, Tyskland og Frankrig.

Da Frederik V besøgte Norge 1749, gæstede han også anlæggene på 
Nøstetangen og blev modtaget med et hyldestdigt af pastor Grave, der også 
nævnte stedets seværdigheder:

Paa venstre Haand her fra Glas-Pustcriet ligger 
Som ofte kummerlig for daglig Næring tigger,
Der blæses Glas af Kalk, Salpeter-gifft og Sand,
Hver ærlig Patriot saae det i bedre Stand.

Det Norske Compagni afstod 1751 virksomhederne på Nøstetangen til et 
nvdannet compagni, for hvilket pastor Grave selvanden blev administre
rende direktør. Man foretog nu udvidelser af glasværket og traf foranstalt
ninger til en fremtidig forsvarlig drift og indkaldte yderligere en række fag
folk fra Tyskland. Det viste sig dog snart, at der krævedes større kapital
anlæg, og allerede i juni 1753 trak den foretagsomme sognepræst sig ud af 
direktionen, som så blev overtaget af major Caspar Herman von Storm. Det 
lykkedes denne initiativrige mand at holde driften gående og for en årrække 
at føre glasværket fremad, takket være protektion fra hoffet (grev Mokke) 
og ved importforbud mod udenlandske glasvarer. Storm blev 1763 stiftamt
mand i Christiania, 1766 fratrådte han som direktør for glasværket, 1772 gik 
han fallit. Samme år blev glasværket på Nøstetangen nedlagt.

Det er sandsynligt, at Det kongelige danske Selskabs pokal er en gave fra 
professor Grave til tak for medlemsskabet og for at vise, hvad det norske 
glasværk kunde præstere. Den er rimeligvis skænket i de år 1751-53, da han 
var administrerende direktør, selv om han vel til sin død 1763 stadig om
fattede glasværket med interesse. -  Når denne gave ikke er blevet optegnet 
i selskabets historie, har det sin naturlige forklaring i, at selskabets virksom
hed med udgivelsen af 6. bind af Danske Magazin 1752 ophørte for en længere
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Fig. i. Det kgl. danske Selskabs pokal.
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årrække som følge af, at forstanderen, der 1748 var blevet geheimearkivar, 
blev optaget af en række andre opgaver.

Pokalen er 20 cm høj, med låget 30 cm. Den bærer på den ene side en gen
givelse af selskabets segl, som dateres fra kongelig resolution af 13. juni 1747, 
dragen, der vogter de historiske minder; derover står: det kong: danke sæl
skab. På den anden side ses en fri gengivelse af selskabets vignet fra Danske 
Magazin, arbejdsmarken med folk, der samler aks under devisen til fleres 
nyte. Nederst står sleb: wentzel i eder norgs og på foden på begge sider et 
spejlmonogram, der sikkert skal læses cg. Under foden er indslebet i : w :g.

Pokalen må vel siges at være et smukt arbejde af det unge norske glas
værk, men den tyske glassliber har ikke forstået at gengive de ham forelagte 
indskrifter rigtigt. Han har skrevet danke i stedet for danske, nyte for 
nytte, i eder norgs for i eger norge, og spejlmonogrammet er også besyn
derligt. Der arbejdede flere af glaspusterfamilien Wentzel på Nøstetangen, 
men rimeligvis er det den først indkaldte Frantz Wentzel, der har sat sin signa
tur, der vel skal udtydes »Slebet af Wentzel«, på pokalen. Måske i: w: g. hen
tyder til en anden glaspuster af denne familie, som så har formet selve pokalen.

Det er mærkeligt, at i den store litteratur, der foreligger om den gamle 
norske glasindustri, hvor bl. a. så mange af Nøstetangens smukke pokaler er 
afbildede, denne pokal er ganske undgået opmærksomheden. Den må have 
været godt gemt på Nationalmuseet. Det var, da man 1885 rømmede sel
skabets bibliothekslokale på Prinsens Palais, at man deponerede pokalen i 
museets historiske afdeling. Men Nationalmuseet udstillede dengang ikke 
sager fra tiden efter 1660, og først efter at Folkemuseet var blevet indlemmet 
i Nationalmuseet, blev pokalen 1935 afgivet til denne tredje afdeling, hvor 
den siden har været udstillet (nyt inventarnummer 794- 1946).

Fig. 2. Pokalens bagside.



Fig. i. Abelene Øhlc. Den ældste af de 20 Fanpkvinder, 
der sommeren 1955 bar Fanødragten.

DANMARKS SIDSTE FOLKEDRAGT 
Lidt om Fanniker og Sønderhoninger og deres dragt 

A f  D. Y de - A n d e r s e x

K
om m er  man en sommerdag med færgen fra Esbjerg til Fanø, kan man 
være heldig i trængslen ved færgelejet eller i Nordbys snævre gader mel

lem solbrændte feriegæster, travle handlende og vegeterende rentierer at møde 
en og anden gammel kone, klædt i øens meget smukke og meget særprægede 
folkedragt. Alen heldig skal man være; for mellem Fanøs 2600 indbyggere er 
der i dag kun 20 kvinder, der endnu bærer dragten, og da de er stilfærdige 
damer, der hver passer sit, og som ikke ønsker at vække opsigt, kan det meget 
let ske, man kommer hjem fra et kortere besøg på Fanø uden at have set andre 
Fanødragter end dem, der findes på dukker og postkort i øens souvenirboder.

Og da må Fanødragten ellers regnes for øens mest bemærkelsesværdige 
attraktion. Det er den eneste folkedragt i Danmark, som endnu er i brug. For 
blot hundrede ar siden kunne man i hver eneste egn af Danmark finde men
nesker, der gik med folkedragter. I dag er der kun Fanødragten tilbage, og 
også dens dage er snart talt. Af de 20 kvinder, der endnu bruger dragten, er
6*
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den yngste 67 ar, den ældste 94 (fig. 1 ), og deres gennemsnitsalder ligger over 
de 80. Fanøs andre attraktioner: klitterne, stranden, havet, de to små sømands
byer med de krogede smøger og de lave, røde huse, vil vel endnu i mange år 
fremover bevare deres nuværende, tiltalende præg; men Fanødragten vil gå 
af brug inden for en overskuelig årrække. Så vil ikke alene Fanø blive en 
seværdighed fattigere, men så vil også folkedragten som levende kulturele
ment være ude af den danske historie. Den almindelige kulturudjævning vil 
være kommet det skridt videre.

Da vil Fanødragten ganske som alle andre folkedragter kun være at se i 
museernes montrer og i folkedansernes kredse. Måske også en menneskealder 
eller to endnu ved Fanøs to store festdage, Sønderhodagen og Fannikedagen, 
hvor alt, hvad de to byer rummer af gamle dragter, bliver båret til ære for 
turisterne og for en stor del også af turisterne. Og hvor man i dag kun har 
alt for god lejlighed til at se, hvor ringe en dragt kan komme til at se ud, når 
den sidder på en uøvet, og ikke på en Fanøkone, der har båret den hele sit liv, 
som kender dens finesser, som ved, hvordan den skal sættes og bæres. Så aner 
man også, at de gamle dragter i vore museer måske ikke giver noget fuldt ud 
dækkende indtryk, hvad enten de nu bliver vist frem på levende mennesker 
eller på udstoppede figurer. Og den oprejsning kan man jo nok unde vore 
forfædre.

Men endnu i dag kan man da se Fanøkonen, Fanniken fra Nordby eller 
Sønderhoningen fra Sønderho, færdes naturligt uden skelen til turisme i den 
dragt, som hun har båret, fra hun var barn, som hendes moder bar før hende, 
og som hendes bedstemoder bar før moderen igen. Og det side om side med 
moderne klædte Fanøkoner og kvindelige badegæster, hvis påklædning og 
delvise mangel på samme ikke er mere end eet eller allerhøjst to år gammel; 
for hvem tør gå umoderne klædt ved et badested?

Ikke alene i alder, men også i anvendelighed overgår Fanødragten nutidens 
kvindepåklædning. I dag er den dragt, kvinder anvender ved stranden, af 
anden model end den, der bruges i det daglige arbejde eller til selskabelighed. 
Fanødragten er universalmodel. Den anvendes sommer og vinter, til fest og 
hverdag, ude og inde. Vel kan sommerdragten være af lettere tøj end vinter
dragten, stadsdragten af finere stof end hverdagstøjet, men modellen er den 
samme. Og det er også den samme, der anvendes ude som inde; højst suppleres 
den op i regnvejr eller kulde med et sjal over skuldrene, men aldrig med en 
frakke.

Endelig er Fanødragten i modsætning til moderne kvindetøj ganske fri 
for personlige variationer. Hvilken kvinde ønsker i dag at optræde i samme 
tøj som sin nabo? Fanødragterne er ens som uniformer. I dag, hvor der kun 
er 20 kvinder, der bærer dem, virker det ikke påfaldende; men tænk blot 50 
år tilbage, da næsten alle kvinder på Fanø fra konfirmationsalderen og opefter
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gik i samme dragt, ja endog med hovedbeklædning af samme facon, samme 
stof, men dog i 3 forskellige farver.

For den kulturhistorisk interesserede er Fanødragten nok værd at iagttage. 
Her har man en folkedragt i brug og er ikke kun henvist til at studere nogle 
få hengemte eksemplarer. Her har man i tusindvis af fotografier og en levende 
mundtlig tradition, der gør det muligt at følge dragten hundrede år tilbage i 
tiden. Fdige den, fra den fuldt udviklet brugtes af næsten alle øens kvinder, 
til den i dag kun bæres af ganske få. Man kan få belyst de motiver, der fik 
Fanøk vinderne til at gå med dragten og til at blive ved med at bære den, 
længe efter folkedragter var gået af brug andre steder. Og man kan få belyst 
de motiver, som til sidst fik Fanøkvinderne til at opgive dragten. Intet andet 
sted i Danmark har man som her lejlighed til at sætte sig ind i tankeverdenen 
bag en folkedragt. (Kun om dragtens opståen tier vore kilder. På dette område 
må man -  ganske som ved landets øvrige folkedragter -  søge til skriftlige 
kilder og til gamle dragtrester i skuffer og kister; men det ligger uden for 
denne artikels rammer.)

Fanødragten består i dag som for 100 år siden af hoved- og halstørklæder, 
liv, skørt og forklæde.

Tørklæderne, kludene kaldes de på Fanø, er dragtens pryd. Det er store, 
firkantede tørklæder med indvævet rudemønster og borter langs kanten. Til 
daglig anvendes bomuldstørklæder, til stads silke; men mønster og farver er 
stort set de samme. På dette område er Fanøkonen yderst kritisk. Kun ganske 
bestemte tørklædetvper finder nåde for hendes øjne, og netop disse har i 
mange år ikke været til at købe i forretningerne. De siger, at den eneste fabrik, 
der fremstillede dem, lå i Tyskland og forsvandt med 1. verdenskrig. Derfor 
har de måttet klare sig med brugte tørklæder, købt op fra koner, der er ophørt 
at gå med dragten, og fra dødsboer. De handlende har ganske vist søgt at 
lancere erstatningsvarer, men de har ikke slået an. Til en Fanødragt hører 
der nu engang to kulørte tørklæder af ganske bestemte størrelser, stoffer 
og farver.

Tørklæderne skal også sættes på en egen måde, der intet har at gøre med 
det, man kalder »lige at tage et tørklæde omkring hovedet«. Fanøkonens 
tørklæde sættes med akkuratesse og omhu. Først snoes det lange hår op på 
hovedet. Derefter bindes et hvidt, trekantet tøjstykke, et korsklæde, om håret 
(fig. 2). Oven på korsklædet anbringes en spids, vatteret hætte (fig. 3), og 
uden på denne igen bindes et kulørt tørklæde, hovedkluden, lagt i trekant og 
bundet ganske stramt om ørene med kunstfærdigt arrangerede læg i nakken 
og omhyggeligt bundne snipper fortil (fig. 4 og 5). Om halsen lægges en 
hvid klud og oven på denne et kulørt tørklæde, halskluden, ganske magen til 
hovedkluden.
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Fig. 2. Hovedtøjets inderste stykke: 
korsklædet.

Fig. 3. Hovedtøjets mellemste stykke- 
hatten eller luen.

Sådan sættes Fanøkonens hovedtøj, og sådan er det blevet sat, så længe 
man kan huske. De allerældste fotografier synes at vise, at pjaggerne, snip
perne fortil, tidligere har været bundet på en lidt anden måde, men materialet 
er ikke sikkert. Derimod hævder man på Fanø, at der er forskel i udseendet 
mellem Sønderhoningens og Fannikkens hovedtøj; men klarlægge forskellen 
kan man ikke, og fremmede kan ikke se den. De må nøjes med at konstatere, 
at Fannikkens korsklæde er syet trekantet, medens Sønderhoningens er fir
kantet, men lægges i trekant ved påsætningen, at Fanniken kalder den vatterede 
hætte for en hat, Sønderhoningen for en lue, og at ingen af disse forhold 
øver indflydelse på hovedtøjets udseende.

Tørklæderne findes i tre hovedfarver: røde, lilla og blå. For farvernes 
anvendelse findes ganske bestemte regler. Blåt er sorgens farve. Blå tørklæder 
bæres ved begravelser og efter nære slægtninges død, ikke alene lige efter 
dødsfaldet, men op til et halvt eller helt år derefter. Også efter dødsfald blandt 
naboer og venner bæres sorg, men kun indtil et par søndage efter begravelsen. 
En enke bærer blå tørklæder hele sit liv, eller til hun atter bliver gift. Da 
enkerne er i flertal blandt de Fanøkoner, der stadig bærer dragten, er de blå 
tørklæder i dag dominerende.

Lilla, halvsorg, bæres efter dødsfald blandt fjernere slægtninge eller som 
overgangstrin efter den blå helsorg. Kvinder, der har siddet som enker i 
mange år, kan udskifte de blå tørklæder med lilla, men ikke med røde.

Røde tørklæder er eller rettere var det normale, før enkerne kom i flertal. 
Lejlighedsvis kan man i dag også se grønne eller sort- og hvidstribede tørklæ
der i brug. Begge er stadstørklæder, der først og fremmest ses ved kirkegang, 
specielt altergang. Tidligere har deres brugsområde været større og mere
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Tig. 4. Hovedtøj set bagfra. 
Bemærk læggene i nakken.

Kig. 5. Hovedtøjet med de yderste stykker, 
kludene, påsat.

specificeret, men med Fanøkonemes tiltagende alder er alt blevet forenklet. 
Konfirmand- og brudedragt bliver næppe aktuel mere.

Fanødragtens liv kaldes en nattrøje, men bruges om dagen og har intet 
med nat at gøre. Den er en langærmet, dobbeltradet trøje uden krave, men 
med et lille skød, der stikkes ned i skørtet. Trøjen sidder ganske stramt ind til 
kroppen, ærmerne er snævre og forsynet med slids ved håndleddene. Trøjen 
knappes alt efter sliddet snart til venstre og snart til højre. Langs kanterne 
fortil og langs ærmernes linninger er der påsyet kantebånd med farvet blom
stermønster af en ganske egenartet type. Tidligere kunne disse kantebånd 
købes, i dag må konerne selv lave dem. Blomsterne på kantebåndene skulle 
skifte farve med hovedtørklædet, men denne regel overholdes ikke mere 
strengt. Man kan i dag se røde blomster til blåt hovedklæde.

Trøjen har 12 knapper, lige et dusin. 2X5 fortil og en ved hver hånd
ledsslids. Knapperne er altid udsøgte og på stadstøjet ofte af sølv eller rav. 
Knapperne fortil er anbragt i to grupper, 2X2 foroven og 2 X 3 forneden. 
Gifte kvinder i Sønderho knapper ikke den øverste knap i den nederste 
gruppe. Af gamle fotografier kan man se, at det samme tidligere har været 
tilfældet i Nordby. Skikken er vel opstået i ammetiden, hvor konerne har 
haft svært ved at knappe den snævre trøje og derfor har ladet den knap stå 
åben, der ville spænde mest over brystet. Det er sikkert også for at give plads 
til brystet, at knapperne er anbragt i to grupper med et stort mellemrum 
imellem. Det knapløse stykke giver trøjen mere vidde over brystet. I alle 
tilfælde sad knapperne på pigebørnenes trøjer ganske regelmæssigt uden 
gruppeinddeling, dengang de endnu gik i Fanødragt.

Trøjen er hyppigt blå, men kan være brun eller en hel tredie farve.
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Stadstrøjen er i almindelighed sort, men behøver ikke at være det. Men uanset 
farvevalget gælder det, at trøjen enten er helt ensfarvet eller har diskret farvet 
mønster. Indvævede mønstre er meget almindelige på de silketrøjer, der 
bruges til stads. Det siges, at farvevalget for trøjens vedkommende tidligere 
har været bestemt af meget snævre regler ganske som for tørklædets ved
kommende, men måske er det her som så ofte inden for kulturhistorien: det 
interessante ideal huskes, medens afvigelserne født af den grå hverdags krav 
går i glemmebogen.

Stoffet, der anvendes til trøjen, kan være mønstertrykt bomuld, fløjl, 
silke eller uld. Stoffet er ikke det afgørende. Afgørende er kun faconen, 
kantebåndene, knapperne og deres anbringelse og i nogen grad farvevalget.

Forklædet er af samme farve som trøjen. Er trøjen af bomuld eller silke, 
da gerne af samme stof. Andre stoffer end bomuld og silke synes nu ikke 
anvendt til Fanødragtens forklæde, da man vel næppe skal regne det grove 
sækkelærredsforklæde, som anvendes til have- og markarbejde, med til drag
ten. Forklædet når fra liv til vrist og næsten helt sammen bagpå, og det 
lader kun skørtet komme til syne, når man ser dragten lige bagfra. Udenfor
stående opfatter derfor ved første øjekast forklædet som skørt. Det alminde
lige forklæde bindes bag på ryggen, stadsforklædets bånd går helt rundt om 
livet og bindes fortil med en sløjfe, og i de løst nedhængende ender fastgøres 
små sølvsmykker, de såkaldte tipper (fig. 6). Stadsforklædet er glatstrøget i 
Nordby (fig. 7), plisseret i Sønderho (fig. 6).

Til stads bruges ofte et tøjbælte med sølvspænde.
Skørtet er altid uldent, når fra liv til vrist og er -  i det mindste i sin 

idealform -  6 alen vidt. Men vidden er opsamlet i læg. Skørtet er plisseret, 
pebret kaldes det, således at vidden samler sig om hofterne og bagpå (fig. 10). 
Man fornyede plisseringen ved at lægge skørtet omhyggeligt sammen, læg 
for læg, eventuelt sy det hele sammen med en tråd, binde et fugtigt stykke 
tøj stramt om, og så lægge det ind i en ikke alt for hed bageovn. I dag, da 
ingen Fanøkoner har rigtig muret bageovn hjemme, sendes skørtet til bageren. 
Skørtet giver figur, især da konerne gerne har 2-3 stykker på ovenpå hin
anden. Rygtet siger endog, at velstående kvinder før i tiden gik med 7 
skørter, men her er det nok det hellige syvtal, der spiller ind og forårsager 
overdrivelsen. Men 4 skørter om vinteren har været ganske almindeligt og er 
det måske endnu. Det inderste underskørt er glat, de øvrige plisserede. Det 
er nemlig gamle yderskørter, der får klippet lidt af længden og bliver hængt 
indenfor, når de bliver for slidt til at vises frem udvendigt. Skørtet er foruden 
med slidbånd på indersiden forsynet med et bredt mønstervævet dekorations
bånd forneden på ydersiden.

Dagligskørtet er grønt, stadsskørtet sort. Yderste underskørt er i Sønderho 
ofte af en stærk rød farve. Sådanne røde skørter gik de unge piger meget med
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Fig. 6. Stadsdragt af gammel, sjælden tvpe med 
son klædestroje over nattrøjen, med bryst
stykke og med altergangstorklæde. Sonderho.

89

Fig. 7. Stadsdragt af silke fra Nordby.

som yderskørter før i tiden. Når skørtet var blevet slidt og pigen gift, blev 
det deklasseret til underskørt. Men i koldt vejr og regnvejr slog konen det 
grønne yderskørt op om skuldrene (fig. 8). Det var der jo ikke noget uan
stændigt i, når de havde 2-3 underskørter under, og så lyste det røde skørt 
frem. Men denne farvesymfoni er forbeholdt erindringer, i dag forbliver det 
røde underskørt skjult. Skal de ældre koner nu ud, tager de et sjal om 
skuldrene.

Således må den Fanødragt beskrives, der anvendes i dag. Men går man 
tilbage i tiden til før århundredskiftet eller blot til før den første verdenskrig, 
finder man, at Fanødragten var langt rigere udformet, langt mere nuanceret. 
Da kunne man tale om en særlig pigedragt, konfirmationsdragt, brudepige- 
dragt, brudedragt og også om en særlig høst- eller markdragt (fig. 9). Alle
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Fig. 8. Det yderste skørt slået op om skuldrene 
som frakke.

Fig. 9. Den gamle høstdragt med ansigtsmaske, 
fingerløse vanter og hvidt forklæde.

varieredes de over temaet: hovedtøj, liv, skørt og forklæde. Blot en stof
ændring, en farveændring eller for hovedtøjets vedkommende en form
ændring gav varianten.

Det store spørgsmål bliver nu: hvorfor holdt Fanøkonerne så længe fast 
ved denne særprægede dragt, der i den grad skilte dem ud fra andre kvinder?

Man skal ikke have talt ret længe med en gammel Fannik eller Sønder- 
honing, før man har fået svaret: De gamle delte menneskeheden i 2 grupper: 
de, der var hjemmehørende på Fanø, og så de andre. Og var de andre måske 
ikke lige netop svinene, måske heller ikke tyve og mordbrændere alle sammen, 
så var de dog mennesker, man helst måtte tage afstand fra. Ikke med hjemme
fødningens frygt for alt fremmed; for hjemmefødning var man sidst af alt. 
Snarere fordi man i kultur og velstand overgik bønderne ovre på fastlandet 
og vel også den jævne borger i de nærmeste købstæder.

Fanødragtens blomstringstid falder sammen med den store sejlskibsperiode 
på Fanø, da alle drenge skulle til søs, da Fanøskibe og Fanøfolk kunne træffes 
overalt på verdenshavene. Talte man om Vestkysten, da var det ikke Jyllands,
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Fig. io. Søndagsdragt.

men Sydamerikas vestkyst. Så vid var horisonten. Selv konerne kunne komme 
vidt om, når kaptajnen efter års fravær fra hjemmet satte konen stævne i en 
europæisk havn, hans skib ville anløbe. Det kunne være en dansk, norsk eller 
engelsk havn, og som oftest var det kun Hamburg, men det kunne også være 
så fjernt som Marseille.

Det gælder vist overalt, hvor folkedragter har holdt sig, at de ikke må 
betragtes som udslag af tilbagestående afsondrethed. Amagerdragten, vor 
næstsidste folkedragt, der forsvandt mellem de to verdenskrige, blev båret af 
bønder, der siden Kristian den Andens tid havde snævreste forbindelse med 
hovedstaden. De sjællandske guld- og sølvnakker, der endnu ses som dame- 
tasker, blev båret netop i egne, der havde rig handelsforbindelse med Køben
havn. Det var ikke folk, der levede afsondret, men det var mennesker, der 
vidste, hvem de var. En Store-Maglebybonde var en Store-Maglebybonde 
og ikke en hr. Hvemsomhelst fra Sundby eller Buddinge.

Heller ikke tilbagestående fattigdom har folkedragterne noget at gøre
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med. Såvel Fanødragten som Amagerdragten blev båret af velhavende folk, 
og velstanden gav sig udslag i de mange varianter, afstemt efter lejligheden. 
Sorg, halvsorg, konfirmation, bryllup, altergang o. s. v. At så modellen stort 
set var den samme, og at der ikke fandtes personlige variationer, er jo ikke 
andet, end hvad der også var almindeligt i byerne indtil slutningen af forrige 
århundrede.

Man har haft svært ved at forstå, at folkedragtens bærere ikke har følt 
sig gammeldags og næsten latterlige i forhold til byernes befolkning; at Fanø- 
konen dog ikke straks efterlignede badegæstens tøj. Sådan må tankegangen 
være hos byboere, der er vokset op i teknikkens århundrede, hvor landet hidtil 
har været bagefter. Man forstår det nok bedre i dag, hvor landet er kommet 
sa godt med, at selv en tjenestekarl økonomisk har det bedre end en bank
assistent.

Fanøkone og Amagerkone har ikke følt sig underlegne, når de var i byen. 
Den ene havde sit gode hus og sin mands skib eller skibspart i ryggen, den 
anden en rig og fed gård. De var så sandt ikke ringere end byernes jævne 
handlende og håndværkere, for slet ikke at tale om landets almindelige bønder, 
der havde 1870’ernes krise at slås med. Netop på samme tid blomstrede den 
store skibsfart op på Fanø, den der betingede dragtens sene, men rige udvik
ling. Først da det gik tilbage med sejlskibsfarten, skrev kaptajnen hjem til 
konen: »Køb dig en rigtig kjole, næste gang du kommer ned til mig i Ham
burg, så ikke alle folk skal vende sig om og stirre efter os.« Kjolen var kommet 
før eller siden, men sikkert har den økonomiske nedgang fremskyndet udvik
lingen. Den bragte nye erhvervsformer og nye mennesker til Fanø. Man var 
ikke mere kun sig selv.

Var kjolen først købt, skulle den også slides op, og på den måde vandt 
den almindelige europæiske mode indpas på Fanø.



Fig. i. Medaille af ukendt kunstner for Paul II's grundlægning af Palazzo Venezia 1465. I Den 
kgl. Mont- og Mcdaillcsaniling, lignende er nedlagt forskellige steder i paladsets fundament. 1:1.

OM MØNTER OG MEDAILLER 
SOM BYGNINGSOERE

A f F ri i ze  L in d a h l

V
ed opførelse af bygninger har det helt til vore dage været skik at ned
lægge mønter og inedailler ved grundstene. Alan har ønsket at give efter
tiden et dateringsmateriale, hvilket i visse tilfælde yderligere understreges af et 

grundlæggelsesdokument. Anbringelse af en sådan, som oftest mindre skat 
i en bygnings fundamenter kan spores langt tilbage i tiden og har sin 
oprindelse i bygningsofret, der muligvis først har bestået i begravelse af 
mennesker eller dyr i byggegrunden. Gennem ofret ville man beskytte byg
ningen mod onde magter, sikre den varighed og skabe en vætte, der vogtede 
hjemmet, hvad enten det gjaldt familiens hjem: huset, eller menighedens: 
tempel eller kirke. Det står hen i det uvisse, hvordan man har fundet pa at 
lade disse ofringer af levende eller døde væsener afløse af pengeofre. Nogle 
mener, at man har tillagt metallet en særlig kraft. Således tænkte f. eks. 
babyionerne, at guldet kom fra et bjerg i underverdenen, og at man ved at 
ofre dette metal tilbagcgav det hinsides, hvad der tilkom det.

Under alle omstændigheder har vi gennem nedlæggelsen af mønter som 
bygningsofre fået et dateringsmateriale, hvis anvendelighed som sådant dog 
undertiden kan diskuteres, da det kan være tvivlsomt, om mønterne var 
gængse ved nedlæggelsen.

Bygningsofre var ikke ualmindelige i Ægypten og Mesopotamien fra det 
3. årtusinde f. Chr. De ægyptiske bestod som regel af materialer og redskaber 
(ofte i miniatur), der anvendtes ved byggeri- og indvielsesceremonier. De 
babyloniske og persiske var mere varierede og undertiden suppleret med 
indskrevne tavler; de kunne bestå af statuetter og smågenstande, lige fra billige 
perler og muslingskaller til segl og kostbare juveler, som blev ofret til nytte
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og glæde for guderne. Under udgravningen af Dareios’ tempel i Persepolis 
fandt man i hermetisk tillukkede stenkasser grundlæggelsesdokumenterne, 
bestående af en guld- og en sølvtavle med beretning om tiden for templets 
påbegyndelse (516 f. Chr.), og herunder var guld- og sølvmønter anbragt 
fire og fire. Elektronmønter var nedlagt som offer forskellige steder i det 
gamle græske Artemis-tempel i Ephesos på Lilleasiens kyst. Møntofre er også 
forekommet i statuesokler, dels i Sardes og dels i Priene, hvor der i særlige 
hulrum i de underste sten på Athene-statuens basis er fundet tetradrachmer 
fra 2. århundrede f. Chr. I den romerske kejsertid blev skikken mere alminde
lig, og man benyttede sig ved grundstensnedlæggelser af medailloner med 
kejserens portræt og billede af bygningsværket; i det 5. århundrede e. Chr. 
anvendtes små bronzeplader med indlagte sølvbogstaver, som lykønskede 
kejseren og nævnede de embedsmænd, der stod for bygningens opførelse 
eller reparation. Med renæssancen genopstod den romerske skik at forfærdige 
medailler med billeder af bygherrer, bygninger og beretninger om grund
stensnedlæggelsen. Her skal især nævnes pave Paul II, om hvem en af hans 
fjender fortæller, at han efter klassisk skik plejede at anbringe et næsten 
uendeligt antal guld-, sølv- og bronzemønter med sit portræt i bygnings
fundamenterne. I murene til Palazzo Venezia i Rom har man da ogsaa et 
par gange fundet hans medailler, af hvilke bl. a. det afbildede eksemplar 
(fig. 1) findes i Den kongelige Mønt- og Medaillesamling. Det viser paven 
og det oprindelige, totårnede Palazzo Venezia. Medailleindskriften, der med
deler, at Paul II grundlagde denne bygning i Christi år 1465, står med samme 
ordlyd på paladsets østside. Også i andre bygningsværker, først og fremmest 
Vatikanet nedlagde denne byggeglade pave sine medailler.

Den italienske skik at anbringe medailler ved grundstene nåede her til 
landet i det 17. århundrede; men mønter har været anvendt som bygningsofre 
langt tilbage i tiden. Det ældste eksempel herpå stammer naturligt fra en kirke, 
S t. J ørgensbjerg ved Roskilde, der i vinteren 1953-54 af Nationalmuseet blev 
grundig undersøgt og bl. a. fik gulvet gennemgravet. I det sydvestlige hjørne 
under tårnet fremkom en del spredtliggende mønter på bunden af en grøft 
fra muren til en tidligere kirke. På den ene af mønterne sad en rest lærred, 
måske fra en pose, i hvilken de har været lagt ned. Ialt fandtes 108 mønter, 
hvis tilstedeværelse på dette sted bedst kan forklares som et bygge- eller 
grundstensoffer ved den første kirke. Den må ud fra disse mønter dateres til 
Hardeknuds tid, o. 1040, idet de 59 yngste mønter stammer fra denne konge, 
medens 37 ældre er fra faderen Knud den Store, 2 fra dennes engelske for
gænger Æthelræd II den Rådvilde, og endelig 9 er tyske fra omkring 950- 
1000 (fig. 2). Dette bygningsoffer bestående af mønter, der utvivlsomt har 
været gængse ved nedlæggelsen, giver en usædvanlig tidlig datering af en 
dansk stenkirke. St. Jørgensbjerg er den ældste, hvis grundplan kendes.
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Kig. 2. Udvalg af de i St. Jørgensbjerg kirke 1954 fundne mønter. 2:1.
1. Knud den store, Chester. Forsiden: +cnvte+ angi.orvn. Bagsiden: +go/dpi/ neo/nlei.
2. Knud den Store. Forvirret omskrift.
3. Hardeknud, Lund. Forsiden: +harb/acnvt/rexin/dano. Bagsiden: +alfparuom.vnd.
4. Hardeknud, Roskilde. Delvis forvirret omskrift. Bagsiden midt på: +nevido.
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Det næste eksempel stammer fra Lunds domkirke. Lederen af dennes 
restaurering 1833-59, professor C. G. Brunius har i sit værk om domkirkens 
historie beskrevet 6 mønter, som 1835 blev optaget sammen med grundstenen 
til den vestre halvsøjle ved sydporten. Af disse 6 mønter beror de 4 i Univer
sitetets Myntkabinett i Lund, medens de 2 findes i Den kongelige Mønt- og 
Medaillesamling. De er alle præget i Lund under kong Niels’ regering og 
bærer mer eller mindre tydeligt kongens og hans møntmestre Bjørn og Uffes 
navne. Muligvis har dette møntfund været større end tidligere antaget, da 
endnu 8 lignende mønter kan have hørt til det. En af de mønter, der befinder 
sig i Lund, har tidligere været henført til Harald Kesjas søn Oluf, som var 
herre i Skåne 1140-43. Møntens utydelige og forvirrede omskrift må imid
lertid tolkes som nicolavs. Dette stemmer også bedre overens med selve 
St. Laurentius’ bygningshistorie, da denne kirke, der blev påbegyndt af 
Knud den Hellige, videreførtes under kong Niels og udvidedes af ærkebiskop 
Asger ( 1103-37). Den lille pengesum er sandsynligvis i et af de første år efter 
1104 blevet nedlagt ved grundstenen til den påbegyndte portal. Bagside
indskriften er på to af mønterne: + biornilvnde paxp (eller por) (fig. 3). 
Hvad der skal forstås vet det sidste ord er tvivlsomt. Det er blevet for
tolket som et kongeligt påbud om fred, der var nødvendig for, at handelen 
frit kunne udvikle sig i en »portus«, havn eller handelsstad. Maske har den, 
der nedlagde mønterne ment, at netop disse måtte være egnede til at værne 
kirkeporten.

Ca. 50 år yngre er den mønt fra Sven Grathe, der tillige med en meklen- 
borgsk hulpenning fra det 14. århundrede blev fundet ved nedbrydning af 
det gamle stenalter i Bjeverskov kirke, Præstø amt. Nedlæggelsen af mønter 
i dette og de nedenfor omtalte altre kan være inspireret af samme tanke som 
bygningsofrene ved grundstene. Der må dog sondres mellem de mønter, der 
er indsat i selve altermurværket og de, der er nedlagt i alterets relikviegemme. 
Desværre fremgår det ikke altid klart af fundoplysningerne, hvad der er 
tilfældet. Sven Grathe-mønten og hulpenningen giver formodentlig tidsbe
stemmelser for henholdsvis bygning og ombygning af Bjeverskov-alteret.

Valdemarernes tid er i modsætning til den foregående fundfattige pe
riode ret stærkt repræsenteret i fundene fra vore kirker. I Fensmark kirke, 
Præstø amt, blev i 1858 fundet 22 Roskilde-mønter, hvoraf 18 er fra Valdemar 
den Store og 4 fra Knud VI. De var uden noget gemme indmuret i den østre 
side af kormuren. Tilsvarende fandtes i den vestre mur to æsker af spån og 
blik; den ene indeholdt ben af en hovedskal, den anden en opløst masse i 
papir. De gode, gængse sjællandske penninge må sikkert være henlagt som 
et byggeoffer, og kan datere korets opførelse eller hele kirken til begyndelsen 
af Knud V i’s tid (1180erne).

Også i en række jyske kirker er der fundet indmurede Valdemar-mønter.
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Fig. 3. Mønt fra kong Niels slået af Bjørn i Lund. Bagsideømskriften: + biorn i lvnde pax por. 
Fundet i Lunds domkirke 1835. 1:1.

Således i Østerild, Thisted amt, hvor der under en reparation i 1914 blev 
fundet 5 mønter i korets østmur og 2 andre i »muren bag stenaltret«. Af 
disse kan een mønt henføres til Sven Grathe, tre til Valdemar den Stores første 
regeringsår, medens resten er ubestemmelige, da de ødelagdes ved murens 
sammenstyrtning. Mønterne kan datere kirkens opførelse til ca. 1160. En 
Valdemar-mønt af samme type som den ene af Østerild-mønterne med kronet 
kongebillede og en fane er 1881 fundet under istandsættelse af Sønder Bjært 
kirke, Vejle amt. Den lå i gangen bag alteret under en »kværnsten«, hvis 
tragtformede udhulning dannede tag over mønten, vel sagtens i et relikvie
gemme. Det er tvivlsomt, om denne mønt kan give nogen datering. I Ikast, 
Ringkøbing amt, er der under kirkens alterbord i 1904 fundet et par mønter, 
den ene af en gængs Valdemar Sejr-type fra Ribe, den anden fra Christopher 
II, slået i Viborg. Måske kan disse ligesom mønterne fra Bjeverskov kirke 
datere opførelsen og ombygningen af alteret. I Vammen kirke, Viborg amt, 
er der 1875 fundet en Valdemar Sejr-mønt fra Viborg; den formodes at have 
siddet fast i kalken fra et stykke borthugget mur.

Medens det på indeværende tidspunkt ikke er muligt at ordne Valde- 
maremes jyske mønter i tidsfølge og fordele dem på de forskellige mønt
steder, er der dog een mønt, slået i Ribe, der i sin indskrift bærer årstal: 
+ anno : dom ini) ( -r : Miccxxxmi:, hvilket hentyder til mageskiftet mellem 
kongen og bispen vedrørende mønten i Ribe (1234). Et eksemplar af denne 
mønt er i 1941 fundet i Dørken kirketomt (tidligere Sejrup kirke), Tyregod 
sogn, Vejle amt; den lå i murværket i koret lige overfor alteret og kan måske 
datere den gamle kirke, som forlængst er revet ned.

En smykkebrakteat, som blev fundet i 1947 ved rydning af sten umiddel
bart øst for Thisted kirkes kor, og som er omtalt og afbildet i Fra National
museets xÅrbejdsmark 1950, kan være nedlagt som offer i den ældre romanske 
kirkes kor. Den stammer fra Valdemarstiden eller århundredet ca. 1150-12 50 
og viser i profil brystbilledet af en prælat.
7
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Medens de såkaldte »borgerkrigsmønter« fra hundredåret efter Valdemar 
Sejrs død er rigt repræsenteret i danske skattefund, optræder de kun sjældent 
indmurede i bygninger, og da hovedsagelig i alterborde. 8 Christopher Il
mønter fra Roskilde er således i Vindinge kirke, Københavns amt, fundet 
sammen med en bronzenøgle: »Nøglen laae umiddelbart under Alterets 
Bordplade paa den af Kridtstensquadre murede Alterfod, i hvilken var et 
fiirkantet Hul, bestemt til Reliqviegemme. Omkring dette Hul laae de 8 
Mønter«. Det er yderst tvivlsomt, om mønterne daterer alteret, da de kan 
være nedlagt efter dets opførelse.

Først fra Christian lV ’s tid kendes gennem Kunstkammerets tilgangsliste 
for 1772 et mindre bygningsoffer nedlagt i et verdsligt bygningsværk. Der 
berettes her om 5 mønter fundet i en mur ved Skanderborg. Mønterne er fra 
højst forskellige perioder: den ældste er en hvid udstedt af rigsrådet 1448, 
den næste er en 8-skilling fra Frederik II; dernæst kommer en lille mønt fra 
Johan Adolf af Gottorp (1590-1616) og endelig to hvide fra Christian IV 
præget 1610-20. Byggeofret kan således tidligst være gemt hen i årene umid
delbart før 1620. Hvilken mur der er tale om fremgår ikke af oplysningen; 
men tiden for henlæggelsen kan passe på den 5 '/2 sjællandske alen høje mur, 
der 1619 opførtes langs Draget, som forbandt slotsholmen med fast land.

En anden slags bygningsoffer, et tårnknapfund, kendes fra herregården 
Løgismose på Fyn. Skikken at gemme mønter og medailler i tårnknappen 
ved fuldendelsen af en bygning er ikke så gammel som nedlæggelserne ved 
grundstene; det ældste eksempel herpå er fra kirken S. Paolo fuori le mura i 
Rom, hvor der i klokketårnet er fundet tyske mønter fra det 11. århundrede. 
Da man 1826 nedbrød kapellet på Løgismose blev der i tårnet fundet en 
bly kapsel med tre sølvmønter, hvoraf (som det står i Antiquariske Annaler 
IV s. 568) »et Par forhen have staaet i overtroisk Anseelse« -  samt et par 
skrivelser fra henholdsvis 1718 og 1769, hvori der berettes om kapellets op
førelse og reparation.

Fra Møntsamlingens fundprotokol kendes endnu nogle mønter, der skal 
være fundet ved grundstene. En stor guldmønt på næsten 10 g fra Jacob I af 
England (1604-19) fremkom i 1933 ved nedbrydningen af Klingenbergs 
gård i Ålborg (nu i »Den gamle by« i Århus). Mønten lå under en kampesten 
i nordre længe ud mod fjorden. I Fredericia er der 1856 mellem to grundsten 
under en bygning fundet 27 større og mindre sølvmønter samt en lille kobber
mønt, heraf 2 3 danske og norske mønter fra Christian IV og Frederik III fra 
tiden 1608-57 og 4 samtidige nederlandske samt en falsk norsk 2-skilling fra 
Frederik IV 1701; sidstnævnte falder helt udenfor sammenhængen med de 
øvrige og hører sikkert ikke til dem. Der er naturligvis grund til en vis skepsis 
overfor ovenstående to meddelelser om grundstensfund, da disse jo ikke 
stammer fra faglige undersøgelser. Anderledes forholder det sig med en
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Fig. 4. Bygningsoffer nedlagt i ejendommen på hjørnet af Nvtorv og Frcderiksberggade. Øverst 
til venstre Guinea-dukat 1730, til højre den sjældne rejscdaler 1732, i midten kroningsmcdaillc 1731 

og nederst to 24-skillinge 1732 og 1731. 1:1.

médaillé og nogle mønter (fig. 4), nedlagt ved grundstenen til bygningen 
på hjørnet af Nytorv og Frederiksberggade i København. De blev fundet 
i 1908, da bygningen blev revet ned. Underst la en kroningsmedaille fra 
Christian VI 1731, derover en 24-skilling 1731, en dukat med billede af 
Christiansborg i Guinea slået 1730 for det Vestindiske Compagni i anledning 
af tronskiftet, derover igen en 24-skilling 1732 og øverst 6 mark norsk 1732. 
Sidstnævnte mønt er en sjældenhed. Den blev slået i anledning af Christian 
\T s  rejse til Norge, der skulle have fundet sted i 1732, men blev udsat til det
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følgende år. 6-mark eller 
i / 2 -kronestykkerne, der 
også kaldes rejsedalere, 
blev derfor ommøntet med 
årstallet 1733 på nær 12 
exemplarer, af hvilke der 
med denne fundmønt i dag 
kun kendes 5 ialt. Dis
se mønter, der så tydeligt 
er anbragt med hensigt, 
daterer bygningens opfø
relse til begyndelsen af 
1730’erne, hvilket passer 
godt på et hus, som er op
ført efter den store »fyrg- 
terlige« ildebrand i 1728.

Til slut skal omtales 
nogle nedlæggelser af me
dailler ved grundstene til 
særligt monumentale byg
ningsværker.

Fig. 5. Lersparebøsse (ca. 11 cm høj) fundet 1954 med 2 sølv- Et smukt eksempel her- 
og 10 bronzemedailler i Charlottenborgs murværk. på stammer fra Charlot-

tenborg på Kongens N y
torv. Her har man to gange fundet grundstensmedailler i murværket, 1886
3 sølv- og i bronzemedaille, 1954 2 sølv- og 10 bronzemedailler i en lille 
lersparebøsse (fig. 5). 1866-fundet blev gjort i hjørnet af den sydøstlige fløj, 
velsagtens ikke langt fra det sted, hvor en murer nu forrige år fandt spare
bøssen, da han slog hul i muren ca. 2 m over jorden for at anbringe et rækværk 
omkring Utzon Franks Thorvaldsen-statue (fig. 6). Grundstensnedlæggelsen 
til palæet, der opførtes til Frederik Ill’s uægte søn, Ulrik Frederik Gylden
løve, blev foretaget den 3. april 1672 af bygherrens to halvbrødre, Christian V 
og prins Jørgen af Danmark, der senere blev den engelske dronning Annas 
gemal, samt af »De store Kongens Mænd«, som »og hjulpe til«, ifølge Anders 
Bordings beretning i hans versificerede avis »Den danske Mercurius«. Med så 
mange hjælpere til grundstensnedlæggelsen er det ikke mærkeligt, at man 
allerede har fundet medailler på to steder. Og endda er man sikkert ikke nået 
frem tid den af kongen anbragte grundsten, hvor man må kunne vente at 
finde een eller flere guldmedailler. Lersparebøssens jævne og prunkløse ud
seende og fraværelsen af et dokument tyder på, at der her ikke er tale om den 
egentlige grundstensnedlæggelse; men sparebøssens anbringelse over mands-
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Fig. 6. Sparebøssen blev fundet i murværket 
ca. 2 m over jorden.

højde er ikke noget argument herimod, da der kendes eksempler på »grund
stene«, som ligger temmelig højt over grunden. Det fremgår ikke af fund
oplysningerne, i hvilken højde 1886-medaillerne fandtes. Medailleme blev 
udført til lejligheden af den kongelige stempelskærer Jeremias Hercules. På 
forsiden ses Gyldenløves portræt, på een bagside en kronet løve mellem hans 
og Norges våben med årstallet 1672 over, på en anden palæets façade, som 
den var projekteret ved grundstensnedlæggelsen. Medaillefremstillingen af 
palæet afviger en del fra det Charlottenborg, vi kender i dag, især på grund 
af sidefløjenes kupler.

Medens der fra Stockholms slot foreligger to forskellige grundstensmedail- 
ler fra 1734, som blev nedlagt ved grundstenen til de af Frederik I opførte 
halvrunde fløje, der omgiver borggården, er der ikke blevet slået grundstens- 
medailler til noget af Christian V I’s store byggeforetagender her i kongeriget 
(derimod flere indvielsesmedailler, først og fremmest til Hirschholm og Chri
stiansborg).

Som et led i festlighederne i anledning af det oldenborgske kongehus’ 
300 års fest 1749 nedlagde Frede
rik V den 30. oktober den første 
sten til den først 1894 indviede 
Frederikskirke: »Udi den udhu
lede Sten blev lagde nogle Jubel- 
Medailler af Guld og Sølv, tillige
med en stor Medaille«. Det er tre 
forskellige jubelmedailler for det 
oldenborgske kongehus’ 300 års 
fest fra medaillørerne Arbien,
Winsløw og Wahl; men selve 
grundstensmedaillen kendes kun 
af omtale i samtidens presse. Så
ledes gengiver Nye Statstidender 
for oktober medaillens latinske 
inskription i oversættelse: »Til 
Amindelse, at Gud i 300 Aar har 
bevaret Det Kongel. Oldenborg
ske Huus har Friederich den 
Femte, Konge til Danmark og 
Norge af et taknemmeligt Hierte 
lagt den første Steen til denne 
Kirke den 30. October 1749«.

Der findes fra nyere tid et eks
empel på skattenedlæggelse i en
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statuesokkel. Da grundstenen skulle lægges til Frederik V ’s rytterstatue i 1760, 
lod Det asiatiske Compagni slå en médaillé, hvortil Daniel Jensen Adzer skar 
bagsidestemplet. Dette har en mindeindskrift for grundstensnedlæggelsen an
bragt i laurbærkrans. Til forsiden anvendtes et stempel med Frederik V ’s por
træt, vist nok fordi der dengang ikke blev tid til at fremstille en forside efter 
modellen til rytterstatuen. Medaillen med dette motiv sloges først 1768 af 
Adzer og Wolff. Grev Mokke nedlagde den 18. oktober 1760 6 medailler i 
guld, sølv og bronze sammen med gangbare mønter og en bronzeplade med 
latinsk og dansk indskrift i grundstenen. Det kom til at koste Compagniet den 
ikke ringe sum af godt og vel 2922 rd. at nedlægge og uddele disse medailler.

I anledning af grundstensnedlæggelsen den 28. september 1805 til det af 
C. F. Hansen opførte råd- og domhus på Nytorv prægedes en médaillé med 
Christian V II’s billede (fig. 7). Til forsiden benyttede man sig af Adzers 
stempel til den på det tidspunkt 38 år gamle kroningsmedaille, medens bag
siden blev udført af P. L. Gianelli. Et eksemplar til 40 ducater, i vore dage 
omtrent den sum af 1400 kr., nedlagdes med grundstenen. -  En sådan flothed 
afholdt man sig fra, da man i 1894 nedlagde grundstenen til Københavns nye 
rådhus; her nøjedes man med at indlægge et dokument i en glaskapsel ved 
grundstenen, som er anbragt under tårnet. I det hele taget hører det til sjæl
denhederne, at der nu til dags nedlægges mønter eller medailler ved grund
stene. Et af de seneste eksempler herpå stammer fra Emdrupborg i København, 
hvor man ved skolens ombygning fandt gangbare mønter, der sammen med en 
avis og et grundlæggelsesdokument var anbragt i den af tyskerne i 1941 ned
lagte grundsten. Denne blev sammen med indholdet lagt tilbage på plads, men 
ved den officielle indvielse af skolen i juni 1956 suppleredes den med en ny 
grundsten uden mønter.

Fig. 7. Medaille nedlagt med grundstenen til C. F. Hansens rådhus 1805. 1:1.



Situationsplan af Østcrholin 1768. Rigsarkivet.

ØSTERHOLM SLOTSRUIN PAA ALS
A f O tto N orn

B
l a n d t  Danmarks Fortidsminder er Jordværkerne de mest imponerende 
-  og mindst kendte. Vore historiske Bygninger er efterhaanden nøje 
registrerede og deres Inventarisering vidt fremskredet. Jord værkerne, de saa- 

kaldte Voldsteder, bliver først i disse Aar omhyggeligt opmaalt, saaledes som 
de nu tegner deres ofte halvt udviskede Konturer i Terrainet. Gaadefulde er 
de fleste; Volde og Grave aabenbarer sig som sære Figurer paa Koteplanerne, 
Tegn, som kan være særdeles vanskelige at tyde, men som bestandig lokker 
Arkæologen til at efterspore og undersøge Bygningsresterne under Grøn
sværen, hvor Nøglen til Gaadernes Løsning ligger gemt.

Næsten alle Voldsteder er middelalderlige Forsvarsværker, som har be
skyttet Stormandsgaarde, men endnu veed vi næppe mere end hvilke Typer, 
der tilhører den ældre og hvilke den yngre Middelalder; kun ganske und-
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Østerholin Borgtomt og Voldsted, 1:2000. Maalt af H. Stiesdal 1954, tegnet af C. v. Jessen.

tagelsesvis er Fortidsminder af denne Art nogenlunde sikkert daterede, at faa 
Materialet sorteret er i sig selv en vældig Opgave.

Til vort Lands største og skønneste Voldsteder hører en Gruppe, som 
dog klart skiller sig ud baade typologisk og kronologisk, det er Renaissancens.

Gennem hele Middelalderen efterlevede Stormanden ganske bogstaveligt 
den kendte Regel: My home is my castle. Ved Værker af Jord og Vand søgte 
han at beskytte sit Liv og sin Ejendom mod Overgreb, og længe efter Greve- 
fejden, som paa disse Kanter havde demonstreret Kanonens ødelæggende 
Kraft, vedblev Herremanden at krybe i Ly bag brede Volde og favnetykke 
Mure; de kunde i det mindste holde Almuen paa respektfuld Afstand. Og 
med den Magt, som Adelen havde tiltaget sig over Bønderne, blev den yngste 
Gruppe af Voldsteder, Renaissancens, skabt ved deres Slid og Slæb. Drøjt har 
det været at stille hos Undertrykkeren med Øg og Vogne for at flytte Sten 
og Jord og se hans nye Bolig triumferende rejse sig paa Voldstedet. Herregaar- 
den markerede eftertrykkeligt, at Kløften i Samfundet nu var uoverstigelig.

Renaissancens Voldsteder, som almindeligvis lader sig datere helt nøj
agtigt, paakalder ikke samme historiske Interesse som Middelalderens, til Gen
gæld ejer de andre Kvaliteter, først og fremmest æstetiske. Herregaardens
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Østerholm Borgtomt og Voldsted. Luftfotografi optaget af O. Olsen og H. Stiesdal 1956.

Forsvarsværker, som i Middelalderen var Udtryk for Livets bitre Alvor, bliver 
fra nu af helt eller delvis Kunstværker, Led i et veldisponeret Bygnings
anlæg, hvis enkelte Dele mere er placeret efter Kunstens end Nødvendig
hedens strenge Regler. Efter 1536 blev Adelens Betydning som Krigerkaste 
mindre, til Gengæld voksede dens politiske og økonomiske Magt. Herre
manden lagde sit Jordbrug om til Stordrift og forstod fuldstændig at udnytte 
sin næsten uindskrænkede Magt over Bønderne; han flyttede fra Fædrenes 
altfor snævre Voldsted for at kunne bygge sig en større, mere komfor
tabel Bolig og en rummeligere Ladegaard svarende til den saa udbytterige 
Kvægavl.

Saavel i Kongeriget som i Hertugdømmerne satte den nye Tids Vilkaar 
sit Præg paa Landskabet. Hvor tidligere alene Kirkebygningerne havde re
præsenteret den monumentale Arkitektur, kom Herregaarden til. Som vi 
endnu ret tydeligt kan skelne det nye Landskabsbillede i Sydsjælland, Fyn og 
paa Djursland, saaledes har dets Træk ogsaa tegnet sig andre Steder, blandt 
andet paa Als, hvorfra følgende Eksempel er hentet.

I et Landskab saa ødansk og frodigt smilende som intet andet, i Egen Sogn, 
ligger Helvitgaards velbevarede Voldsted, hvor den mest kendte af de gamle 
alsiske Adelsslægter Sture’rne har holdt til i det mindste et Par Hundrede Aar.
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Thomas Sture, sidste Mand af sin Slægt, blev baade rig og mægtig; som 
ung tjente han ved Hertug Frederiks Hof paa Gottorp og deltog i Greve
fejden, sidenhen modtog han vigtige Embeder og Hverv af Christian III, var 
saaledes fra 1549 og indtil sin Død 1563 Amtmand paa Sønderborg Slot. 
Thomas Sture ligger begravet i Notmark Kirke, hvor Hustruen Barte Ahle- 
feld rejste en statelig Mindesten, hvis Figurer og Indskrifter endnu vidner 
om disse Adelsfolks Storhed.

Omkring 1550 fandt Thomas Sture Forholdene for smaa paa Voldstedet 
i Nørreskoven og valgte som saa mange andre af sine samtidige Standsfæller 
at flytte sin Gaard for at faa mere Plads til Folk og Fæ og bedre Adgang til 
sine Jorder. Den nye Helvitgaard kom til at ligge et Par Kilometer sydligere 
end den gamle, ved Bredden af en lille nu udtørret Sø.

Forinden Omtalen af de Undersøgelser, som Nationalmuseet og Sønder
borg Amts Museum lod foretage her i Somrene 1953-54, skal Beretningen 
om Gaardens Historie føres à jour.

Thomas Stures og Barte Ahlefelds eneste overlevende Barn, Datteren 
Kathrine, ægtede den holstenske Adelsmand Hans Blome til Seedorf, og han 
efterfulgte Svigerfaderen som Amtmand paa Sønderborg Slot, da dette ved 
Dronning Dorotheas Død 1571 tilfaldt hendes yngste Søn Hertug Hans. Om 
denne Smaafyrste -  lige saa rig paa Børn som fattig paa Land -  fortælles, at 
han i sin umættelige Griskhed efter Jord fjernede sytten adelige Slægter fra 
Als. Hertug Hans, der ved Aar 1600 havde faaet hele den frodige 0 i sin 
Haand, var i Virkeligheden mere Storgodsejer og Grosserer end Fyrste. I 
1581 modtog han en betydelig Arv efter sin Onkel Hertug Hans den Ældre 
og blev saaledes i Stand til at foretage sit Livs største Godskøb. Hellig Tre
kongers Dag 1584 erhvervede han for 176500 Mark Lybsk Helvitgaard og 
Gammelgaard af Hans Blome og Hustru.

Bønderne vandt intet ved at skifte Herre, tværtimod, de fik først ret 
Kærligheden at føle. »Den onde Hertug Hans«, som han helt op imod vor 
Tid blev kaldt, forfulgte sin Godspolitik med haard Haand og uden mindste 
Hensvntagen til sine alsiske Undersaatter. Ligesom Frederik den Anden, der 
i Aarene 1580-88 udkøbte hele Adelen i Haderslev Amt, hans Arvepart efter 
»Gammel-Hans«, var det ogsaa Lillebroders Maal at samle Jord til vidt
strakte Vildtbaner og Storbrug. Han nedlagde Bøndergaarde, ja hele Lands
byer overalt, hvor de var ham i Vejen, saaledes nu ogsaa omkring »Øster- 
holm«, som han kaldte sin nyerhvervede Ejendom ved Nørreskoven. »Øster
holm« blev Hertug Hans særdeles kær, for ikke blot hørte der fede Græs
gange til Gaarden, men dens skønne Beliggenhed tæt ved Nørreskoven, som 
vrimlede med sjældent Vildt, gjorde den til et behageligt Opholdssted, et 
Jagt- og Lystslot, saaledes som Fyrsterne paa den Tid yndede at have det. 
Hertugparret tog ofte Ophold paa »Østerholm«, og her døde Hertug Hans’
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Østerholm Voldsted, söndre (i ra v med den tidligere Forpagterbolig set fra Vest. O. N. 1954.

første Gemalinde Elisabeth af Braunschweig-Grubenhagen den tolvte Fe
bruar 1586.

Under Hertug Hans oplevede Østerholm sin egentlige Storhedstid, Byg
ninger og velsagtens ogsaa Voldsted blev udvidet og forskønnet, Adelsgaar- 
den fik et fyrsteligt Præg, saaledes som det nu efter Udgravningen aner lader 
sig konstatere.

Østerholms senere Skæbne er mindre interessant og kan derfor skildres 
ganske kort. Ved Hans’ Død 1622 blev det i Forvejen meget beskedne søn- 
derborgske Hertugdømme delt imellem hans fem Sønner, og Østerholm 
fulgte med Nordborg Amt, som tilfaldt Hans Adolf. De nordborgske Her
tuger benyttede Slottet som Enkesæde indtil 1723, da Fr. Carl, Hertug af 
Plön overdrog Østerholm og et Par andre Gaarde til Frederik IV. Ved denne 
Lejlighed blev optaget en Fortegnelse over Hertuginde Elisabeth Charlottas 
efterladte Møbler og personlige Effekter paa Østerholm, hvoraf fremgaar, at 
Slottet var rigt udstyret med herskabeligt Indbo.

Men efter at Nordborg nu var blevet et kongeligt Amt og tilmed snart
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underlagt Sønderborg, var der ikke længere Brug for Østerholm Slot; Sale 
og Kamre blev tømt for det kostbare Indbo og overladt til Forfaldet. En Ind
beretning fra 1730 fra Husfogden Peter Danielsen giver et sørgeligt Billede 
af Tilstanden: ingen kunde uden Fare passere Slotsbroen, Murene var revnede, 
Taget utæt og Vinduerne næsten overalt ødelagt. Saa vidt var det kommet i 
Løbet af kun syv Aar. Amtmand Scheel vidste daarligt, hvad han skulde stille 
op imod al denne Elendighed, men foreslog at tage Kobberet ned af Taam- 
kupleme for at sælge det og fik Taget repareret og alle Vinduer indvendig 
tilnaglet med Brædder, saaledes at de vilde Fugle ikke længere kunde flyve 
ind og ud. Forfaldet lod sig dog ikke standse, Revnerne i Murene blev større 
og større, Østerholm gik sin Undergang i Møde. Den 6. Januar 1733 faldt 
Dødsdommen i Form af en kongelig Tilladelse til Nedrivning af Slottet, og 
herom sluttede Landbygmester i Hertugdømmerne Claus Stallknecht Kon
trakt med Murermester Johan Jørgensen. Jorden blev bortforpagtet eller 
solgt, i 1768 endog selve Slotstomten, den runde Plads, hvor Hovedbygnin
gen havde staaet. Som en fattig Erstatning for de svundne Herligheder rejste 
Forpagter N. F. Brodersen i 1746 af Slottets store Munkesten en beskeden 
Bolig, der endnu eksisterer. Det enkle, men meget velproportionerede Hus 
er utvivlsomt tegnet af den kongelige Bygmester i Hertugdømmerne Otto 
Johann Müller.

Selv om Græsset nu fik Lov at gro frit og frodigt over Tomterne af Slot
tets og Ladegaardens Bygninger, Mejeri og Orangeri, og skønt Gaardsplad- 
ser, Haver, Volde og Grave hurtigt blev forvandlet til vild Natur, levede Min
det dog længe om Østerholm Slot. Søen blev udtørret, selve Slotstomten 
jævnet; men de dybe Grave omkring Ladegaardens udstrakte Voldsted holdt 
Stand, og støttet paa Erindringen og med lidt Kendskab til de gamle Doku
menter blev paa Egnen fremstillet nogle primitive, men ret troværdige Teg
ninger og Malerier, som indtil Undersøgelserne i 1953-54 har været det eneste 
Grundlag for vore Forestillinger om Thomas Stures og Hertug Hans’ meget 
interessante Slotsbygning. E t af Malerierne kom til Egen Kirke, to andre 
opbevaredes paa Østerholm Kro, men hænger nu i Forpagterboligen. Ogsaa 
denne Bygning naaede en vis Berømmelse gennem Afbildninger. I Somrene 
1911 - 12 var den udlejet til Malerparret Slott-Møller, der i en Række følelses
fulde, som oftest sødladne Billeder har skildret Huset og dets Omgivelser. 
I Haven havde Vennen Vilhelm Andersen stillet sit Skrivebord op; den 
danske Guldalders allersidste Generation trivedes vel i Østerholms romantiske 
Atmosfære.

I nogle Uger i Somrene 1953 og 1954 gennemførte Nationalmuseet en 
Udgravning af Østerholm Slotstomt, hvis daværende Ejer, Beboeren af den 
gamle Forpagterbolig Anton Junker fra første Færd stillede sig venligt 
imødekommende over for Museets Ønsker. I det hele taget blev der fra alle
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Sider paa Als vist Udgravningen den største Interesse og Velvilje. Sønder
borg Amts .Museum paatog sig sin Del af Arbejdsbyrden, som takket være 
Museumsinspektør Jens Råbens store Erfaring og Indsigt i de lokale Forhold 
blev let at bære. Egen Kommunes Vejvæsen stillede en dygtig og meget in
teresseret Arbejdsstyrke til Raadighed, Historisk Samfund for Als og Sunde
ved, Lauritz og Augusta Dahis Mindelegat og en anonym Giver kom Museets 
slunkne Gravekasse til Hjælp, og da Østerholms store Grundstene var bragt 
for Dagens Lys, vilde man nødig se dem tildækket igen. Nationalmuseet 
havde forudset et saadant Ønske om at skabe en Ruin og af bitter Erfaring 
paa Forhaand erklæret det for haabløst. Imidlertid blev det Museet, som 
maatte revidere sin Opfattelse, da Tomten var undersøgt og alle Bygnings
rester blottet. Nedrivningen 1733 havde været saa grundig, at der af det stolte 
Slot bogstavelig talt kun var Ydermurenes store Sokkel- og Grundstene til
bage. derimod intet Murværk, som kunde forvitre og ustandselig kræve Ved
ligeholdelse. Da der saaledes viste sig at eksistere de bedste Betingelser for at 
gøre Østerholm til en vejrbestandig, klar og overskuelig Ruin, gik National
museet ind for Tanken og arbejdede sammen med Sønderborg Amts Museum 
paa at faa den realiseret. Hr. Junker erklærede sig villig til at sælge Tomten, 
Sønderborg Amt til at modtage den med Vedligeholdelsespligt, og til Er
hvervelsen og den nødvendige Planering gav Ny Carlsbergfondet sit Bidrag. 
Saaledes hændte det, at Østerholm vendte tilbage til Sønderborg Slot, at Sam
hørigheden fra Hertug Hans’ Dage blev genoprettet.

Samtidig med, at Opmaalingen blev fuldført, gik de Arbejdere, som saa 
omhyggeligt havde gravet Slottets Grundstene frem, i Gang med at regulere 
Terrainet og viste sig lige dygtige til begge Dele. Østerholm blev fra en gan
ske ordinær Kartoffelmark forvandlet til den nydeligste lille Ruinpark, som 
fuldstændig falder ind i de naturskønne Omgivelser. Ved at orientere sig paa 
den Opslagstavle, som Nationalmuseet har anbragt ved Ruinen, kan de Be
søgende lære Stedets Historie at kende og forstaa dets Topografi. Ved Til
vejebringelsen af Slotsruinen har det store Voldsted faaet sin oprindelige 
Mening og Skønhed tilbage. Østerholm har nu i langt højere Grad end før 
historisk Karakter og kan derfor gøre Krav paa et Par Linier, naar vor Re- 
naissancearkitektur skal skildres. Der staar følgelig her tilbage at opregne, 
hvad et nærmere Studium af de arkivalske Kilder og Udgravningens Resul
tater kan oplyse om Thomas Stures og Hertug Hans’ Østerholm og om Byg
ningens Forhold til den samtidige Arkitektur.

Thomas Stures nye Hus var en udpræget Vandborg. Bygherren udnyttede 
Søens beskyttende Egenskaber og lagde Borgens Grundstene direkte paa 
den faste Sandbund i en lille Vig tæt ved Land. Ved Gravning lod han Sø
bredden regulere saaledes, at Huset paa Vest- og Sydsiden blev adskilt fra 
det faste Land af en kunstig Grav, medens Borgens nordre Langside og dens
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Østgavl rejste sig direkte op af Søens Vande. Ladegaarden blev anlagt paa 
Søbredden Sydvest for Borgen og ligeledes beskyttet af Grave mod Vest og 
Syd og af Søen mod Nord og Øst. Muligvis skyldes Voldstedets nuværende 
imponerende Størrelse en Udvidelse og Regulering foretaget af Hertug Hans, 
som lagde megen Jord til Østerholm og derfor næppe har kunnet klare sig 
med Thomas Stures Ladegaardsbygninger. Samspillet mellem selve Slottet og 
Ladegaarden har været meget smukt. Borgens og Ladegaardens fælles Til
kørselsvej gik dengang ligesom i Dag ad en Dæmning (eller muligvis op
rindelig en Bro) ved østre Gravs Udmunding i Søen. Straks inden for vestre 
Brohoved førte en 24 m lang Bro baaret af Stenpiller ud til Slottet i Vandet; 
mod Vest ligger den anselige Ladegaardsbanke, som er 120 m lang i øst
vestlig, 80 m i nord-sydlig Retning. Det har kostet megen Bondesved at 
faa Banken omgivet af de 16 m brede Grave, som navnlig mod Sydøst skærer 
sig dybt ind i det naturlige Bakkehæld; og saa solidt er det vældige Jord
arbejde udført, at man endnu finder det næsten fuldstændig intakt. Kun 
enkelte Steder er de mere end mandshøje ydre Sider af Graven skredet ud og 
deres Beklædning af meget store Marksten trimlet ned i Gravens Bund. Denne 
er nu, efter at Søen er borte, ogsaa tømt for Vand, selv om det flere Steder 
kan være vanskeligt at passere den tørskoet. Hist og her paa Banken sporer 
man de Grundsten, som har baaret Ladegaardens mange Bindingsværksbyg
ninger. I 1730 er nævnt Den store og Den lille Lade, Hollænderiet, Ko- og 
Hestestald, Vogn- og Vaskehus, der alle maa have ligget paa selve Ladegaards- 
voldstedet. Nærmere Borgen, umiddelbart Syd for den lange Bro, som førte 
ud til den, maa vi forestille os de Bygninger anbragt, som har været af Be
tydning for Hofholdningen: Bryg- og Bagehus, Ridestald, Lakaj- og Condi- 
torkammer, samt »Domestique’rnes Logementer«, en ca. 55 m lang grund
muret Bygning paa een Etage. Det vil være rimeligt at tænke sig dette lange 
Hus placeret langs søndre Grav lige over for Slottet, hvor nu Forpagter
boligen ligger. Da man ikke fandt det nogen særlig fristende Opgave at lede 
efter Sporene af alle disse Bygninger fra vidt forskellig Tid, indskrænkedes 
Udgravningen i 1953-54 derfor til Tomten af selve Borgen, som i Aarenes 
Løb var kommet til at ligge paa en lille rund Holm skabt ved naturlig Op
fyldning. Fyldet viste sig paa sine Steder at rumme en Rigdom af kasseret 
Husgeraad, som fra Vinduerne var kastet i Søen. Her fremkom Potter og 
Gryder af glasseret Rødler, de ældste fra Hertugens Tid, ostindisk Porcelain, 
tvsk Glas og mange andre fine Ting, som vi i Fantasien kan stille paa Enke
hertugindernes Bord ved Siden af det Sølvtøj, som er opregnet i Indböfor- 
tegnelsen 1723.

Undersøgelsen af Borgtomten bekræftede meget hurtigt, at Indskrifterne 
paa de gamle Rekonstruktionstegninger og -Malerier var korrekte, naar de 
meddelte, at Hertug Hans havde udvidet Thomas Stures Bygning med to
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Qstcrholni Borgtonir, i : 400. Maalt af H.Sticsdal 1953-54, tegner af (J. v. Jessen.

Hjørnetaarne og en Forbygning. De fremdragne Fundamenter viser med al 
ønskelig Tydelighed, at Østerholm oprindelig har været et paafaldende bredt 
Enkelthus (ca. 18 > 26m), som senere har modtaget tre Tilføjelser: to runde 
Taarne (Diameter 8,5 m) paa det nordvestre og det sydøstre Hjørne, og midt 
paa søndre Langside en 8,5 m dyb og 5,5 m bred Tilbygning, som maa have 
indeholdt Husets nye Trappe.

Hvorledes Østerholm har set ud før den store Ombygning, som ifølge 
de gamle Maleriers Paaskrifter fandt Sted i 1592, kan man kun gisne om. 
Fundamentets meget anselige Bredde kunde tyde paa, at Thomas Stures Borg 
har været et Dobbelthus og herved sluttet sig til en Række samtidige Herre- 
gaardsbygninger i Holsten og enkelte i Kongeriget, blandt hvilke Egeskov, 
ogsaa netop 18 m bred, er den mest kendte. Under alle Omstændigheder har 
Thomas Sture næppe fra sine egne Skove kunnet skaffe sig saa langt Tøm
mer. I 1567 maatte Dronning Dorothea bede sin Søn Kongen sende sig nogle 
13 m lange Bjælker til Sønderborg Slots Nordfløj, da hun ikke selv formaaede 
at tilvejebringe Tømmer af slige Dimensioner.

Spredt i Nedbrydningslaget fandt man nogle Formsten, som har været 
benyttet til at mure dekorative Tovstave med. I første Halvdel af 1500-Aarene 
blev tusinder saadanne Sten brændt i Lüneburg, hvorfra Thomas Sture maa
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have skaffet sig nogle Ladninger for herved at kunne pynte sit Hus med 
Tovstave omkring Dør, Vinduer og Gavlblændinger.

Lidt fyldigere er heldigvis Oplysningerne om Østerholm i dets ombyggede 
Tilstand, og der kan ikke være Tvivl om, at Hertug Hans’ Jagt- og Lystslot 
har været et langt mere elegant og moderne Hus end Thomas Stures Helvit- 
gaard. Ved Tilføjelsen af de to diagonalt anbragte Hjørnetaarne og den 
risalitagtige Forbygning, der efter de gamle Malerier at dømme var prydet 
med en svungen »vælsk« Gavl, fik Bygningen Format og blev forlenet med 
Festivitas, den forvandledes til et lille Renaissanceslot af fornem fransk Type.

Det havde længe flere Steder i Europa, hvor man vilde udvide et Enkelt
hus og samtidig paa letteste Maade forsyne det med et Flankeforsvar, været 
Skik at tilføje diagonalt anbragte Hjørnetaarne eller Runddele. Saaledes havde 
for Eksempel herhjemme Søhelten Peder Skram udvidet og ombygget sin 
Fædrenegaard Urup kort efter Grevefejden. Man maa dog ikke tro, at Hertug 
Hans halvtreds Aar senere har haft nødig at tage slige strategiske Hensyn 
ved sin Ombygning af Østerholm, det viser Tilstedeværelsen af den langt 
fremspringende Forbygning; Hertugen, eller snarest hans Arkitekt, fulgte 
blot en europæisk Byggeskik, som navnlig i Skotland, havde bragt diagonalt 
placerede Runddele i Yndest hos de feudale Baroner, hvis Slotte og Land
steder nu kun koketterede med al Slags krigersk Tilbehør. Som baade de gamle 
Rekonstruktioner og Arkivalierne oplyser, var Østerholms to Hjørnetaarne 
afsluttet med kuplede Spir, Fløjstang, Kugler og Vindfløje, der stolt har raget 
op over Nørreskovens Træer. De to Runddele har givet det gamle Hus 
større Anseelse og Skønhed udadtil og indadtil en væsentlig Forøgelse af 
Kamrenes Antal, store lyse Stuer med den herligste Udsigt over Sø og Skov 
har Østerholms Hjørnetaarne rummet. En langt mere afgørende Ændring 
hidførte dog den tredie Tilbygning, Forhuset; den indeholdt en Trappe af en 
paa disse Breddegrader hidtil ukendt og moderne Konstruktion, en Trappe, 
som anbragt midt paa Langsiden af et Hus forudsætter en Modernisering af 
dets Indre i Overensstemmelse med den franske Renaissancearkitekturs For
skrifter. Trappehusets paafaldende store Dybde og forholdsvis ringe Bredde 
røber Tilstedeværelsen af en magelig, »italiensk« Trappe med lige Løb og 
Reposer. Fra denne maa have været Adgang til en Korridor, der strakte sig 
langs Husets Sydside, og hvorfra man har kunnet gaa ind i de fleste af Slot
tets mangeartede Rum. Desværre er Synsforretninger og Fortegnelser saa 
upræcise, at de ikke giver nærmere Oplysning om den Rumfordeling, som 
Trappen har betinget.

Østerholm Slot har efter den store Ombygning nærmest sluttet sig til den 
italienske Villa-Type, som den berømte franske Arkitekt Jacques Androuet 
du Cerceau tog op og gennem sine Skrifter skaffede en umaadelig Sukces 
Nord for Alperne. I Modsætning til Frans I’s store Slotsanlæg, firfløjede og
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Bnindkind Slot. Plan at Stueetagen, 1:500, La Muette de Saint-Gcnnain-cn-Laye,
efter Thuras Danske Vitruvius 1749. efter Jacques Androuct du Cerceau.

vidtløftige i deres Sammenstilling af Pavilloner og Gallerier, var samme fran
ske Konges Jagthusc og Lystslotte af en fortættet Plan: »le plan masse« eller 
»le plan toute une masse«, som du Cerceau kalder den. La Muette de Saint- 
Gcrmain-en-Laye opført af Arkitekten Pierre icr Chambiges i 1542 og gen
givet af du Cerceau kan tjene som et Eksempel paa denne Bygningstype, der 
i Løbet af det følgende halvt Hundrede Aar blev efterlignet i næsten alle 
europæiske Lande, saaledes ogsaa paa vore Breddegrader. Hans Stiesdals Un
dersøgelse af Grøngaard (S. 115 f.) har godtgjort, at Hertug Hans den Ældres 
lille Jagtslot ved Tønder i Lighed med Hertug Adolfs Slot i Tønning har 
været bygget efter dette franske Mønster. Østerholms Plan, som fremkom ved 
en Ombygning, ejer ikke alle Typens karakteristiske Enkeltheder, men det 
kan ikke anses for afgørende, om to eller fire Runddele slutter sig til Byg
ningskroppen. Et umiskendeligt fransk Træk ved Østerholm er i alle Tilfælde 
Trappen og dens Placering, som minder paafaldende om Chenonceaux ( 1515- 
1520), vidt og bredt berømt gennem du Cerceaux’ Stik.

Den Arkitekt, som for Hertug Hans forestod Moderniseringen af Øster- 
holm, maa have kendt den franske Renaissancearkitektur gennem du Cerccau's 
Skrifter, og det var han som nævnt ikke ene om. Det vrimler med Eksempler 
paa Planen »toute une masse« over hele Europa. I det rent Ydre er Knud 
Brahes i Aarene 1592-1593 opførte Herregaard Engelsholm ved Vejle en 
dansk Efterligning ikke meget forskellig fra Herresædet Siersdorf ved Jülich 
( i 578), som ogsaa har Træk fælles med Østerholm, bl. a. Taarnkuplerne, hvis 
udprægede »Ballon« er nederlandsk og minder om Hans Biomes Seedorf.

Kun et heldigt Arkivfund vil kunne afsløre Navnet paa den Arkitekt, 
som har gjort Østerholm til saa interessant et Hus. Men ved at inddrage et
R
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andet slesvigsk Arkitekturmonument i Drøftelserne kan der skabes et stærkt 
Sandsynlighedsbevis for, at Mesteren har været Hercules von Oberberg, Ska
beren af Tønning Slot og rimeligvis ogsaa af Grøngaard.

Hercules von Oberberg, hvis nu næsten helt forsvundne Livsværk er knyt
tet til Slesvig, maa have været en højst fængslende Kunstner. I denne Forbin
delse skal blot nævnes, at Hercules efter at have tjent Christian III, i 1559 flyt
tede til Hertug Hans i Haderslev, hvor han ledede Opførelsen af Hansborg 
samtidig med, at han for Dronning Dorothea fuldførte Ombygningen af Søn
derborg Slot. Han blev boende i Haderslev til sin Død 1602 og arbejdede efter 
Hertug Hans’ Død baade for Frederik II (Haderslevhus) og Hertug Adolf, 
hans Sønner og Efterfølgere (Tønning, Gottorp) samt sluttelig ogsaa for den 
unge Christian IV (Koldinghus).

Af ganske særlig Interesse i Forbindelse med Østerholms Bygningshistorie 
er den Ombygning af det middelalderlige Brundlund Slot, som H. von Ober
berg i 1597 iværksatte for Hertug Johan Adolf, og som Arkitekten Peter de 
Castella fortsatte 1602-1603. Til et Hus af rektangulær Grundplan -  Borgens 
gamle Portbygning -  føjede Hertugen to diagonalt anbragte Hjørnetaarne 
og -  paa det tredie Hjørne -  et mindre Trappetaarn. Ligheden med Østerholm 
er saaledes iøjnefaldende, naar man ser bort fra mindre væsentlige Træk: at 
Taarnene eller Pavillonerne, som begge Steder indeholdt Beboelsesrum, paa 
Brundlund er af ottekantet Grundrids, og at de to Slottes Adgangsforhold 
nødvendigvis maatte ordnes forskelligt. Det er iøvrigt ogsaa efter fransk For
billede, at Brundlund er blevet forsynet med et Galleri paa Sydgavlen, saaledes 
at man fra det lille sydvestre Trappetaarn traadte ud paa Galleriet og herfra 
ind i selve Huset. Peter de Castella var fra 1590 i Hertug Hans den Yngres 
Tjeneste, og om det har været ham eller Hercules von Oberberg, der forestod 
Ombygningen af Østerholm, kan foreløbig ikke afgøres med Sikkerhed. De 
franske Træk i Slottets Plan og Lighedspunkterne mellem Østerholm, Grøn
gaard og Brundlund taler til Fordel for Tilskrivningen til sidstnævnte mærke
lige og højt begavede Arkitekt, over hvis mange store Bygninger den sørge
ligste Skæbne har hvilet. Ved taalmodigt at studere Resterne af Hercules von 
Oberbergs Livsværk i Lyset fra de skriftlige Kilder har vi dog Haab om at 
kunne tegne hans kunstneriske Fysiognomi nogenlunde klart, og Anstrengel
serne vil uden Tvivl lønne sig, thi allerede nu kan man slaa fast: Hercules von 
Oberberg er den første moderne Arkitekt, den første Vitruvianer, der har 
virket paa vore Breddegrader.



Fig. i. Slottet under Udgravning. Det nordvestre Hjprnetaarn.

GRØNGAARD 
Hertug Hans den Ældres Jagtslot 

A f H ans Stiesdal

D
et nuværende Grøngaard er en stor Statsdomæne i Burkal Sogn Sydøst 
for Tønder, kun et Par Kilometer fra Grænsen. I det vidtaabne for- 

blæste Land paa Grænsen mellem Gest og Marsk tiltrækkes Opmærksom
heden allerede paa lang Afstand af den dominerende Trægruppe, som skjuler 
Gaard og Have skærmende mod det ofte barske Vejr, der ellers har frit Spil 
paa disse Egne. Bag Træernes Læ afslører der sig i den store Have en helt 
østdansk Frodighed. Her ligger foruden Gaardens andre Bygninger den stil-
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fulde Hovedbygning og den prægtige straatækte Lade, en sjælden smuk 
Prøve paa den landlige vestslesvigske Byggeskik. Et smukt og et minderigt 
Sted er Grøngaard, der har spillet en afgørende Rolle i Egnens Historie siden 
Midten af 16. Aarh. Og stadig indtager den en fremskudt Plads i Befolknin
gens Bevidsthed, ikke mindst takket være Herr og Fru Domænebestyrer 
Axel Bentholm, der under deres mangeaarige Gerning paa Stedet i lige Maade 
har værnet om Gaardens historiske Minder og forstaaet at gøre den til et 
naturligt Midtpunkt paa Egnen. Uden deres Ilhu var det næppe lykkedes at 
gennemføre den Undersøgelse, der her skal omtales. Der er ogsaa Grund til 
at nævne den Imødekommenhed, som Embedsmændene fra Statens Jordlovs
udvalgs Kontor i Tønder har vist Arbejdet.

Vi vil imidlertid for en Stund gaa tilbage til Chr. Ill.s og Er. II.s Tid. 
Uigennemtrængelige Skove og Krat dækkede det nu ganske træfattige Land, 
men en Rydning var allerede begyndt, idet Træerne fandt Anvendelse som 
Slyngværk ved Opførelsen af de store Diger ude i Vest. 1562-66 fjernedes 
18000 Læs Træ fra Skovene omkring det nuværende Grøngaard. Digebygge
riet foregik paa Initiativ af Hertug Hans den Ældre (1521-1580), der ved 
Broderens, Chr. Ill.s, Deling af Hertugdømmerne var kommet i Besiddelse 
af Haderslev og Tørning samt Tønder Len, hvor Grøngaard ligger. Passione
ret Jæger, som Hertugen var, havde han tidligt fæstet Opmærksomheden paa 
Vesteregnens store Vildtrigdom. Allerede 1557 beordrede han Amtmanden 
i Tønder at give Besked, naar den bedste Jagttid var inde. Egnen øvede efter- 
haanden en saadan Tiltrækning paa Hertugen, at han besluttede Opførelsen 
af et Jagt- eller Lystslot midt i Jagtterrainet. Det skete ved Grøngaard 1570, 
men allerede før den Tid maa denne Gaard have været af nogen Betydning. 
1567 vides Hertugen at have udstedt et Brev her, og i de nærmest følgende 
Aar udvides Gaarden med betydelige Arealer, men Bygningerne har næppe 
i Længden kunnet tilfredsstille den forfinede Fyrste, der til sine Jagter stands
mæssigt maatte kunne modtage sine fyrstelige Slægtninge og Venner. Til 
Jagthuset Opførelse fik Amtmanden i Rendsborg 1568 Besked om at frem
skaffe Bjælker og Spær, og Aaret efter lod han Amtmanden i Tønder sende 
et Skib med Korn til Holland for til Gengæld der at opkøbe Bygnings
materialer, Glas og Prøver paa Fliser til Jagthusets Opførelse.

Saa meget -  og lidt mere, som det senere vil fremgaa -  vidste man ad 
historisk Vej om dette »Lusthus thorn Gronenhagen«.

Af mange Grunde kunde det være interessant at faa nøjere Kendskab til 
Hertugens Lysthus. For det første kender man meget lidt til Hertugens 
iøvrigt ret betydelige Byggevirksomhed, idet det store Slot, han lod bygge, 
Hansborg i Haderslev, ligesom Grøngaard, helt er forsvundet. Efter alt at 
dømme har dette været en pragtfuld Bygning, der indtog en Nøglestilling 
i Danmarks Arkitekturhistorie ved at være blandt de tidligste Prøver paa den
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fuldt udviklede nederlandske Renaissancestil. Som Bygmester brugte Hertugen 
den tidligere kgl. Bygmester Hercules von Oberberg. Da de fleste af dennes 
Arbejder, i alt Fald hans Hovedværker -  foruden det ovenanførte Slot ogsaa 
Slottet i Tønning samt Slotskirken paa Koldinghus -  ved Skæbnens Ugunst 
nu er borte, har Oberbergs Stilling i dansk Arkitekturhistorie forstaaeligt nok 
været vanskelig at vurdere, men der er vist ikke Tvivl om, at hans Format som 
banebrydende Arkitekt vil erkendes i samme Grad som Forskningen forstaar 
at samle og tolke de alt for faa og splittede Rester af hans Produktion, og der 
maa i denne Forbindelse henvises ril Otto Noms Artikel om Østerholm i dette 
Skrift, side 103 f. Det er endnu ikke lykkedes direkte at knytte Oberbergs Navn 
til Jagtslottet Grøngaard, men det er en nærliggende Tanke, at Hertugen 
ogsaa til dette mindre Byggeforetagende anvendte sin prøvede og dygtige 
Bygmester. Som det vil ses, maatte der allerede af den Grund paa forhaand 
knytte sig en betydelig Interesse til Hertugens Grøngaard. Ethvert Spor af 
det forsvundne Slot vil man med Iver prøve at indpasse i Tidens hele Arki-
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Fig. 3. Johan Clazen Rolvogns Tegning 
fra 1615 (Fot. Schleswig-Holsteinisches 
Landesniuseum, Schleswig).

tekturhistorie, og navnlig vil man utaalmodigt spejde efter nye Træk, der kan 
kaste Lys over Hercules Oberbergs interessante Kunstnerpersonlighed.

Endelig maatte et Bygningsværk, om hvilket man vidste, at det skulde 
tjene udelukkende som Lystslot for en forfinet Renaissancefyrste, i sig selv 
have en ganske særlig Interesse, fordi man kunde forvente, at en saadan Arki
tektur maatte give den nye Stil særlig gode Muligheder for Udfoldelse.

Æren for at have paapeget Jagtslottets Plads og for at have taget det første 
Skridt til dets Undersøgelse tilkommer den kyndige Lokalhistoriker, Første
lærer V. Leick, Lydersholm, der 1946 foretog en Udgravning paa den lavt
liggende Mark Nord for Grøngaards Have og lidt Vest for Vejen til Jejsing. 
Lærer Leick havde valgt dette Sted til sin Undersøgelse, fordi der her ofte 
fandtes Stumper af Mursten og Skifer. Heldet fulgte den første Gravning. 
Lærer Leick ramte straks et Kampestensfundament fra en Mur og i Tilslut
ning hertil et rundt Fundament, tilsyneladende fra et Taarn. Et enkelt Skifte 
af Munkesten laa endnu paa Plads. Det var herefter givet, hvor Slottet havde 
ligget, og det var sandsynligt, at yderligere Gravninger vilde kunne afsløre 
hele dets Grundplan. Nationalmuseet blev adviseret, men først da Orga
nisationen »Frivillig dansk Arbejdstjeneste« stillede sig til Raadighed med 
Arbejdskraft, lykkedes det i Somrene 1953-54 at gennemføre Udgravningen 
af Slottets Grundmure i saa stor Udstrækning, som det var muligt af Hensyn 
til den føromtalte Landevej, der uheldigvis er lagt lige hen over Slotstomten 
paa en Dæmning. I Forhold til Udgravningens Resultat var Jordarbejdet 
meget let. Fundamenterne laa lige under Pløjelaget, og heldigvis laa Vejen
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ogsaa hen over Slottets Grundsten paa en saadan Maade, at Hovedtrækkene 
i Grundplanen lod sig fastslaa med Sikkerhed, selv om betydelige Dele af 
Anlægget blev unddraget Undersøgelse (Fig. i og 2).

Det lille Jagtslot blev bygget paa lavt Terrain, formodentlig omgivet af 
Vand helt ind til Murene. Endnu kan Jorden staa under Vand om Vinteren, 
men Forholdene er iøvrigt vidt forskellige fra Datidens, bl. a. paa Grund af 
Digernes regulerende Virkning paa Vandstanden og fordi Aaen, der i sin Tid 
løb forbi Slottet, senere er flyttet. Nogen egentlig Voldgrav om Bygningen 
blev ikke anlagt, og der blev heller ikke gjort meget ud af Fundamenterne, 
idet Underlaget bestaar af Sand, som er et stabilt Materiale. Et Lag af util- 
dannede eller kun groft kløvede Kampesten blev lagt direkte paa Sandbunden 
som eneste Underlag for Munkestensmurene, og disse Kampesten og ganske 
enkelte Munkesten er nu det eneste tiloversblevne af Slottet. Ved Nedbryd
ningen har det heldigvis ikke kunnet betale sig ogsaa at fjerne Grundstenene, 
der nu er Hovedvidnerne om Slottets overraskende og egenartede Karakter.

Allerede Grundplanen blev en stor Overraskelse. Som det fremgaar af 
Opmaalingen har der ved hvert Hjørne af den forbavsende lille Bygning, der 
kun maaler 16 < 18 m, og altsaa nærmest er kvadratisk i Planen, rejst sig otte
kantede Hjørnetaarne. Deres ottekantede Form fremgaar ikke umiddelbart af 
Kampestensfundamentet, men enkelte Mørtelspor oven paa Stenene, saaledes 
paa det nordvestre Taarnfundament, hvor de antyder Dele af de retlinede 
ydre Murflugter, paa de sydvestre, hvor en indre Murflugt er markeret, samt 
den beskedne Rest af Murstensmurværk i det nordøstre Taarn viser tilstræk
kelig tydeligt, at Murværket har rejst sig polvgonalt over de runde Funda
menter.

Ud fra Nordmurens Midte skyder der sig et tresidet Fundament, og det 
vil bemærkes, at paa samme Sted har Muren en Fortykkelse indad. Det ligger 
vel nærmest at fortolke dette Fundament som Basis for en Vindeltrappe, ind
bygget halvt i Murtvkkelsen og halvt i den tresidige Murpille, som maa have 
rejst sig synlig udvendigt paa Nordmuren.

Naar bortses fra Hjømetaarnene har Huset i al Fald i den nederste F.tage 
efter Fundamenterne at dømme været delt i fem Rum, et større aflagt gen- 
nemgaaende i Midten, og paa begge Sider heraf fire mindre kvadratiske. Syd- 
muren i det nordvestlige af disse sidstnævnte Rum har to Fremspring i Form 
af kraftige Fundamentsten, der formodentlig har tjent som Understøttelse 
for Vangerne i en aaben Kamin. Hvorvidt noget tilsvarende forefindes i Rum
mene mod Øst, lod sig desværre ikke undersøge paa Grund af Landevejen, 
der helt skjuler Detailler i denne Del af Bygningen.

Saa vidt rummer Tolkningen af Grundplanen ingen større Problemer. 
Vanskeligere er Forstaaelsen af Forholdene langs Husets Sydmur. Ingen af 
Rummene, hverken det midterste eller de to Hjørnerum, slutter sig helt klart
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til Sydmuren. Desværre er man netop i dette Parti i sin Tid gaaet meget grun
digt til Værks med Fjernelsen af Bygningsmaterialer. Det fornemmes imidler
tid, som om der indvendig langs hele Sydmuren i en Bredde af ca. 2,5 m har 
strakt sig et Fundament, som kun er sporadisk bevaret. Midterrummets Side
mure er i al Fald ikke ført konsekevent igennem til Sydmuren, men synes 
at have sluttet sig til det omtalte Fundament. I denne Forbindelse maa det 
fremhæves, at ogsaa de to sydlige Hjørnetaarne slutter sig til selve Huset paa 
en noget anden Maade end de nordlige. Medens de nordlige kun har den 
mindst mulige Kontaktflade med Huset, saaledes at der lige netop kan blive 
Plads til en Passage mellem Taarnrummene og Hjørneværelserne, »gaber« de 
sydlige Taame over en Del mere af Hjømehuset, i Virkeligheden over saa 
meget mere, som Bredden af det sporadisk bevarede Fundament inden for 
Sydmuren repræsenterer. Ydermere sidder de sydlige Taarne »skævt« paa 
Hjørnerne i Modsætning til de nordlige. Hvad disse noget uklare Fundament
forhold inden for Sydmuren har repræsenteret i Bygningens øvre Etager, 
lader sig nu vanskelig afgøre. Givet er det imidlertid, at Adgangen har været

Fig. 4. Granitsøjler, 1:30. Til v. Søjlen fra 
St. Tønde, nu paa Grøngaard, i Midten 
Rørbæk-Søjlen og til højre Kapitæl ved 

Jejsing Kro (Curt v. Jessen 1955).
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Fig. 5. Rdrbæk-Sdjlcns Fodstykke.

I 2 I

fra Svd ad en Bro, som har ført hen til Avlsgaarden, det nuværende Grøn- 
gaard. Denne Adgangsvej spores paa et Kort over Gaarden fra 18. Aarh.

Ved et heldigt Tilfælde er der bevaret en Liste over Inventaret paa Grøn- 
gaard »Inventarium zum Grønenhavn«, udført af Amtmanden Johan v. der 
Wisch i 1580, det Aar Hertugen døde.

Listen omtaler ganske kort, i hvilke Rum de enkelte Inventargenstande 
befinder sig, og sammenholdt med Grundplanen giver den en hel Del gode 
Oplysninger om det forsvundne Slot, selv om den lader mange vigtige Detail
spørgsmål om dets Indretning ubesvarede.

Det synes saaledes at fremgaa, at der har været hele tre beboede Etager, 
og man maa jo ogsaa indrømme, at med mindre den deminutive Grundflade 
blev udnyttet godt i Højden, har Hertugen ikke kunnet invitere ret mange 
Jagtgæster til Overnatning. Der nævnes mindst 30 Senge, hvoraf ca. Halv
delen har Plads i den øverste Etage, der maa have været indrettet til Gæste
værelser, iøvrigt med ret enkelt Udstyr af Borde og Bænke. Rummenes For
deling er lidt vanskelig at følge baade for den øverste og nederste Etages 
Vedkommende. I den øverste nævnes Hjørne- og Taarnværelserne, men der 
omtales intet Rum, som kan væres identisk med et Midterværelse. Man har 
saaledes ingen Sikkerhed for, at den fremgravede Plan er fulgt helt op i tredie 
Stokværk. Omtalen af Rummene i nederste Stokværk er heller ikke klar nok 
til, at de med Sikkerhed lader sig overføre paa de fra Fundamenterne kendte 
Rum. I dette Stokværk var iøvrigt Kontor (Kanzelli), Amtmandens Værelse 
og Køkken, det sidste formodentlig i det nordvestre Hjørnerum med Kamin
sporene. I Jorden udfor dette Rum er saa godt som alle Rester af Husgeraad 
fundet. I det mellemste Stokværk, hvor Hertugens Værelser fandtes, er der-
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Fig. 6. Sandstenspilastre, 1:6 (Tove Bojesen 1954).

imod nøje Overensstemmelse mellem Inventarlistens Rum og den forefundne 
Rumfordeling, der altsaa med Sikkerhed kan siges i alt Fald at have været ført 
op i 2. Stokværks Højde.

De i Jorden forekommende talrige Brudstykker af Skiferplader maa være 
Mindelser om Tagets Afdækning. Nogle af Skiferplademe er spidst afsluttede 
forneden, andre rundt, hvad der kunde tyde paa, at Tagbeklædningen har 
været lagt i et Mønster. Der er ikke paa Stedet fundet nogetsomhelst, som
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Eig. 7. Gcsinisstvkkcr af Sandsten, 1:20, set forfra og fra neden. Eil hojre profileret Basis, 
formodentlig til en Pilaster, set fra Siden og fra oven. 1 : 6 (Curt v. Jessen 1955).

kunde give et Fingerpeg om Tagets Form, og kun en meget ubehjælpsom 
Tegning paa et af Digegreve Johan Clazen Rolvogn 1615 udført Kort over 
det vestlige Tønder Amt giver maaske et Svar paa dette Spørgsmaal. Her ses 
selve Huset dækket af eet stort Pyramidetag, hvorpaa der virkelig er angivet 
en Slags .Mønster i Beklædningen, mens hvert af Taarnene har spidse Hætter. 
Om Paalideligheden af Rolvogns Gengivelse med Hensyn til Tagformen skal 
senere tales, medens Opmærksomheden her straks skal henledes paa hans Op
fattelse af Portalen for Enden af Adgangsbroen. At Slottet har haft en Portal, 
paa hvis pompøse Udformning der var anvendt særlig Umage, kan ikke 
undre. Er det muligt, at det har været mere end en egentlig Portal, snarere 
et søjlebaaret Galleri, en Loggia, mellem Sydfacadens to Taarne, og kan den 
i Forhold til de øvrige Ydermure fremskudte Sydmur med det indenfor- 
liggende svagt markerede Fundament være en Mindelse herom? Rolvogns 
Tegning kan antyde noget saadant, og tilsvarende søjlebaarne Gallerier op
træder ikke sjældent i Tidens Arkitektur. Mest nærliggende er det maaske at 
tænke paa Lysthuset i Kronborg Have fra 1587, jfr. Side 112. Et andet Spørgs
maal melder sig i Forbindelse med nogle mærkelige Granitsøjler, som findes 
i Omegnen af Grøngaard, og som skal stamme fra Slottet (Fig. 4 og 5). Den 
ejendommeligste staar nu i en Gaard i det nærliggende Rørkær som Under
støtning for et Dueslag. Denne 2,57 m høje i een Sten udførte Søjle udmærker 
sig ved et Mylder af Smaavæsener paa Basis og Kapitæl, udført i en saare 
primitiv Maner uden egentligt Stilpræg. Skulpturel Udsmykning mangler 
paa en tilsvarende Søjle, som stod paa Nabogaarden, St. Tønde, indtil 1955, 
da den rejstes oven paa Grundstenene lige i Vejkanten som det eneste, men
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saare magtfulde synlige Vidnesbyrd om det forsvundne Slot, hvis Grund
mure efter endt Undersøgelse atter er tildækket. Paa Søjlens Skaft anbragtes 
en Bronzeplade, bekostet af Lauritz og Augusta Dahis Mindelegat; heri er 
Slottets Grundplan indstøbt tilligemed en Indskrift. Kapitælet fra en lignende 
Søjle findes ved Kroen i Jejsing, og endnu en Søjle skal staa Syd for Grænsen.

Kan disse Søjler have haaret et Galleri paa Sydsiden? I det indre af Huset 
med dets beskedne Dimensioner er det vanskeligt at forestille sig en Anven
delse for dem. Hvor disse sære primitive Søjler er udførte, er gaadefuldt, og 
at de virkelig oprindelig skulde være udførte til dette meget forfinede Slot 
er ikke nogen umiddelbart antagelig Tanke. Thi forfinet, ja ædelt i Udstyr 
har Slottet været. Derom vidner tilstrækkeligt de ikke overvældende mange, 
men i Kvalitet saa udsøgte dekorative Bygningedetailler, der blev fundet i 
Jorden omkring Fundamenterne, og som gengives her. Særlig de joniske 
Smaapilastre og Gesimsfragmenter (Fig. 6 og 7), alt i lys Sandsten, viser nøje 
Kendskab til Tidens Formidealer og af fremragende teknisk Kunnen hos 
Stenhuggeren, hvis Bomærke findes indhugget paa to af Gesimsdelene (Fig. 
10). Dette Stenhuggermærke eller Stenhuggerarbejde, der iøvrigt kan til
skrives samme Haand, er endnu ikke fundet i Forbindelse med andre kendte 
samtidige Bygninger, men maaske vil det lykkes en Gang.

En Række smukke Formsten baade af Sandsten og Tegl taler om den 
Pyntelighed og Omhu, hvormed Vinduer, Portaler og Prydbaand har været ud
førte (Fig. 8). Hovedbyggematerialet var røde Teglsten, ca. 6X 12X 22 cm, 
men man maa forestille sig en rig Blanding af Teglsten og Sandsten i Fa
caderne; til et Forsøg paa en Rekonstruktion af disse er der dog langtfra 
Holdepunkter nok i det fundne Materiale.

Udformet paa en under disse Himmelstrøg helt ny og ukendt Maade stod 
det lille Jagtslot ude i Vesteregnen. En fremmed og mærkelig Fugl var og 
blev det i dansk Arkitekturhistorie, og dets Levetid blev kun kort. Efter 
Hertug Hans’ Død 1580 benyttedes det ret sjældent, siden 1634 aldrig. Det 
vedligeholdtes ikke mere, og Omegnens Folk begyndte at sikre sig billigt 
Bygningsmateriale fra det øde Slot. 1648 fik Amtsskriveren Lov til at fjerne 
Sten og Tømmer fra Slottets bageste Del til Brug for Amtshuset i Tønder. I 
denne Bygning, som endnu staar, er dog ingen arkitektoniske Detailler fra det 
gamle Slot synlige. 1656 købte en Herredsfoged Resten af Materialerne fra 
det engang saa smukke Slot. I Forbindelse med Nedbrydningen nævnes ud
trykkelig »Blokkene fra den store Bro« og Stenene fra »Husets Forparti med 
to Runddele«. Skulde der i Ordet Forparti (Vordertheil) ligge en Mindelse 
om en særlig iøjnefaldende Udformning af dette Bygningsafsnit?

Bygninger af Grøngaards Type findes ikke i Danmark. Beslægtede Anlæg 
forekommer derimod, hvad der ikke kan være overraskende, i Holland, hvor 
Landsteder som Biljoen i Gelderland og navnlig Heemstede i Provinsen
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Fig. 8. Fonnsten, Fliser og Dele af Vinduer, ca. 1:20 (Curt v. Jessen 1955).

Fig. 9. Vandspy af Sandsten, 1 :6  
(Curt v. Jessen 1955).
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Utrecht bør fremhæves, det sidste med sekskantede Hjørnetaarne og med et 
vældigt spidst Tag over selve Alidterbygningen, med hele den sluttede taarn- 
agtige A^irkning, som ogsaa maa have præget Grøngaard. Et lille Slot ved Go- 
luchowie i Polen fra 1580 minder ved sin Størrelse og ved de ottekantede 
Hjørnetaarne paafaldende om Grøngaard, selv om Ruminddelingen er en an
den og enklere. Ogsaa i Tyskland findes smaa, med Grøngaard beslægtede 
Anlæg, der dog ikke kom det saa nær som de hollandske. Alan har tydeligvis 
i det 16. Aarh. eksperimenteret en Del med Udformning af disse smaa Lyst
slotte, hvis Særkende først og fremmest er de fire Hjørnetaarne. Af afgørende 
Betydning for Udformningen af Typen har formodentlig Frans l.s Jagt
pavillon »La A luette« været. Opførelsen af dette Slot, der blev nedbrudt 1778, 
paabegyndtes 1541; dets Grundplan minder paafaldende om Grøngaards; in
teressant er ogsaa Serlios italienske Forbillede, der mellem Hjørnetaarnene, 
ganske vist paa alle Husets fire Sider, har søjlebaarne Gallerier. Tanken om et 
saadant Galleri paa Grøngaards Sydside faar dermed en vis Baggrund. Det 
Bygningsværk, der paa disse Egne kom Grøngaard nærmest, var dog det 
forlængst nedrevne Slot i Tønning, som opførtes 1583 for Hertug Adolf, 
og som nu kun kendes fra et Stik fra ca. 1590. Som tidligere nævnt var Her
cules von Oberberg Slottets Arkitekt. Det var udformet med de fra Grøn
gaard kendte Hovedtræk: et enkelt kort Hus omgivet af fire Hjørnetaarne, 
der dog her var firkantede. Interessant er det i Alurtykkelsen indbyggede 
Trappetaarn, der skyder sig et Stykke op over Alurkronen og afsluttes med 
et Spir. Trappetaarnets Anbringelse i Bygningen svarer nøje til Placeringen 
af det formodede, halvt indbyggede Trappetaarn paa Grøngaard. Desværre 
lader Tegningen af Tønning Slot os i Uvidenhed om Hovedfacaden med 
Indgangen. Om man herigennem havde kunnet komme Forstaaelsen af Grøn
gaards Indgangsparti nærmere, maa staa hen. Om et nøje Slægtskab mellem 
Tønning og Grøngaard kan der ikke herske Tvivl. Det forekommer ikke 
urimeligt at forestille sig en fælles Arkitekt for begge Anlæg og at betragte 
Grøngaard som en Forstudie til Tønningslottet.

At Hertugen udstyrede sit lille Pragtslot med rigeligt Inventar, fremgaar 
tydeligt af Inventarlisten fra 1580, hvis Afsnit, omhandlende Hertugens 
Bolig i andet Stokværk, her skal gengives:

I Hovedboligen i Hertugens Værelser, i det østlige Taarnværelse 1 Ege
træsbord og Bænke -  i Forkammeret en flamsk Seng og en Klapseng -  i det 
hertugelige Soveværelse i Taarnet: 1 Egetræsbord, 9 lange og 3 korte Vin
krukker uden Hank, 1 Alessing-Lysekrone -  i Forkammeret: 1 Panelskab med 
Knapper, 25 Alalerier og 3 Alarmorbilleder i Trærammer, 1 sort Staalspejl, 
i rundt Egetræsbord, Stole og Lystestager, i det vestlige Hjørnetaarnsværelse 
Bord og Bænke -  i Forkammeret 12 mønstrede Puder, Duntæpper, 1 flamsk 
Seng og en Klapseng, Bord, Stole, 7 Alalerier, Slagbænke, Natlamper, i det
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andet Taarnværelse: Bord, Skab, Bænke, Daa- og Hjortegevirer -  i Forkam
meret: i Klapseng, i Slagbænk, 15 Læderpuder, Tinskaale og Haandfade, 
i Læder-Rejsesæk. I Salen 3 Egeborde og 1 Stenbord, 5 Bænke, 2 Stole, 2 
Jernbrandbukke, hvorpaa der lagdes Træ til Kaminen, Ildskovle og Forke, 
5 A lessing-Væglysestager i Messing-Hjerter, I Skænkskab med Messingkedler, 
Tinbægre og Krukker, Glas med og uden Laag, Yinkrukker med Sølv- eller 
Tinhank med det hertugelige Vaaben. 8 hvide »marmelstenene« Bægre med 
Laag, blaa Kander, Glaskander og smaa Glastønder, 10 »Rømer« røde og 
blaa Glas. I en stor »formalet og panelet« Dragkiste: Silkeomhæng til 2 Senge, 
27 Bordduge, 6 Haandklæder, 15 Servietter og 1 gul Borddug.

En hel Del Genstande af Stentøj, Keramik og Glas, fundne ved Udgrav
ningen, vidner om det i Inventariet omtalte Indbos høje Kvalitet. Fundene 
opbevares nu paa Tønder Museum.

Kig. 1 o. Stcnhuggermærkc paa 
Oversiden af Gesims. 1:10.
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Eig. i . Kaastrup kirke, Thisted amt. En i hovedtrækkene urört romansk kirke, hvor bygningens 
to blokke helt kommer til deres ret.

N
ationalm 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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Tig. 2. Brcjningc 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, sa 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 fortiden, 
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 ccmcntmur 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. Men 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. Mange 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 udført i 1200-årcnc, sikkert 
beregnet som underlag for forgyldte kobberrelieffer. Altertavlens ramme er fra slutningen af 
1500-årene, men omdannet 1782 og har siden fået indsat en kopi af Carl Blocbs opstandelscsbillede. 
-  Fig. 5 Øster Broby kirke, Sorø amt. Alterbilledet af Constantin Hansen, udført 1833, i samtidig 
ramme. Med fuld ret værdsætter mange menigheder deres smukt fortællende alterbilleder fra 
forrige århundrede. De er i reglen uløseligt samhørende med den udskårne ramme i nygotisk stil.

orgelfaçade 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. Aluseumsmanden 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 bærehagerne 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 bøt
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Fig. 6. Ottestrup kirke ved Slagelse. Altertavlen har middelalderligt billedskærerarbejde 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 

hörer 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.

Tilby giringer. 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 på stedet af skønhedsmæssige grunde anser det for nødvendigt at give 

kirken et tårn.

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
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Fig. 8. Hjardemaal kirke, Thisted ann. Den velproportionerede, lille romanske kirke knuses helt 
af det alt for store tårn. I middelalderen var klokketårnc mange steder indrettet som tilflugtsrum, 

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

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. Men 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 stiltraditionernes 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 tarn 
ved vestgavlen danner nu en slags tværfløj for det i 19:1 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 1100. 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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Fig. 10. Sludstrup kirke, Sorø amt. Romansk grav under kirkegulvet. Cher den murede grav ses 
de forskelligt farvede opfyldningslag i kirken og øverst det gennemhuggedc munkestensgulv 
under de moderne fliser. -  Fig. 11. Boeslunde kirke, Sorø amt. I rcnaissancctiden 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 muligvis 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-
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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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Eig. 12. Hillcrslcv kirke, Thisted amt. Koret før 1920. I apsis star en stor barok altertavle med 
troskyldigt naive billcdskærcrarbejdcr. Den udfylder pladsen smukt og giver sammen med kor- 
gitterets snoede søjler hele ostpartiet 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 glasmalcri 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-
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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. Man 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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Pig. 14. Estruplund kirke, Djursland. Nyrestaurcrct kalkmaleri; konservatoren har hos menig
hedsrådet vundet forståelse for, at forsvundne dele, f. cks. Kristi ansigtstræk, ikke bør 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.

Inventar restaurering. 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.
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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 
også 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 for 
de kirkebesøgende eller endog for gadens handlende. Kirken skal bevare sine 
gamle kunstværker, selv hvor der kan blive tale om overlæssethed, ikke bare
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Eig. 15. Guduni kirke, Sorö amt. Den nu kun få 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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Fig. 16. Urestaurcret 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.




