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Fra hedenskab til kristendom i Horning
En vikingetids kammergrav og en trækirke fra 1000-tallet
under Horning kirke.
A f K n u d J. K rogh og O l fert Vos s
et danske folks overgang fra hedenskab til kristendom var ikke forhastet.
Først 50-75 år efter at kong Harald Blåtand havde antaget den kristne
tro, er det danske folk kristent. Da optræder kirkerne i så stort tal, at de gør
sig gældende i landskabet.
Harald omvendes i 960’erne. En samtidig beretning om Slesvig fortæller,
at byens indbyggere er hedninger, „bortset fra et lille antal, som er kristne
og har en kirke“. Det er bemærkelsesværdigt, at den kristne menighed endnu
ikke var mere talstærk her. Hvordan stod det da ikke til rundt om i landet?
Handelspladserne var missionens brohoveder, og de første danske kirker, vi
ved af, ligger netop i Ribe og Slesvig.
Det billede, vi kan danne os af overgangstiden, er uskarpt. De arkæologi
ske fund er ikke snakkesalige, når talen er om missionstidens begivenheder.

D

Skematisk opstalt og plan (ca. 1:300), som viser, hvorledes
kammergraven og de to kirker er bygget i forhold til hver
andre. Den del af højen, der blev jævnet ud, da trækirken
skulle bygges, er vist med lys tone. Høj, trækirke og klokke
hus skal kun betragtes som signaturer.
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Til ind i 1OOO-tallet ser vi hedenske begravelser, og det er slet ikke usand
synligt, at der har stået kirke i Odense i nogle år, da en høvding i nabolaget,
i Ladby, højsættes i sit skib på hedensk vis. Hedensk kult trives side om side
med kristendommen. Et sted er overvejende beboet af kristne og har længe
haft kirke. I nabobygden bekender de fleste sig endnu til den gamle tro.
Intet steds fra har vi oplysninger om, hvornår kristendommens endelige
gennembrud fandt sted.
Et usædvanligt fundkompleks, som lige er undersøgt i Hørning sydøst for
Randers, giver dog en antydning af, hvornår gennembruddet er sket der.
Under sognets kvaderstenskirke fra 1100-tallet fandtes betydelige spor af en
overordentlig velbygget trækirke rejst engang i 1OOO-tallet - vel stedets første
egentlige kirke. Byggegrunden, der er valgt til trækirken, er højst ejendomme
lig. En forholdsvis nybygget gravhøj er simpelthen blevet jævnet, for at kirken
og dens klokkehus kunne opføres på højens plads. Selve graven, som nu lå
under gulvet i trækirkens skib, blev ikke rørt. Det ser ud til, at kvinden, der
ligger i graven, er stedt til hvile omkring år 1000. Er hun mon en af de sidste,
der på den egn fik en fornem hedensk begravelse, eller var hun - på trods
af gravgods og høj - kristen, da hun blev begravet? Sikkert er det i hvert
fald, at da hendes høj jævnes for at give plads til kirken, har kristendommen
sejret i Hørning.

Horningplankens kirke
A f K n u d J. K r o g h
„Bemeldte Stykke Træplanke, der nu er besørget indpakket saa omhyggeligt
som muligt i en Trækasse med paamalet Adresse: „Til Det kgl. Museum for
de nordiske Oldsager i København“ vil afgaa fra Randers pr. Dampskib paa
Lørdag og ventelig være paa sit Bestemmelsessted paa Mandag", skriver
præsten i Hørning i september 1887.
En månedstid forinden havde det særlige kirkesyn aflagt besøg i Hørning
kirke, som var under restaurering, og var da blevet opmærksom på et stykke
af en udskåren og bemalet træplanke, der ved nedbrydningen af kvader
skallen på korets østgavl var fundet inde i murfylden. Synets medlemmer
fandt, at stykket var af stor antikvarisk interesse, og anmodede om at få det
overdraget til „Museet for de nordiske Oldsager".
Planken kom godt fra sørejsen. Nu hænger den i Nationalmuseets middel
aldersamling, kendt som Hørningplanken. Blandt de få levn, vi har af tøm
merbygninger fra den tidligste middelalder, indtager den ubetinget første
pladsen.
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O p s la lt og snit t il anskucliggorel.se a f k o n s tru k tio n s p rin c ip p e r m . v. T e g n in g e n må ik k e o p la tte s som et lo rs o g på
re k o n s tru k tio n a f H o rn in g træ k irk e .

Hørningplanken er af eg. Den har oprindelig været længere, idet dens ene
ende er hugget af. I plankens anden ende er skåret en nu noget medtaget tap
med bryst til den ene side. En bred, dyb not er hugget i plankens underkant,
og i den beskadigede overside ses spor af en temmelig bred nedstemning. Den
ene side af planken prydes af ottetallignende ormeslyng skåret i skarpt relief,
og på den anden er malet en planteranke. Hen over ormeslynget løber en
skarptsnoet rundstav med en notrille.
Et af det særlige kirkesyns medlemmer, Henry Petersen, publicerede plan
ken i „Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie“ 1894. For Henry
Petersen var der ingen tvivl om, at planken havde indtaget en vandret stilling
i en trævæg af stavkonstruktion, hvor den tjente som hammerbånd, idet den
i underkantens not optog vægplankernes øverste ender. Tappen må have været
bundet ind i en af bygningens hjørnestolper, og indhakkene i plankens over
kant kan være lavet for tagværkets skyld, ligesom der i rundstavens notrille
udmærket kan have siddet et tagfodsbrædt. Videre forestiller Henry Petersen
sig, at plankens bygning har været en stavkirke, den oprindelige kirkebygning
i Hørning.
Hvor rigtig Henry Petersens tolkning af plankens funktion end skulle vise
sig at være, så møder den norske arkitekt Jens Z. M. Kielland i 1906 - lige
ledes i „Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie“ - med en helt anden

Fragment af Horning trækirkes hammerbånd - vort ældste vidnesbyrd om samarbejde mellem arkitektur og dekorativ
kunst. Gengivet i knap */7 størrelse. Den udvendige side øverst. Ormens farve ses ikke mere. men en analyse af
malingsrester har afsløret, at den oprindelig har været stæikt gul (organisk gult pigment). Den røde maling, et
jerniltepigment (jordfarve), på øjet, nakketoppen og snudesnippen er også brugt til rundstavens røde bånd rundstaven har vekslende røde og sorte bånd - og på hammerbåndets inderside optræder den som bundfarve i
planteranken samt i de små rundbuer over og under ranken. Den grønne farve på den indvendige side har et
kobberpigment, den lyse. røde farve er blymønje og den gule gul okker. Pigmentet i den sorte maling på planken
er organisk (jern, kulstof). Overalt er der lagt kridtbund. før farverne påførtes. dog undtaget den sorte bund
farve på plankens yderside, hvor kridtet er blandet i malingen. Farveanalyser er udført af laboratoriemester
Sv. Høybye-Olsen. Foto Ole Woldbye.
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opfattelse. Kielland mener ikke, træstykket er en del af et hammerbånd, men
at det stammer fra hvad han benævner en triforie-understok i en treskibet
stavkirke. Planken skulle da have ligget med den store not opad og over
væggens planker have stået ned i noten. Rundstavens notrille forklarer Kiel
land som udgangspunkt for sideskibets tag. Kiellands opfattelse af planken
fandt grobund, og i museets middelaldersamling blev planken vendt med
notrillen opad.
Da Emil Ekhoff i 1916 udgiver sit grundlæggende værk om de svenske
stavkirker, i hvilket der tillige redegores for de danske levn af stavkonstruk
tioner, går han ind for Henry Petersens tolkning, idet Horningplanken i alle
måder stemmer overens med hammerbåndene i det relativt righoldige svenske
stavkirkemateriale.
Forvirringen er fuldkommen, da nordmanden Birger Ree i 1935 i „Stavbygg, Basilika, Stavkirke“ foreslår at anbringe det genstridige plankestykke
i en tredie stilling, den lodrette. Ree rejser spørgsmålet, om det kan være en
rest af en portalplanke.
I 1940 skriver arkitekt C. G. Schultz om Horningplanken i „Tømrerbogen“.
Schultz vender planken som Henry Petersen og gør opmærksom på, at tappen
har været skåret ind i en firkantet stolpe, eftersom naglehullerne sidder så
tæt ved tappens rod, at en rund stolpe næppe vil kunne give tilstrækkelig fæste
for naglerne. - I museet kom planken på ret køl.
Sådan var stillingen, da kirken i Hørning sommeren 1960 skulle restau
reres. Med Ejnar Dyggves fund af trækirkespor under Jelling kirke i
1947-48 var indledt en række kirkegulvsundersøgelser, som har givet kær
komne oplysninger om missionstidens trækirker (se herom i den følgende
artikel). Horningplanken kom i søgelyset, og det var i høj grad aktuelt at
foretage en udgravning under kirken nu, da gulvet alligevel skulle brækkes
op. Plankens udsmykning og konstruktive detaljer fortæller, at den har haft
plads i en bygning af høj kvalitet. Ville udgravningen forøge vort kendskab
til plankens bygning, var vi et skridt videre i forståelsen af den tidlige
middelalders tømrede huse.
Menighedsrådet i Hørning viste opgaven stor interesse, og da undervis
ningsministeriet havde sikret udgravningens økonomi, kunne arbejdet indledes
i juni 1960. Stud. mag. Frank Nielsen og arbejdsmand Kaj Jacobsen var for
fatterne til uvurderlig støtte de fire måneder, arbejdet i kirken stod på.
Forventningerne var ikke skruet for højt op, da vi tog fat. Erfaringsmæs
sigt er et kirkegulvs værdi som arkæologisk objekt ofte forringet betydeligt
af begravelser foretaget i nyere tid. Dertil kom, at et fyringsanlæg, som i
30’erne installeredes i kirken med Nationalmuseets billigelse, havde taget en
ordentlig bid af jorden under skibets østende. - Det er kun få år siden, man
blev klar over, at kirkegulvene er en rig arkæologisk arbejdsmark!
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Plan og fotografi af udgravningsområdet i Horning kirke. Planen er i mål 1:100; ost opad. Stenkirken, og hvad
der hører den til, er vist med sort, trækirken med rodt (den røde tone angiver brandlag), og med blåt er vist
kammergraven og det, der iovrigt er ældre end trækirken. De tre kun delvis bevarede begravelser, som er tegnet
med blå, punkteret streg, kan dog være fra trækirkens tid, men fundforholdene tillader ikke en nærmere bestem
melse. De to grave med blå kontur sydvestligst i stenkirkens skib lå dækket af gravhøjen.
De alvorligste forstyrrelser af de ældre anlæg er forårsaget af en bred stribe renæssancebegravelser, der lober midt
gennem stenkirkens skib, af udgravningen til et fyringsanlæg i skibets østfag og af det nu ubenyttede nord-syd
gående stenkirkefundament vestligst i skibet.
Det undergrundsmateriale, som blev gravet op, da kammergraven skulle indrettes, lod man indgå i gravhøjen, og
ved udgravningen tegnede denne fyld sig som en bred, gul stribe af 1er, der kunne følges på de tre sider af graven.
Denne stribe er på planen angivet med blå tone.

Befriet for stenkirkens fyldlag kunne terrænet under kirken fremvise en
række stolpehuller og andre vidnesbyrd om en ældre bygning - en bygning
med jordgravede stolper - og selv om nyere nedgravninger forstyrrer billedet,
så antyder rækken af stolpehuller grundplanen af en bygning bestående af
to afsnit, en kirkes kor og skib. Der har altså stået en trækirke i Horning.
Trækirkens mest iøjnefaldende spor, stolpehullerne, er et såre vigtigt led
i bygningens konstruktion. Søger vi at danne os et billede af håndværkernes
arbejde med at rejse kirkens skelet, stolperne, må vi først forestille os kirkens
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Horning trækirke. Sporene efter skibets sydvest-hjornestolpe under udgravning. Overst ses sporene fra vest.
Et lodret snit er skåret en smule ind i hullet, selve
stolpen bar efterladt. Fylden i stolpchullet er stedvis
farvet sort af finkornet, forkullet egetræ, og især for
oven er der en del små forkullede stumper af trækirken.
Ben præcise kontur af det temmelig store hul. der i sin
tid blev gravet til stolpen, ses ikke mindst tydeligt,
hvor den skærer sig ned gennem den lyse undergrund.
Billedet i midten er en lodret optagelse af stolpehullet
på samme stade af udgravningen som ovenfor. Nederst
en lodret optagelse af et vandret snit gennem stolpe
hullet helt nede i undergrunden. Her tegner fylden i
det gravede hul sig mørkt mod det lyse undergrundsmateriale.

OG
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bygmester sætte grundplanen med
stolpernes placering af i terrænet, for
modentlig ved hjælp af det allerede
afbundne, d. v. s. tildannede, kirke
tømmer. Hvor stolperne skulle stå,
blev der gravet rummelige huller med
omtrent lodrette sider og ca. 70 cm’s
dybde. Stolperne blev anbragt i hul
lerne, og den opgravede jord kastedes
ned igen, så stolperne stod godt fast.
Hullerne når et stykke ned i under
grunden, og den lyse, gule under
grundsfyld er ved tilfyldningen ble
vet blandet med den øvrige fyld, så
det gravede hul endnu ses ganske tyde
ligt. Det hul, selve stolpen i sin tid
har udfyldt, gør sig dog endnu stær
kere gældende, idet dets fyld klart
adskiller sig fra den omgivende jord
ved at være en blanding af løs sand
muld, lidt rødbrændt 1er og talrige
små stykker forkullet egetræ.
Det forkullede egetræ lader os
ikke i tvivl om, at kirken er brændt,
hvad der ikke var en usædvanlig
skæbne for en trækirke. Hor blot,
hvad den ældre Västgötalovs forord
ning om brandrisiko i trækirker siger:
„Brinner kyrka, då skall prästen böta
tre marker. Prästen skall svara för
framljusen och den för bakljusen som
tänder dem“. Den kategoriske formu
lering røber, at uagtsom omgang med
de levende lys har lagt kirker øde.
Det var ikke blot fylden i stolpe
hullerne, der fortalte om branden. Så
kraftig har den været, at den lerede
jord omkring stolperne flere steder
var stærkt rødbrændt. Der har bran
den raseret kirken helt til grunden.
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Horning trækirke, plan. mål 1:100; nord opad. Den formodede vægflugt er angivet med
punkteret streg. Det er et spørgsmål, om de to pælehuller inde i koret står i forbindelse med
kirkens alter.

At kirkens vægge har løbet mellem stolperne, fremgår af trækirke-begra
velsernes placering. En række barnegrave har fundet plads tæt op til korets
østgavl, og ved korets nordvæg, i hjørnet mellem skib og kor, er begravet
en mand eller kvinde.
En sort stribe, en langagtig, flad grube overvejende indeholdende forkullet
egetræ, løber østpå fra korets nordveststolpe og skal muligvis tolkes som spor
efter korets nordvæg.
De to sten ved barnegravenes vestender er formodentlig lagt for at under
støtte kirkens østgavl, efter at begravelserne, som ligefrem er gravet skråt ind
under gavlen, havde fjernet den jord, væggen hvilede på. Brandsporene på
stenene må være sat af gavlvæggen.
Trækirkens grundplan er stort set klar: Et rektangulært skib og et smallere,
lige afsluttet kor. - Kirken imponerer just ikke ved sine dimensioner. Koret,
der på det nærmeste er kvadratisk, måler ca. 3,3 X 3,3 m. Skibet er 6 m
langt - praktisk talt dobbelt så langt som koret - og 4,5 m bredt. Planudform
ningen er den samme, som ganske dominerer vore middelalderlige stenkirker,
i hvilke vi også hyppigt møder målforhold svarende til trækirkens, et kvadra
tisk kor og forholdet 2 :1 mellem skibets og korets længde.
Kirken er lidt skæv, men skævheden er af en art, man kan forvente ved en
trækirke. Ved afbindingen af tømmeret sørges der naturligvis for, at mod
stående vægges hammerbånd skæres op i ens længder, hvorved disse vægge
bliver nøjagtig lige lange, og selv om bygningens grundplan deformeres ved
unøjagtigheder under opførelsesarbejdet - som sket i Hørning - forbliver de
modstående vægge parallelle. Derfor måler trækirkens vesthjørner tilsammen
180°. Det, hjørnet i nord mangler i at være ret, har syd-hjørnet i overskud.
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Detalje af Horning trækirkes hammerbånd. Underkantens kraftige notrille, der har optaget vægplankernes ovre
ender, loher ud i tappen. Notrillen viderefortes formentlig ned i kanten af stolpen, tappen gik ind i, således at
vægplanken, der stod yderst, kunne sluttes tæt til stolpen.

Også skævhederne kender vi fra stenkirkerne, hvor de mere er en regel
end en undtagelse. Den afvigende byggeteknik giver dem dog en anden og
mere tilfældig karakter. - Det har ikke skortet på spændende forklaringer på
disse skævheder, som også kan undre, eftersom de omhyggelige håndværkere
tilsyneladende ikke har stået uden midler til at sætte rette vinkler af. Forkla
ringen må være, at de ved opførelsen af bygningerne i stor udstrækning lod
øjet være afgørende. Det er betegnende, at de skævheder, der gør sig så grelt
gældende i planopmålinger, faktisk ikke kan ses, når man færdes i og omkring
bygningerne. Vi er sikkert de første, der ser skævhederne i Hørnings trækirke!
De fleste af kirkens stolpehuller er bevaret i en sådan stand, at de giver
os et temmelig præcist billede af stolpernes tværsnit. Kirken må have haft to
typer stolper, hjørnestolper og vægstolper. På skibets fire hjørner og korets
østhjørner har stået stolper med et omtrent rektangulært tværsnit, 20-25 X
35-40 cm. Vægstolperne har et usædvanligt tværsnit, der bedst kan betegnes
som femsidet. Tværsnittets iøjnefaldende spids viser, at stolperne har vendt
en skarp ryg ind i kirken. Vægstolperne måler ca. 30 X 35 cm.
Skibets langvægge har efter sporene at dømme været ens. Begge er delt
i tre fag af to vægstolper, og der er en bemærkelsesværdig præcis parallel
korrespondance mellem de to vægges stolper. Fagdelingen og dermed de fire
stolper i hver langvæg må ses som et nødvendigt led i vægkonstruktionen.
En stavvæg, i princippet en retvinklet, ledløs ramme udfyldt af lodret stillede
vægplanker, er som konstruktion ikke ideel. Den vil uvægerlig sætte sig i
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længderetningen. Da Hørningkirken blev bygget, var det tradition at give
stavvægge stabilitet ved at jordgrave stolperne - statisk udtrykt: indspænde
dem i jorden. Blot at indspænde hjørnestolperne har man ikke fundet til
strækkeligt, og langvæggene er derfor blevet fagdelt, så de hver støttedes af
fire jordgravede stolper.
Kirkens dør har tilsyneladende været placeret midt i skibets vestgavl. Det
må være den nordre dørstolpe, der har stået i det lille hul lidt nord for væg
gens midte (se side 13). Den søndre dørstolpes plads optages af begravelser,
som hører stenkirken til, men det ser ud til, at en smule af det hul, der blev
gravet for at rejse stolpen, er bevaret.
Sporene efter skibets østvæg, triumfvæggen, er sparsomme, men der kan

Udformningen af vægplankerne i Horning trækirke kender vi ikke. Tegningen her (ved Magnus-Petersen) viser
i mål 1 : 15 den nedre ende af en planke fra en stavvæg. Den udvendige side er svagt buet, og i de to kortsider
er hugget notriller til plankens sammenføjning med de tilstødende vægplanker. Den stavbygning, planken har
siddet i, har haft fodtommer. I de to huller nederst på planken sidder rester af tiænagler, som har holdt den
fast til fodtommeret. Vægplanken, som nu hænger i Nationalmuseet ved siden af Hørningplanken, fandtes i 1S90
i Framlev kirke vest for Aarhus, hvor den tjente som ramme i vinduet i korets nordmur. I stedet for at lave
vinduesrammen af et frisk stykke træ, har man hugget den nederste ende af en forhåndenværende vægplanke og
skåret vinduesåbningen ud i den. - Framlevplankens bygning kan have været forgænger for stenkirken i Framlev.
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dog ikke herske tvivl om væggens placering. Af
korets vægge er kun bevaret spor af østgavlen
og nordvæggen. Østgavlen er ét fag, og hvad
angår korets sidevægge, er det ikke umuligt, at
det fortsatte arbejde med materialet vil kunne
give en forklaring på den umiddelbart over
raskende placering af stolpen vestlig i nord
væggen.
Vi ved, at udfyldningen i de enkelte vægfag
var lodret stillede planker, fordi den karakteri
stiske notrille i Hørningplankens underside med
sikkerhed udelukker de øvrige typer udfyldning,
der ellers måtte komme på tale. Vægplankernes
øvre ender blev altså holdt på plads af ham
merbåndet, men hvordan sluttedes væggen af
forneden, hvor der også måtte være styr på
plankeenderne?
Jordgravede vægplanker som i Maria Minor
kirken i Lund har der ikke været i Hørning.
Den mulighed kan udelukkes, idet bevarings
forholdene var ideelle, netop hvor eventuelle
jordgravede plankeenders spor skulle have
tegnet sig. Vægplankerne må da have stået i
fodtømmer.
De nu stående i konstruktiv henseende højt
udviklede norske stavkirker har fodtømmer,
men i disse kirker står imidlertid ikke blot
vægplanker men også stolperne på fodtømme
ret, der derfor kan udformes som en gennem
løbende fodrems-ramme. Stavvæggens omtalte
svaghed, den ringe længdestabilitet, fik nordmændene efterhånden afbødet ved at indføre
supplerende konstruktionsled, bl. a. skråbånd,
og de ældre stavbygningers ømme punkt, de
jordgravede stolper, blev undgået.
Hørningplanken er fremstillet af et temmelig retvokset og temmelig hurtigtvokset egetræ. Årringbredden er
omkring 3-3.5 mm. Træets levealder ved fældningen kan anslås til ikke under 115 år. Plankens placering i forhold
til stammens akse (marv) er som på tegningen her, der i mål 1 : 15 viser et tværsnit af planken set fra den afhuggede
ende. Cirklen angiver stammens minimumsdiameter det pågældende sted. ca. 70 cm. Cirklerne på tværsnittet an
giver årringenes retninger, men skal kun opfattes som signaturer, idet årringene ligger betydeligt tættere. Som det
Iiemgår af tegningen, er der mulighed for, at der kan være fremstillet to hammerbånd af stammen. - Træliugslscenen er fra et middelalderligt håndskrift.
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I Hørning har fodtømmeret sandsynligvis været skåret ind mellem de
jordgravede stolper, en i statisk henseende fuldt så god konstruktion af væg
foden som den gennemløbende fodrem. Om fodtømmeret har været udformet
som antydet på tegningen side 8 er en anden sag, thi adskillige former er
mulige.
Vi har tilladt os, tilsyneladende uden skrupler, at benytte Hørningplanken
i en vis udstrækning i overvejelserne om, hvordan kirkens vægge har været
bygget. Hvordan passer planken iøvrigt i billedet. Har den overhovedet haft
hjemme i den nedbrændte kirke?
Planken har brandspor, omend svage. I det stærkt ormædte parti øverst
på den bemalede del af den indvendige side findes ganske små forkullede
områder. Når dertil føjes, at den kemiske analyse af en rød og en grøn maling,
som findes på en lille træsplint fra brandlaget ud for korets nordvæg, har
vist, at disse farver i opbygning nøje svarer til en rød og grøn maling på
planken, så er der vist ikke grund til at tvivle på, at planken og sporene i
terrænet har med hinanden at gøre. - Selv om branden var kraftig, har den
ikke fortæret bygningen fuldstændig.
Som nævnt har planken været længere. Af konstruktive grunde må ham
merbåndene have været gennemløbende, d. v. s., de ikke har været afbrudt
ved vægstolperne ligesom fodtømmeret, men gik ubrudt fra hjørne til hjørne.
Hørningplanken har således været enten tre eller seks meter lang, alt efter
om den har haft plads over korets sidevægge eller skibets langvægge. I en
gavl kan planken, som det fremgår af nedenstående, ikke have siddet. Krimi
nalassistent E.Tellerup har foretaget en undersøgelse af planken og vist, at
tapenden formentlig er placeret tæt ved roden af det træ, planken er skåret
af, samt at den pågældende træstamme efter det bevarede stykkes dimensioner
og vedstruktur at dømme udmærket kan have haft tilstrækkelig toptykkelse i
en ret betydelig længde, f. eks. 6-8 meter eller mere. Det taler i hvert fald
ikke mod den antagelse, at planken skulle have været tre subsidiært seks
meter lang.
Det er overvejende sandsynligt, at den retvinklede nedstemning i plankens
overside er den første (regnet fra den bevarede ende af hammerbåndet) af en
række ensartede nedstemninger, der med lige store afstande, spærafstanden,
har været skåret i hammerbåndets overside til de vandrette bindbjælker
(tagbjælker) i sadeltagets spærfag. Bindbjælkerne, som gik fra langvæg til
langvæg tværs over kirken, har været kæmmet over hammerbåndene, og som
udførelsen af nedstemningen i båndet viser, har de været låst godt fast såvel
i længde- som tværretning, så de foruden at indgå som led i spærfagenes
trekantforbindelser kunne være med til at holde langvæggene på plads.
Som allerede antydet indgår notrillen i rundstaven på plankens udvendige
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side på sin vis også i tagkonstruktionen. Den har rummet et tagfodsbrædt,
sugfjæl, som i den skrå stilling, rillen angiver, dels har udfyldt mellemrum
met mellem hammerbånd og tagbeklædning og dels beskyttet bjælkeenderne,
der måtte krage en smule ud over hammerbåndet.
Hvor skal plankens tap placeres? Der er fire muligheder. Lå hammer
båndet, som planken er en del af, over skibets eller korets nordvæg, gik
tappen ind i enten skibets nordvest-hjornestolpe eller skibets østgavl. Lå det
i kirkens sydside, har tappen været skåret ind i korets eller skibets sydøsthjørnestolpe.
Hørningplanken har givet os oplysning om en række af de utallige kon
struktive detaljer, der må forblive ukendte, når vi kun kender en bygning
gennem de spor, den efterlader i terrænet. Og, hvad der ikke er mindre
væsentligt, den giver os en anelse om, hvor store håndværksmæssige og kunst
neriske kvaliteter Hørning trækirke har besiddet.
Stavvægskonstruktionen med fodtømmer mellem jordgravede stolper
møder vi herhjemme først med sikkerhed i Hørning. I Tyskland, i borg
anlæggene Husterknupp ved Køln og Stellerburg i Ditmarsken, er en tilsva
rende vægkonstruktion kommet for dagen ved udgravninger foretaget i nyeste
tid. Såvel i Husterknupp som i Stellerburg findes stolper med tværsnit som
vægstolperne i Hørning. Blot er der den forskel, at de tyske stolper vender
den skarpe ryg udad. I Husterknupp synes tværsnittets form at være blot
æstetisk betinget, idet stolperne kun har det femsidede tværsnit, hvor de er
synlige; den jordgravede del er den ikke tildannede træstamme. I Stellerburg
og Hørning kan andre forhold udmærket have haft indflydelse på tværsnittets
form, måske har det været et spørgsmål om at udnytte træet effektivt.

Detalje af stavvæg fra borganlægget Husterknupp
ved Køln. Som udgravningsfotografiet viser, er
fodtommeret, der hviler direkte på terrænet, ikke
gennemløbende, men kun skåret lidt ind i den
jordgravede vægstolpe. Såvel i fodtømmeret som
i stolpen er hugget notrille til vægplanker. (Efter
Herrnbrodt, Husterknupp.)
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De nævnte tyske huse er ikke kirker. Der er dog fornylig fundet spor af
kirker med jordgravede stolper i Tyskland, men så vidt vides, fortæller det
bevarede desværre ikke, om de har været opført i stavkonstruktion. At de
omtalte huse i Husterknupp og Stellerburg er rejst i tidsrummet 800-950 er
nok værd at have i erindringen, når man beskæftiger sig med stavkonstruktio
nens historie.
Under Urnes stavkirke i Norge fandt Håkon Christie ved en udgravning
1956-57 spor af en ældre stavkirke, som i flere henseender står Hørning træ
kirke nær. De er på det nærmeste lige store, og det er ikke utænkeligt, at
skibets langvægge i Urnes I, som den er kaldt, har været konstrueret som
væggene i Hørning, thi selv om den oprindelige terrænoverflade var bevaret
mellem et par af stolperne, var der ikke spor af jordgravede vægplanker.
Urnes I synes at være opført omkring eller efter 1000-tallets midte. Resultatet
af Christies undersøgelser i Urnes var betydningsfuldt, bl. a. fordi det viste,
at der i Norge forud for de nu stående stavkirker har været stavkirker med
jordgravede stolper. Altså kirker svarende til samtidige danske kirker af træ.
- Da vi forlader trækirkerne for udelukkende at bygge kirker af sten, holder
nordmændene til dels fast ved træet og bygger såvel sten- som stavkirker, og
som nævnt finder de ud af at lade trækirkerne stå løst på jorden, så de får
lang levetid. Der er nogle af dem, der har stået i 800 år.
Som udgravningsplanen viser, er trækirken ikke ene om at have efterladt
stolpehuller i jorden under kirken. Vest for trækirken er der fire stolpehuller
på stribe, og fundforholdene viser, at også de var på pladsen før stenkirkens
fundamenter blev lagt, og at de ikke er ældre end trækirken. Der ligger et
kraftigt brandlag omkring hullerne, og formodentlig har stolperne, der stod
her, været led i en tømret konstruktion, som brændte sammen med trækirken.
I brandlaget var der noget, som straks satte fantasien i sving: hundreder
af små, grønne metaldråber lyste op overalt i det sorte lag af forkullet
egetræ. En analyse udført af firmaet Paul Bergsøe og Søn i samarbejde med
dr. Ernst-August Bommer har fortalt, at det grønne metal er dryppet fra en
2*
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Trækirke med tomret klokkehus på billedtæppe fra Skog kirke i Hälsingland. Kirken består ligesom Horning træ
kirke af kor og skib. I Horning stod klokkehuset (eller klokkestabelen) vest for kirken. Kirken på billedtæppet er
rigt udstyret med klokker. I en tagrytter over skibet hænger en lille klokke, og klokkehuset har to klokker, af
hvilke den ene synes at være så tung. at de må være to om at ringe med den! - Det er i det mindste muligt, at
billedtæppet blev vævet allerede omkring år 11(H). Koto ATA.

genstand støbt af en legering, der indeholdt 22,40-23,55% tin, 69,12-73,20%
kobber og 3,28-3,57 % bly.
Stolpehullernes placering i forhold til trækirken peger på muligheden af,
at der her godt 4 meter vest for trækirken har stået en klokkestabel eller et
klokkehus. Metaldråberne gør det til mere end en mulighed, for en legering
med en så særpræget sammensætning kan kun være klokkebronze. Ganske vist
er blyindholdet stort - så stort at klokken næppe har haft en overvældende
skøn klang - men det er et forhold, som gør sig gældende ved mange af de
ældste klokker. Bly er et fremmedlegeme i klokkebronze; det nedsætter legerin
gens elastiske egenskaber, så klokken får en „sprukken“ klang. Antagelig
har blyet været til stede som urenhed i tinnet.
En klokke så gammel som denne har vi ikke haft rester af i Norden. At
klokken var med den kristne gudstjeneste fra første færd kan læses i „Ansgars
Levned“, hvor Rimbert fortæller, at Ansgar omsider fik lov at bruge klokken
i Danmarks første kirke, kirken i Slesvig - hvad der var hedningerne en veder
styggelighed. Om Slesvig-klokken har haft endnu større blyindhold, kan man
egentlig godt forstå dem!
Tilbage står spørgsmålet om, hvornår trækirken er bygget. Efter møntfund
og bygningsdetaljer at dømme kan stenkirken være opført i 1100-tallets første
halvdel - formentlig relativ kort efter trækirkens brand. Hvor mange år
trækirken stod, før den brændte, ved vi ikke, men vi må gå ud fra, at den
endte sine dage ved en ulykke, og teoretisk kan den være nybygget, da den
brænder. Selv om de to naglehuller, der er boret i vangerne på notrillen i
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plankens underside, antagelig stammer fra en reparation, er de dog i sig selv
for spinkelt et grundlag for overvejelser om kirkens alder, for småreparationer
er ikke utænkelige selv på en forholdsvis ny bygning. Desværre indeholdt
trækirkelagene ikke daterende løsfund, og at bygge en absolut datering af
trækirken blot på dens konstruktive detaljer kan ikke gøres. At den er rejst i
1000-tallet er sikkert, og vi har lov at håbe, at en nøjere datering med tiden
vil vise sig mulig ad naturvidenskabelig vej.
Det, der på nuværende tidspunkt skal føre os videre på sporet, vil måske
først og fremmest blive plankens dekoration, og her især ormen med sin slyn
gede krop og de karakteristiske detaljer: nakketoppen, snudesnippen og det
dråbeformede øje, thi den har nære slægtninge i nordisk dyreornamentik fra
1000-tallet. En datering på stilhistorisk grundlag vil dog altid være behæftet
med stor usikkerhed.

—«------------------ i--------------- SXJ
Hovedet på Horningplankens orm ligner til for
veksling hovederne på Angby runestenen i Upp
land. „Ragnfrid lod rejse denne sten efter Björn,
hendes og Ketilmunds son. Gud og Guds moder
hjælpe hans ånd. Han faldt i Virland. Men As
mund ristede“, står der på stenen. Asmund Kåre
son. som ristede, virkede fra ca. 1025-50. Træ
snit. efter Bautil.
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Kammergraven
A f O l f e r t V oss

Den fornemme trækirke i Horning var som nævnt ikke bygget på den
flade mark, men på en planeret gravhøj, som var opført mindre end eet
århundrede tidligere.
Under arbejdet med at afdække trækirken var efterhånden alle nyere
påfyldningslag og midtergangens senere begravelser blevet fjernet. Begravel
serne lå så tæt, at der blev en bred øst-vest-gående grøft hen gennem kirken,
da de var borte. Som det var at vente, var man i bunden af denne grøft
helt nede ved den urørte undergrund, der bestod af gult 1er, og dog - under
trækirkens vestgavl var der et skarpt skifte til helt mørk muld, og først tre
meter længere mod øst var der atter urørt undergrund med gult 1er. I siderne
af grøften kunne man studere jordlagene, og det var tydeligt, at skiftet til
mørk fyld stammede fra en nedgravning, der var ældre end trækirken, sand
synligvis en stor grav. Uden for nedgravningen kunne man tydeligt se to
muldlag: lige over undergrundens gule 1er var der et ca. 25 cm tykt og
helt ensartet muldlag, og over det et andet muldlag af nogenlunde samme
tykkelse, men med linseformede tegninger, som dem vi kender fra græstørvs
opbyggede bronzealderhøje. Denne græstørvsstruktur kunne iagttages helt hen
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(il stenkirkens tarnrum , hvor den tilsyneladende standsede ved tre store sten,
og i ost kunne den følges til korhuen. De tre store sten i tarnruinm et ma
antages at have væ ret randsten til en høj opbygget al græ storv. D enne høj
har væ ret ca. 20 m eter i diam eter; højden kan vi kun gæ tte på, men den har
vel været om kring tre meter.
A fdæ kningen al de skrøbelige rester i den store grav under hojens m idte
tog tid, hengere tid end selv de tålm odigste tilskuere ventede, og endnu
hengere tid end arkæ ologen havde frygtet selv i sit mest pessim istiske ojeblik.
Det forste, der kom frem , var fire kraftige vinkel je rn , der m arkerede
h jø rn ern e af den træ kiste, den døde var lagt i. Kisten var blot 1 ■ 2 m, men
den stod i et noget større rum på ca. 1.6 X 2.(i m, der på siderne var beklædt
med lodretstillede planker, 20-60 cm brede og 4 -5 cm tykke. A ftrykket al
plankerne stod skarpt tegnet i bunden af nedgravningen, og på siderne kunne
m an følge enkelte planker op til 1 m over bunden.
Af kistens træ var kun svage spor tilbage, men takket w ere det forhold,
at rusten havde im præ gneret en smule træ ved nagler og jernbeslag, kunne
man få lidt at vide om kistens konstruktion. Siderne var dannet af ca. 3 cm
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Kaminergraven helt afdækket, set fra ost.
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Plan af kammergraven under Horning kirke. Træstrukturen i kammerets lodrette planker
skal kun opfattes som signatur, idet der blot var bevaret aftryk af plankeenderne i under
grundens 1er.
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Detailler af monsteret i det brede sidvind virkede bånd. som måske har vieret kantning på en kappe.

tykke, vandretliggende planker, og i hvert fald den sydlige side var lavet af
to stykker, hvis langsider lappede skråt ind over hinanden og sammenholdtes
dels af som og dels af lodrette revler tæt ved hjørnerne. Oversiden, der bestod
al planker, hvis struktur løb i kisten længderetning, var ved hjørnerne fæstnet
med kraltige vinkeljern. Bunden bestod af tre planker på langs; plankerne
gik ind over hinanden og holdtes sammen af en række søm i hver langside
at det midterste bræt. Mærkeligt nok var der ikke spor efter vinkeljern ved
de nederste hjørner, og det kunne således se ud, som om overdelen var anbragt
løst på bunden - måske har den blot været en ekstra beskyttelse, der først er
blevet anbragt over den døde, lige før graven blev lukket.
Kistebunden eller båren, som den døde hvilede på, var ikke sat direkte
på den bare jord, men stod på et par groft tildannede træstykker. En lang
k:ep, som lå på tværs under kistens vestende, og to lignende kæppe langs
kistens sydside har muligvis været brugt som bærestave, da kisten eller båren
blev ført til graven.
Kun de kraftigste af skelettets knogler var bevaret, men nok til at vise, at
den døde lå på ryggen lidt skråt med fødderne helt ude ved nordsiden af
kisten. Den døde var en kvinde; dette fremgik tydeligt af gravgodset. Ved
brystet lå 5 forskellige glasperler, og ved knæene lå foruden en lille kniv med
sølvomviklet greb, to små hvæssesten, som sandsynligvis har været brugt til at
hvæsse synåle på. Også dragten viste, det var en kvinde; det meste af den
var ganske vist forsvundet, men enkelte partier, der havde været sølvindvir
ket, kunne endnu erkendes, og et par steder var endog brudstykker af det
oprindelige mønster bevaret, et mønster, som kendes fra flere grave fra
10. årh., således fra Bjerringhøj ved Viborg og Hvilehøj ved Randers. Tyde-
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ligst fremtrådte det ca. 5 cm brede bånd, der fra hovedet strakte sig ned langs
begge sider af kroppen og endte ved knæene. Dette er muligvis kantningen
på en kappe eller et slag af samme slags, som bæres af en af kvinderne på
billedtæppet fra Oseberg fra 9. årh. (se slutvignet).
Kisten eller båren stod helt op mod gravrummets nordvest-hjørne, og der
var således et bredt, åbent rum på syd- og østsiden af kisten. Det meste af
denne plads var tom nu, men i østenden var der dog bevaret en del af grav
godset.
Midt for og op til kistens østende var der således spor efter en firkantet
trææske, der var ca. 20 cm på hver led. Inderst i sydøst-hjørnet var der spor
efter et rundt kar af træ, ca. 25 cm i diameter, og op til det stod et simpelt,
uornamenteret lerkar. Vestligst i gruppen var der i bunden af graven aftryk
af en væltet træbøtte, der har været ca. 25 cm høj og af omtrent samme tvær
mål. Midt i sydøst-hjørnet lå endelig det fund, der repræsenterer noget nyt og
ukendt - et lille kvadratisk bord, hvorpå der stod et lille fad af tyndt bronze
blik. Bordet er det første af sin art i Skandinavien, og da kun knap en
fjerdedel af det er nogenlunde bevaret, vil det nok være på sin plads at gøre
rede for, hvordan de her afbildede rekonstruktioner har været mulige. Når
der overhovedet er så meget tilbage af bordet, at der kan tages sikre mål,
skyldes det, at kobbersalte fra bronzefadet har imprægneret træet. Bordet var
lavet af egetræ, der umiddelbart under fadet var helt friskt og lyst. Årerne
i pladen løb nord-syd, og træet kunne følges til kanten i begge sider; pladen
var i denne retning 50 cm lang, og tykkelsen var 2 cm. I hjørnet, hvor fadet
stod, var større stykker af de lodrette kanter bevaret, de var 6.9 cm høje og

Til venstre: Detaille af gravens sydost-hjørne med bronzefadet på det væltede bord. Til højre: Bronzefadet er
fjernet, og man ser de velbevarede profileringer på indersiden af bordets lodrette kant.
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Den indvendige side af bordets nordlige sideplankc fotograferet umiddelbart efter optagningen. Til venstre ses
udskæringen til hjørnet, »»g midt på ses den trædvvel. der har holdt kanten fast til bordpladen.

3.8 cm biede. Indersiden af kanterne var smukt ornamenteret med høvlede
profiler, der var symmetriske omkring midten, og som bestod af en bred fure
med en smal rille på hver side, ganske svarende til den profilering, der er
nederst på Hørningplankens udvendige side. Lignende profiler er indhøvlet
på planker i Gokstad- og i Osebergskibet, og fra en række norske fund kender
vi den specielle høvl, som har været brugt til dette arbejde; den kaldes på
norsk en baatastrek. Til brug for fremstillingen af kopien af bordet er der
lavet en høvl svarende til disse norske med fire skær og forsynet med den
profil, der er i de bevarede dele af Hørning-bordet; på fotografiet ses, hvor
dan høvlen har været brugt. De høvlede profiler er kun bevaret på kantens
inderside, men da ydersiden har helt samme mål, og tykkelsen af siden netop
svarer til en enkelt indhøvlet profil, er det nærliggende at tænke, at kanten
har været profileret på alle tre sider. Den lodrette kant er fæstnet til bord
pladen med to trædyvler på 1.8 cm i diam. i hver side, og hjørnesamlingerne
er en halvfældning.
I den bedst bevarede del af bordpladen er der 10 cm fra hver side et
taphul, der er 2.4 cm i diameter, og i sydsiden af bordet var der på det
tilsvarende sted i fylden et hulrum efter et ben. Et længdesnit gennem tappen
og hulrummet viste, at bordbenene har været 20 cm lange. I de hulrum, som
benene oprindelig har udfyldt, var der kun lidt træ tilbage, men selve hul
rummet angav nogenlunde benenes dimensioner; tværmålet var således 2 X 3
cm, hulrummet kan muligvis være trykket lidt sammen. Af samme længde
snit sås også, at der under bordpladen har været øst-vest-gående, parallelle
revler på 2 X 5 cm og forbindende hver sit par ben. Den bedst bevarede revle
var nu kun 38 cm lang, men har oprindelig været længere, idet afslutningen
kun var bevaret i den ene ende, ca. 5 cm fra bordets kant. Regnes med en
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Pi-<>filhnvlen i brug. Hnvlen er kopieret efter norske
lund og forsynet med Horningbordets profil. Profi
lerne på kopien af bordet er lavet med denne hovl.

tilvarende afstand til kanten i den anden side, må bordet have været mindst
48 cm på tværs af årernes retning. I rekonstruktionen er der regnet med et
bord på 50 X 50 cm.
Hørning-bordet er det ældste bevarede bord i Skandinavien, men fra
oldtidens litteratur ved vi, at man har brugt borde længe før vikingetiden. Den
romerske forfatter Tacitus, der levede fra 54 til 120 e. Kr. f., fortæller således
i kap. 22 i bogen om Germanerne: „Straks efter søvnen, som de oftest stræk
ker ud til op på dagen, tager de et bad, for det meste med varmt vand, idet
vinteren jo hos dem optager en meget lang tid. Efter badet tager de føde til
sig, hver har sin særlige plads og sit eget bord.’4 - Her er altså tale om enkelt
mandsborde, måske noget i retning af Hørning-bordet.
På et par gotlandske billedsten fra vikingetiden er der muligvis billeder
af borde, men ellers kender vi kun dette møbel fra middelalderlitteraturen.
I Rigsjmla bliver maden således sat frem på en bjoS eller et borft;
et stående udtryk er „at sætte bord for gæsterne“, og flere kilder fortæller,
at bordet blev taget bort efter måltidet.
En anden benævnelse er skutill, der oversættes ved fad eller lille bord,
og desuden findes borftskutill, der opfattes som et lille bord særlig brugt til
at sætte frem for en enkelt person. Parallelt med skutill bruges også ordet
disk for fad eller lille bord.
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Billedsten fra Ardre på Gotland, detaille. Foran den
siddende mand ses en lille kvadratisk figur, der er tol
ket som et bord. Billedstenen dateres til 1000-tallct.
Fot. ATA. Stockholm.

Endelig forekommer et græsk låneord, trapiza, som bruges om et mindre
bord til at sætte drikkekarrene på, men næppe til at sidde ved. Men trapiza
er også navnet på et bord, man vaskede sig ved, og hvor der derfor må have
stået en skål med vand, den skål, der kaldes munnlaug.
Selv om små enkeltmandsborde således har været brugt som spiseborde
fra tiden omkring Kr. f. og op til vikingetiden, er det mest sandsynligt, at
Hørning-bordet har været et vaskebord. På dette bord stod som før fortalt
et lille bronzefad af den type, som kendes fra andre skandinaviske vikinge
tidsfund - så godt som altid fra rigt udstyrede grave. Blandt de mere end 1000
grave på gravpladsen på Birka i Mälaren er der således kun 10 med bronze
fade, og det er alle store kammergrave. Et af de norske fade, fra Kaupang
i Sydnorge, bærer indvendig en runeindskrift, der giver klar besked om kar
rets brug: I MU N T LAU KU - „i vaskefadet“ står der.
Disse vikingetids vaskefade regnes almindeligvis for at være importerede
fra de Britiske Øer, og sammen med dem er også ordet for vaskefad blevet
indlemmet i sproget. Munnlaug er nemlig et angelsaksisk låneord, der kom
mer af det latinske manus og lavare, altså egentlig „til at vaske hænder i“.
Ligesom bronzefadene kun kendes fra de rige grave, viser beretninger i
enkelte sagaer, at det var fint at vaske sig. I Vatsdøla-saga fortælles det
således med beundring om Jøkul, jarl af Gotland, at han stillede et vaskefad
foran sig, vaskede sig og tørrede sig i et hvidt håndklæde, og en engelsk kilde
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fra 900-tallet fortæller, „at vikin
gerne redte deres hår hver dag og tog
bad om lørdagen, samt at de hyppigt
skiftede undertøj, hvorved de opnåede
stor yndest hos damerne“.
Selv om disse bronzefade findes
både i vikingetiden og middelalderen,
er det dog dette stykke, der giver det
sikreste bidrag til kammergravens da
tering. Ved rensningen af det over
ordentlig skrøbelige fad lykkedes det
nemlig konservator Dorthe Hansen
at påvise et fint indridset liniemønster
såvel indvendig som udvendig på fa
dets bund.
Det er ganske løst indridsede stre
ger - begyndelsen til et mønster, der
aldrig er blevet fuldendt. Motivet på
skålens indvendige side er der dog
blevet gjort så meget ved, at mønsteret
kan identificeres med det båndflet
ningsmotiv, der findes på den cirku
lære, skålformede fibula fra Årstad
i Norge fra et skattefund, hvis yngste
mønt er fra 1030rne, og på en lignende
fibula af guld fra Hornelund i Vest
jylland. Den sidstnævnte er ikke fun
det sammen med mønter, men må i
lighed med Årstad-fibulaen dateres
til første havdel af 1000-tallet, og det
samme gælder bronzefadet i Hørninggraven, der således næppe kan være
anlagt før århundredet omkring 1000.
Graven kaldes en kammergrav,
fordi gravrummet er større end en
normal kiste, så stort, at det har måt
tet bygges på stedet. Væggene er stav
byggede med tætstillede lodrette
planker, der har været mindst een
meter høje. Af loftet var intet bevaret,
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Nederst ses Lengdesnittet gennem det nordvestlige bord
ben med tappen og overst to tegninger, der skal forklare
den stilling, bordet blev fundet i. Ret kort tid efter,
at graven blev lukket, er bordet væltet, måske ramt af
nedstyrtede dele af loftet: senere, da loftet helt er
brudt sammen, er bordet blevet trykket mod bunden af
graven, så de to vestlige ben er knækket i tappene,
medens de to ostlige har klaret trykket og holdt pladen
i den skrå stilling. Under dette tryk er de to vestlige
ben blevet presset mod øst og ned i bunden, og herfra
stammer den skrå fordybning yderst til højre i længde
snittet forneden.
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I)c t e nkle fad a f ganske ty n d t b ro n z e b lik . der stod på b o rd e t. - måske et vaskelad.
m u n n la n g .

men det har sandsynligvis bestået af runde tømmerstokke, ligesom det var
tilfældet i den store, stavbyggede kammergrav i den nordlige Jellinghøj fra
sidste halvdel af 10. årh. I Jelling var bunden dækket med brædder, men
dette har ikke været tilfældet i Hørning. Foruden disse to stavbyggede kam
mergrave kendes endnu een her fra landet, den tidligere nævnte i Bjerringhøj ved Viborg fra 10. årh. Kamrene i Bjerringhøj og Hørning er nogenlunde
lige store, medens kammeret i Jelling er næsten fire gange så stort som de to
andre. Fra Norge er der en enkelt stavbygget kammergrav fra Tune, og i
Hedeby og Sønder-Brarup i Sydslesvig er der udgravet ialt 9 sådanne grave.
Foruden disse stavbyggede kammergrave kendes fra vikingetid en hel
række kammergrave fra Danmark og ikke mindst fra Sverige, hvis konstruk
tion kun i et fåtal af tilfælde er oplyst med sikkerhed. Det drejer sig dels
om kamre med fire hjørnestolper med bulvægge, dels om meget store, sam
mentømrede kister med jernbeslag, og endelig forekommer også stenbyggede
kamre.
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Det indridsede monster indvendig i bronzefadet og til sammenligning hermed den cirku
lære, skålformede solvfibula fra Årstad i Norge, der stammer fra et skattefund, nedlagt
i 1030’erne.

Om end vi endnu ikke kan datere trækirken og kammergraven særlig
præcist, er der næppe tvivl om, at graven var relativt ny, da dens høj jævnes,
og en kirke opføres over den. Men hvorfor skulle kirken absolut placeres der?
Det var et anseligt arbejde at skaffe den store høj af vejen. Og hvad har den
dødes slægt sagt til, at højen skulle jævnes. Var det måske ligefrem den, der
stod bag kirkebyggeriet?
Det er unægteligt fristende at tænke, at her er endelig et tilfælde, hvor
der med sikkerhed er sammenhæng mellem et hedensk og et kristent anlæg.
Men kan den tanke stå for en nærmere prøve?
Det forhold, at højen ikke var ret gammel, da den blev ødelagt, behøver
nødvendigvis ikke være af afgørende betydning, thi respekten for mindes
mærkerne holdt sig i hvert fald ikke overalt særlig længe. Fra Sverige kender
vi således eksempler på, at man huggede runesten, som var mindre end 50 år
gamle, i stykker og anvendte dem som fyld i kirkemure.
Det kan heller ikke udelukkes, at rent praktiske forhold kan have spillet
ind ved placeringen af kirken. Det er for eksempel ikke umuligt, at trækirkens
kirkegård er en videreførelse af den hedenske gravplads, og at højens plads
på dette areal netop var det ideelle sted til kirken. Det er i det mindste sand
synligt, at den række enkle grave, alle ældre end trækirken, som fandtes i
terrænet under stenkirken, hører til en hedensk gravplads. To af gravene var
beviselig ældre end kammergravens høj, for de lå under denne.
løvrigt kan man ikke helt se bort fra den mulighed, at kvinden i graven
var kristen, da hun døde, selv om hendes grav er udformet og udstyret som
en hednings. Vi ved ikke, om nogle af de første kristne blev begravet på
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hedensk vis. Flere nordiske grave fra 10. årh. kan måske tydes i den retning.
I flere af kammergravene på Birka ved Stockholm er der således fundet kors,
og i Mammen ved Viborg har den døde fået et stort vokslys med i graven.
At kirken er bygget over graven, for at kvinden skulle bringes under
kirkens varetægt, er kun gætteri - men måske rigtigt gættet.
Det står dog fast, at kristendommens endelige gennembrud i Hørning
finder sted i tiden mellem indretningen af kammergraven og trækirkens
opførelse - muligvis engang i første halvdel af 1000-tallet.

Kvindefigur fra Oseberg-billedvævningen, forste
halvdel af 800-tallet.

Danske trækirker
A f E lna M øller og O laf O lsen

af Nordens lande, som magister Adam af Bremen for
fattede ved år 1070, fortælles det, at Skåne rummer 300 kirker, medens der
på Sjælland skal være halvt så mange og på Fyn en trediedel. Mester
Adams tal er næppe fremgået af nogen egentlig optælling og har ingen sta
tistisk værdi, men hans skøn kan dog tages som udtryk for, at der på dette
tidspunkt - hundrede år efter kong Haraids overgang til den kristne tro fandtes et helt anseligt antal kirker i Danmark.
Af disse kirker må den altovervejende del have været af træ. Ganske vist
ved vi, at der blev bygget af sten herhjemme allerede i Knud den Stores tid.
Men denne fremmede byggeskik vandt i begyndelsen kun langsomt frem.
Intet tyder på, at man i større udstrækning har rejst stenkirker førend i
1000-tallets sidste årtier. Træbygningskunsten, der i vikingetiden havde nået
et højt stade, lod sig ikke uden videre fortrænge fra kirkebyggeriet.
I det 12. og 13. århundrede fik næsten hvert eneste sogn i Danmark dog
sin stenkirke, og i denne periode må hovedparten af de gamle trækirker være
forsvundet. Enkelte kan have stået længere, men det er ikke sandsynligt, at
nogen dansk trækirke overlevede reformationstidens kirkenedlæggelser. Bi
skop Jacob Madsens visitatsbog fra 1590’erne - den ældste historiske kilde
med systematiske beskrivelser af kirkebygninger - omtaler i hele Fyns stift
ikke en eneste kirke af træ.
Når vi i dag vil danne os et indtryk af trækirkerne, er vi henvist til ar
kæologiens vidnesbyrd. En vis viden kan vel hentes ved studiet af de endnu
stående middelalderlige stavkirker i Norge og Sverige. Men det må erindres,
at træbygningskunsten i Nordskandinavien tildels hviler på andre forudsæt
ninger og traditioner end den danske. Såvel de store geografiske afstande
som forskellene i klima og træbestand måtte bevirke, at udviklingen ikke
kunne forløbe helt parallelt i de to områder. Byggeskikken i Norge kan ikke
uden videre reproduceres på danske forhold. Hertil kommer, at hovedparten
af de norske stavkirker er bygget senere end ca. 1150, altså efter at træ
kirkerne i alt væsentligt havde udspillet deres rolle i Danmark, og de repræ-
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senterer ofte et langt højere udviklingstrin end det, som tilsvarende bygnin
ger nåede hos os.
Af mere direkte værdi for udforskningen af Danmarks trækirker er de
stumper af ældre bygningstømmer, som hist og her er genanvendt i vore
stenkirkers mure, og som i de fleste tilfælde må antages at stamme fra den
pågældende kirkes nedrevne forgænger af træ. Tømmeret kan være brugt som
fyld i murkernen (Hørning-planken), som loftsplanker (Lejrskov?) eller som
ramme i et romansk vindue (Framlev-planken), men den almindeligste an
vendelse er dog som plankeoverliggere i døråbninger. Alene på Sjælland
kendes sådanne overliggere fra fire kirker - Skævinge, Snoldelev, Vrangstrup
og Flinterup - og der vil sikkert findes flere, efterhånden som de bygningsarkæologiske undersøgelser til værket „Danmarks Kirker" skrider frem.
Det bevarede trækirketømmer giver oplysninger om enkeltheder i kirker
nes opbygning. Et mere fuldstændigt begreb om deres udseende og konstruk
tion kan kun bringes til veje ved arkæologisk udgravning. Det skete første
gang 1911 i Lund, som jo må regnes med til Danmark, når der er tale om
forekomster fra middelalderen. Her stødte man ved en gadeudvidelse på så
mange stolperester fra stavkirken S. Maria Minor, at man kunne udlede det
meste af kirkens grundplan. Siden har man i Lunds undergrund fundet rester
af to andre stavkirker; den sidste er under udgravning, medens dette skrives.
Med mulig undtagelse af S. Clemens trækirke i København, hvis tomt me
nes at være dukket frem ved en grundgravning i 1906, men som ikke blev
undersøgt arkæologisk, har man på denne side af Øresund endnu ikke haft
held til at finde bevaret stavkirketømmer in situ. Sporene indskrænker sig
hovedsagelig til stolpehuller, d. v. s. mere eller mindre tydelige aftryk i jor
den af det forsvundne tømmer. Dette forudsætter en udgravningsteknik, som
den historiske arkæologi slet ikke beherskede i 1911. Mellem fundet af S. Maria
Minor i Lund og den første danske stavkirkeudgravning - Ejnar Dyggves
undersøgelser i Jelling kirkes kor - forløb hele 36 år.
Stolpehullerne i Jelling kirke viste vejen for udforskningen af Danmarks
trækirker. I 1953 fulgte en undersøgelse i Snoldelev kirke. Udgravningen her
var længe ønsket på grund af norddørens stavplanker, og den bragte betyde
lige rester af hele to trækirker for dagen. De uventet gode resultater i denne
kirke måtte i høj grad virke ansporende, og i de otte år, der er forløbet siden,
har man søgt efter trækirkespor i et stort antal kirker, hvis gulve på grund
af igangværende hovedistandsættelse var tilgængelige for undersøgelse.
I flere tilfælde kunne det konstateres, at stenkirkerne stod på bar mark og
altså var første kirke på stedet - for så vidt et negativt resultat, men dog
ikke uden værdi for den historiske forskning. Andre gange har gulvlagene
været forstyrret så stærkt af senere indgreb, at det viste sig umuligt at afgøre,
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om kirken havde en forgænger. Men mellem halvdelen og en trediedel af de
steder, hvor en systematisk undersøgelse blev sat ind, er det lykkedes at
påvise spor efter ældre kirker af træ under stenkirkerne.
Årsagen til, at trækirkerne så ofte kan påvises direkte under stenkirkerne,
må søges i den katolske kirkes stærke hævdelse af alterstedets og dermed
kirkebygningens hellighed. Når en kirke skulle bygges af ny, måtte det ske
på den gamle kirkes indviede grund. Dette var en næsten ufravigelig regel
ved alt middelalderligt kirkebyggeri, og meget ofte blev nybygningen bevidst
lagt sådan, at den gamle kirke kunne blive stående, indtil koret i den nye
kirke var under tag. På denne måde undgik man at afbryde kirkens centrale
kultiske funktion, tjenesten ved højalteret. Det hændte også, at man begyndte
at opføre det nye og større skib omkring det gamle, medens dette endnu var
i brug.
Disse sædvaner er af væsentlig betydning for tolkningen af de rester af
træbygninger, som findes under stenkirkerne. Når den udgravede bygning ses
at have haft en smallere udbygning i øst, kan der naturligvis ikke være
megen tvivl om dens formål. Da står man over for en kirke. En del af træ-
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Fig. 2. Hedarcd kirke i Vestergötland er den eneste bevarede svenske stavkirke. Opmåling af syd- og ostfaçader,
1 : 150. Efter Ekhoff.

kirkerne var imidlertid uden særskilt kor og adskiller sig hverken ved grund
planen eller dimensionerne fra almindelige huse. Sådanne bygninger vil ved
udgravning ikke uden videre kunne erkendes som kirker. Men når det viser
sig, at stenkirken ligger i træbygningens akse eller på anden måde respekterer
den ældre bygning, ja, da er det også overvejende sandsynligt, at denne var
en kirke. Det samme må kunne udledes, når der påvises kristne begravelser,
som kan knyttes til den pågældende bygning.
Af hedenske kultbygninger er der ingen sikre spor fundet under stavkir
kerne, og kun i ét tilfælde er der ved kirkeudgravning påvist rester af ældre
bebyggelse, som intet kirkeligt formål kan have tjent. I Kærby kirke ved
Randers fandtes pælehuller fra et hegn og bag dette en stor grube med stolpe
huller i øst og vest - et fænomen, der kendes fra vikingetidens bopladser,
hvor det tydes som trællehytter eller værksteder. Kærby kirke er altså pla
ceret på en gårdtomt inde i den gamle landsby.
Sporene af trækirkerne indskrænker sig stort set til stolpehuller og væg
riller - vidnesbyrd om bygninger, hvis stolper og vægtømmer forneden helt
eller delvis har været gravet i jorden. Allerede på dette punkt adskiller de
danske fund sig fra de bevarede norske stavkirker, hvor intet tømmer er
jordgravet. Disse kirker står i stedet på et rammeværk, der omfatter fod
tømmer under væggene og - hvor der er indre rejsning - tillige svære syld
stokke. Rammeværket beskyttes mod jordfugten ved at ride på en lav
kampestenssyld, som netop holder det fri af jorden.
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l ig. 3. Brorup kirke. Stolpehuller fra væg i den ældste trækirke (Brørup I). Mellem de runde huller, der her står
med en indbyrdes afstand af ca. 10-20 cm. ses spor af tynde planker, som har udfyldt mellemrummene mellem
stolperne.

Da stensylden sjældent er mere end et enkelt skifte højt, kan en bygning på
fodtømmer nedrives så at sige uden at efterlade sig spor i jorden. Vi er derfor
nødt til at se den mulighed i øjnene, at der foruden de trækirker, hvis stolpe
huller vi finder, også kan have eksisteret trækirker på fodtømmer og sten
syld, som ikke vil kunne påvises arkæologisk. Hvis dette er tilfældet, giver
udgravningerne kun et mangelfuldt og måske fortegnet billede af vore træ
kirker.
Det er dog tvivlsomt, om man i Danmark, hvor der næppe opførtes mange
trækirker efter 1150, i større udstrækning har anvendt et fuldt udbygget sy
stem af fodtømmer i kirkerne. Den norske arkæolog Håkon Christie har
ved udgravninger i de seneste år kunnet påvise, at de ældste norske stavkir
ker var jordgravede ganske som de danske, og det samme har vist sig at
gælde for den eneste bevarede stavkirke uden for Skandinavien, Greensted
kirke ved London, der blev undersøgt af engelske, norske og danske arkæo
loger i fællesskab i 1960. I Danmark var de jordgravede bygninger tilsyne
ladende næsten enerådende i vikingetiden og den tidlige middelalder, og helt
frem til middelalderens slutning byggedes på landet huse med jordgravede
vægstolper. Selv hvor fodtømmer blev anvendt, lod man ofte de bærende
stolper gå i jorden. Meget tyder på, at man i Danmark ikke har opgivet at
forankre husene i jorden så tidligt som i Norge, og at det heller ikke er sket
med den konsekvens, som de norske stavkirker udviser.
I en kirke, der har stået i mange hundrede år, vil der altid være et væld
af forskelligartede forekomster under gulvet: begravelser, rester af ældre
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gulve, fundamenter af nedbrudte tværmure og sidealtre, blysmeltningsgruber,
varmekanaler etc. De spor, som en eventuel ældre kirke på stedet efterlod
i jorden ved sin nedrivning, vil som oftest for størstedelen være udslettet ved
de mange senere indgreb i gulvet, og arkæologen må da tage til takke med
de enkelte brudstykker, der er skånet, og som det kan være svært eller lige
frem umuligt at udlede en helhed af.
Mest forstyrrende for trækirkeresterne er de begravelser, som næsten en
hver gammel kirke rummer i sit gulv (fig. 21). De middelalderlige grave er
ikke de værste; de er sjældent mange af tal og dertil for det meste ganske
smalle og af så ringe dybde, at de kun har afstedkommet begrænsede ødelæg
gelser. Men i det 17. og 18. århundrede blev det sædvane, at herremænd og
præster med hele deres familie fik gravsted inde i landsbykirken. Ved denne
tid gravede man kisterne dybt ned - som regel mellem to og tre alen - og der
for er det kun i heldige tilfælde muligt at finde trækirkespor under skibets
midtergang og i korets vestlige del, der er de foretrukne steder for efterreformatoriske kirkebegravelser.
Begravelserne er dog ikke udelukkende en negativ faktor ved eftersøgnin
gen af trækirkerne. De grave, der måtte vise sig at stamme fra trækirkens tid,
kan ofte alene ved deres beliggenhed supplere det ufuldstændige indtryk af
kirkens grundplan, som de bevarede stolpehuller giver. Hertil kommer, at
gravene giver arkæologerne en velkommen mulighed for at undersøge jord
lagene i kirken i lodret snit uden at risikere at grave arkæologisk værdifulde
spor bort. En kirkeudgravning vil derfor næsten altid indledes med, at man
finder frem til en dyb begravelse i gulvet, graver sig et stykke ned i den og
renser dens sider af, således at man kan studere de jordlag, som graven gen
nembryder.
De bevarede stolpehuller vil sædvanligvis kunne påvises uden større van
skelighed. Muse- og rottegange kan nok have afstedkommet mindre forstyr
relser i hullerne, men de energiske muldvarpe, hvis talløse gange ofte volder
den udendørs arbejdende arkæolog megen bryderi, opererer slet ikke inde
i kirkerne. Ikke mindst af denne grund står stolpehullerne gerne klart og helt
præcist afgrænset i kirkegulvene.
Hvor stolpen ikke ligefrem har været hamret ned i jorden, og det kunne
kun gøres med små og tilspidsede stolper i blød eller løs jord, vil stolpehullet
altid have større bredde end den stolpe, som har stået i det (se f. eks. fig. 4).
Når det undertiden kan være svært at lokalisere stolpens nøjagtige placering
i hullet, er årsagen oftest udskridning i den jord, der har været stampet ned
omkring stolpen.
Det er vigtigt at gøre sig klart, at ikke alle stolpehuller under en kirke nød
vendigvis behøver at stamme fra en ældre bygning. Også i stenkirken kan der
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Tig. 1. Sporene efter den sydvestre sule i Snoldclcx* / / var bevaret i bunden af en dyb begravelse. Til venstre
ses, hvorledes nedgravningshullet ved sit blandede fyld skiller sig ud fra jordbundens gule sand og fra selve
slolpchullets forinuldcde træ. Til hojre det tomte stolpehul med vandret bund. der er „armeret“ med små
kampesten.

på mange tidspunkter være rejst jordgravede stolper, f.eks. for stilladser,alter
overbygninger og pulpiturstøtter. I de fleste tilfælde vil man dog ved hjælp
af hullernes udgangsniveau eller - hvor rester af ældre gulve ikke er bevaret på grundlag af fyldjordens karakter kunne skelne de yngre stolpehuller fra
dem, der er ældre end stenkirken. De største vanskeligheder knytter sig til
en hyppigt forekommende gruppe stolpehuller, som dækkes af stenkirkens
ældste gulv og derfor umiddelbart måtte synes at tilhore en ældre bygning,
men som i virkeligheden stammer fra de stilladser, der blev rejst ved sten
kirkens opførelse. I denne forbindelse bør det nævnes, at der endnu kun et
sted - i Jelling kirke - er fundet rester af gulve fra trækirkerne.
De mangeartede forekomster i kirkegulvene og de problemer, som tydnin
gen af stolpehullerne indebærer, fordrer god tid og megen omhu af udgra
veren. Desvierre har de fleste af kirkeudgravningerne måttet foregå under
ugunstige vilkår. Som oftest er de afstedkommet af gulvafgravninger ved
hovedrestaureringer og foretaget som nødudgravninger - arbejdet skulle ud
iøres til bestemt tid og inden for et alt for kort tidsrum. Mest utilfreds
stillende har undersøgelserne formet sig i Værløse og Vorgod kirker. Her
manglede hverken velvilje fra menighedsrådene eller god lokal hjælp, men
udgraverne kunne på daværende tidspunkt ikke frigøre sig fra andet arbejde
i længere tid og måtte derfor nøjes med at foretage stikprøver, der blot
kunne give et overfladisk indtryk af de meget interessante trækirker, der
begge steder skjulte sig under gulvet.
Når der nedenfor skal gives en oversigt over resultaterne ved hver enkelt
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af de kirkeudgravninger, der siden 1947 har bragt væsentlige spor af træ
kirker for dagen, bør det forud understreges, at kun i tre af de nævnte kir
ker - i Jelling, Hørdum og Nr. Hørning - har det været muligt at gennem
føre tilbundsgående undersøgelser under fuldt betryggende former og efter en
forud tilrettelagt plan. Ved alle de andre trækirkefund har man måttet slå
sig til tåls med mere eller mindre hastige og improviserede udgravninger.
Dette har ikke kunnet undgå at præge de opnåede resultater. I de seneste år
er det imidlertid lykkedes for Nationalmuseet at begrænse de gulvsænkninger,
der næsten altid fulgte med hovedrestaureringer før i tiden. Herved er det
blevet muligt at indskrænke nødudgravningerne og i stedet koncentrere
undersøgelserne om de kirker, hvor arbejdet kan gennemføres under fuldt
forsvarlige vilkår.
I tilslutning til denne oversigt bør det nævnes, at der ved undersøgelser
i den østlige del af Viborg Domkirkes midtskib i 1955 er fundet rester af et
brandlag og et enkelt stolpehul fra en ældre træbygning; det meget store
antal dybe begravelser i kirken har imidlertid forårsaget så store forstyrrelser
i jordlagene, at det ikke er muligt at fastslå denne bygnings plan og formål.
I 1959-60 er der under skibet i S. Ibs kirke i Roskilde påvist et halvt hun
drede grave, der er ældre end den romanske stenkirke, og i samme niveau et
mindre antal stolpehuller, der må antages at tilhore en trækirke; udgravnin
gen vil blive fortsat i sommeren 1961. Endelig er der ved en kort prøve
udgravning i Vig kirke i Odsherred i 1960 fundet ældre grave under det ufor
styrrede romanske gulv; formentlig vil man også her kunne finde spor af en
trækirke.

Kig.
S. Maria Minor, Lund. Udgravet 1911-12 af G. Karlin. 1 og uden for tomten af en romansk
stenkirke fandtes in situ rester af det jordgravede tommer fra en stavkirke, omfattende rektangu
lært kor og skib. Kun skibets sydvæg og vestgavl kunne ikke påvises. De udvendigt afrundede
vægstave har noter i begge smalsider. Der er ingen særskilte hjørnestolper. Parallelt med lang
væggen står i hver side en række kraftige suler, der må have båret taget; det ostligste sulcpar i
koret er rykket mod hinanden. Midt i skibets vestlige del er gravet en brønd, som kan have tjent
kultiske formål.
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Fig. 6. Brorup kirke, Ribe amt. 1:300. Udgravet 1953-54 af K. Høgsbro Ostergaard, som
velvilligst har stillet det endnu upublicerede materiale til vor rådighed. Under den
middelalderlige granitkvaderkirke, der tilsyneladende var romansk, men som viste sig at
have en forgænger med halvrund apsis og tårn (stiplet på planen), fandtes spor af
to trækirker. A f den ældste, Brørup I, fandtes kun stolpehuller fra en del af en langvæg,
opbygget af runde stokke, der indbyrdes har været forbundet af tynde planker, formentlig
fastholdt i noter i stokkene (sml. fig. 3). Større nedgravningshuller med regelmæssig af
stand antyder en fagdeling.
Af et stort antal stolphuller, der fremkom i et højere niveau, må en del tilhøre en yngre
trækirke, Brørup 11. T il denne kan uden tvivl henføres to stolpehuller i skibets sydside,
mellem hvilke der fandtes spor af fodrem, som har hvilet direkte på jorden. De mange
stolpehuller i nord indicerer muligvis trækirkens nordvæg. Flere begravelser gennem
skæres af den ældste stenkirkes fundamenter og må derfor høre til en af trækirkerne.

l ig. 7. llordum kirke, Thisted amt. 1:300. Udgravet 1955 af Olaf Olsen. Den romanske
kvaderstenskirke har fra begyndelsen været planlagt med kor, skib og tårn, men før
skib og tårn blev opført, var byggeriet indstillet en årrække. I mellemtiden rejstes et
provisorisk skib af jordgravet tømmer op mod det allerede opførte stenkor. Det provi
soriske skib var rektangulært, og det havde tagudhæng over vestgavlen, i hvis søndre del
der var døråbning. Aftryk af svære stolper med regelmæssig afstand i den sondre vægrille antyder en vis fagdeling i langvæggene. I den vestre vægrille sås tydelige aftryk af de
enkelte stavplanker (fig. 17). Træbygningen må som stenkoret tilhøre UOO-tallets midte.
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Fig. 8. Nr. Horning kirke, Randers amt. 1: 300. Udgravet af Knud J. Krogh I960. Under
den romanske granitkvaderkirke fandtes stolpehuller og spor efter fodrem fra cn lille træ
kirke. bestående af kor og skib. Stolpehuller vest for trækirken stammer formentlig fra et
klokkehus. Se i øvrigt artiklen side 5 ff i denne årbog.

Fig. 9. Jelling kirke. V ejle amt. 1:300. Udgravet 1947-48 og 1951 af E. Dyggve. Under den inmanskc
Irådstenskirkes kor fandtes rester af en jordgravet stavkirkes lergulv, en begravelse fra denne kirke
samt aftryk af smalle jordgravede vægstave fra et indadgående hjørne mellem to bygningsafsnit; end
videre en stor. flad sten og to små stolpehuller, der henføres til en alteropbygning, samt halvdelen af
et stort nedgravningshul fra en fritstående stolpe, som af udgraveren skønnes at tilhøre en masteopbygning af samme art som de fra norske stavkirker kendte. Et dybere liggende lergulv, der gennem
brydes af et stolpehul (på planen indtegnet med stiplet kontur), er af udgraveren tolket som spor af et
hedensk tempel. I stenkirkens skib er gulvlagene gravet bort uden undersøgelse ved en sænkning af
gulvet i 1936. - En foreløbig redegørelse for udgravningen er givet i Acta Archaeologica X X V , 1954.

Fig. 10. Snoldelev kirke, Københavns amt. 1:300. Udgravet oktober 1953 af Elna Møller
under medvirken af Olaf Olsen. Spor efter to trækirker afdækkedes i kridt- og frådstensknkens skib; undersøgelser i det ombyggede korparti gav intet resultat for træbygningernes
vedkommende. T il den ældste, Snoldelev I, kan henføres en sammenhængende række af
aftryk fra jordgravede stavplanker, i vest afsluttet med et stort nedgravningshul, der anta
gelig har rummet en hjørnestolpe, samt adskillige grave. Da disses placering formentlig
udelukker et korparti, må sporene tydes som (nord)væg i et rektangulært kapel. Sml.
fig. 14-15.
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Til den yngste bygning, Snoldclcv / /, kan foruden en del grave henfores to rækker af store
stolpehuller, som må stamme fra tagbærende suler. Fundforholdene taler for, at yder
væggene har stået, hvor stenskibets mure rejstes. Fra væggene stammer antagelig to fuldt
bevarede stavplanker, der er genanvendt over norddoren i den nuværende kirke, som
kan dateres til begyndelsen af 1100erne. Sml. fig. 4 samt 14-1.'».

Fig. 11. V. Starup, Ribe amt. 1:300. Fundet af K. flogsbro Ostergaard
juni 1957. undersøgt af Knud Krogh, John Petersen og K. Høgsbro Oster
gaard under periodisk medvirken af Elna Møller. Væsentlige dele af gam
mel overflade var fjernet ved undersøgelsens begyndelse, et forhold som
gør fundets tolkning vanskelig. Væsentlig betydning må tillægges seks
store, dybe aftryk af runde stolper, anbragt tre og tre i to vældige ned
gravningshuller. Bygningen, hvortil disse og antagelig enkelte andre hul
ler horer, var opført før stenkoret; den blev stående efter korets opførelse
og respekteret ved udlægning af fundamenter for det yngre og etapevis
opførte stenskib; heraf må man drage den slutning, at bygningen var en
kirke. Sml. lig. Ifi.

l ig. 12. Vurgod kirke, Ringkøbing amt. 1:300. Fundet af K. Høgsbro Oster
gaard juni 1957, kortvarig undersøgelse ved Elna Møller og Olaf Olsen. I sten
skibets østre ende fandtes spor efter en rektangulær bygning af jordgravet
tømmer, med døråbning i østgavlens søndre del: eventuelle spor efter en tilsva
rende dor i vest var ødelagt af en begravelse. Væggene havde stået midt i en
gravet rille; fylden heri var blevet forstyrret, da man ved bygningens nedriv
ning trak tømmeret op, men det var muligt at afdække en del aftryk efter
firkantede hjørnestolper, stavplanker og runde stolper, der antagelig har mar
keret en fagdeling. Forhold vedrørende stenkirken taler for, at trækirken har
stået sammen med stenkoret (sml. fig. 22). og fundet af en Valdemar II mønt
og en munkesten i nordvæggens nedrivningsfyld tyder på, at bygningen først
er forsvundet et godt stykke ind i 1200 erne.
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Fig. 13. Værløse kirke, Københavns amt. 1:300. Kortvarig undersøgelse ved Elna Møller.
Karl K. N ielsen og Olaf Olsen 1956. To dybe grøfter, som løber parallelt med det roman
ske skibs langvægge, indeholdt aftryk af jordgravede stolper, der korresponderer nøje fra
grøft til grøft. Da der imidlertid ikke findes forbindelsesgrølter i øst og vest, kan stolpehullerne næppe stamme fra en egentlig væg, og stolperne har da snarest været tagbærende
suler i en trækirke af nogenlunde samme dimensioner som den nuværende stenkirke. Kor
og apsis blev ikke undersøgt for trækirkerester.

Fig. 14-15. På denne og følgende side vises dels udgravningen i nordsiden af Snoldelev kirkes skib og dels opmålin
gen af alle de her afdækkede spor fra Snoldelev I - ll. Fotografierne er taget ved gravningens afslutning, da
enkelte huller fra den yngste bygning var fjernet eller beskadiget af hensyn til undersøgelsen af den ældste.
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Denne lille gennemgang af de indtil nu fundne spor af trækirker må na
turligt munde ud i et spørgsmål: Er det virkeligt muligt på grundlag af disse
mere eller mindre klare stolpeaftryk og de relativt få bevarede plankestyk
ker, der til forskellig tid er fremdraget i stenkirkerne, at sige noget om træ
kirkernes plan, opbygning, detailler og alder? Svaret må blive både ja og nej.
Kun i tre tilfælde er der afdækket planer, som på det nærmeste kan kaldes
komplette: Hørdum, Nr. Hørning og Vorgod; i Nr. Hørning er der endda
vest for selve kirken fundet spor, der må tydes som levn af et fritstående
klokkehus.
Af disse må Hørdum-planen (ca. 12X 6 m) antagelig udskilles, da alt taler
for, at den rektangulære bygning uden østvæg ikke er nogen selvstændig
trækirke, men et midlertidigt skib, bygget op mod et ældre stenkor. Dette
forhindrer naturligvis ikke, at de detailler, som kan læses ud af planen, ind
drages i diskussionen om trækirkernes opbygning. Uanset denne udskillelse

Gulvniveauet kan kun være ændret ubetydeligt fra den ene kirke til den anden, eftersom sporene fra begge
tiækirker på visse steder kom tilsyne i nøjagtig samme højde, umiddelbart under den nuværende kirkes ældste
pikstensgulv.

48

ELNA

M OLLER

OG O L A F

O LSEN

Fig. 16. Billedet, der er hentet fra den store grundundersøgelse i Grønnegade i Ribe 1956, viser de nedre
ender af jordgravede stavplanker på plads i den gra
vede og tilstampede vægrille.

skal der gores opmærksom på et særpræget træk ved vestendens udformning:
langvæggene fortsætter forbi gavlen på en sådan måde, at de sammen med
taget må have dannet en indgangs- eller dørsvale. Med fundet i Hørdum har
det lille gavlsvalehus på gårdsplads 1 i vikingeanlægget Trelleborg antagelig
fået sin første danske parallel.
Vorgod derimod er en fuldstændig bygning (ca. 7,5 X 4,7 m), et lille rektan
gulært kapel, der blev stående på stedet, indtil stenkirkens kor og triumfmur
var helt eller på det nærmeste fuldført. - Antagelig skal Snoldelev I tydes
som en tilsvarende planform.
I Nr. Horning er planen todelt, idet bygningen, trods sin lidenhed, har
bestået af et i øst lige afsluttet kor og et bredere skib (ca. 3,2 X 3 og 6 X 4,5 m)
- ganske som en normal, romansk stenkirke. Til denne type må man henføre
den engelske Greensted samt - hvad todelingen angår - tillige Jelling; her
er planens to led, hvis udstrækning ikke kan fastslåes med fuld sikkerhed, af
Ejnar Dyggve tolket, ikke som kor og skib, men som apsis og kor.
S. Maria Minor i Lund har som Nr. Horning haft et rektangulært kor og
et bredere skib, men størrelsesordenen er en helt anden (koret ca. 6,7 X 8,
skibet, hvis vestende mangler, mindst 12X 9 m). Lund-planen skiller sig
også ud fra Nr. Horning ved den række af meget svære stolper, der er
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Fig. 17. llordum kirke. Trækirkens vestre vægrille.
I den lerede jordbund ses tydelige aftryk af de
smalle jordgravede stavplanker, som har dannet
væggen.

placeret i forholdsvis ringe afstand fra ydervæggene, og som må have båret
tagkonstruktionen. Planen fra S. Maria Minor, der synes at få sin fuldstæn
dige parallel i den under udgravning værende S. Stefans kirke, Lund, har
antagelig været at finde i Snoldelev II og vel tillige i Værløse. Ganske vist
er der i disse to kirker kun påvist spor efter skibets svære, tagbærende stolper svarende til Maria Minors - men ikke af de tilhørende ydervægge, så lidt som
af korpartiet. På disse punkter må man tage sin tilflugt til analogislutninger.
Med hensyn til udformningen af ydervæggene i Snoldelev II er der dog gode
midler i hænde - under forudsætning af, at de to bevarede stavplanker over
stenkirkens norddør hidrører fra dennes umiddelbare forgænger; i den ældste
trækirke kan de i hvert fald ikke have været anvendt i deres nuværende
form.
Hvad planen angår, lader sporene af de to Brørup-kirker og V. Starup-kirken os i høj grad i stikken, og vi må her nøjes med at fastslå, at V. Starup, der
har stået mens stenkoret og muligvis en del af skibet blev opført, har haft
nogle forbavsende kraftige og dybt nedgravede stolper, som må have båret
taget.
Variationen i planudformningen inden for det lille antal undersøgte byg
ninger er så påfaldende, at man må vogte sig vel for at udnævne en eller
4
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anden plan til norm for en dansk trækirke, og på denne baggrund kan det
ikke undre, at de yngre norske trækirker er så differentierede.
Som en mere eller mindre direkte følge af planernes forskellige udform
ning og udstrækning har også trækirkernes opbygning været meget forskel
lige. Her kan dog udskilles to hovedtyper: 1) bygninger, hvor selve væggen
eller dele deraf har båret taget, og 2) bygninger, hvor væggene i hovedsagen
kun har været rumdannende, mens taget har hvilet på svære stolper (suler),
der stod lidt inden for væggen. En tredie type (omtalt s. 53) med såkaldte
mastetræer, der bærer et hævet midtparti, og hvortil Ejnar Dyggve henfører
Jelling, kendes nu kun i Norge.
Til type 1 må henføres Hørdum, Nr. Hørning, Snoldelev I og Vorgod samt
antagelig Brørup I. Alle disse fem kirker har haft vægge af lodretstillede
stavplanker; stavenes fodender har været nedgravet i jorden undtagen i Nr.
Hørning, hvor de har hvilet på fodtømmer. I Hørdum, Hørning og Vor
god er der i tilslutning til vægstavene påvist kraftige hjørnestolper;
også Snoldelev I må have haft hjørnestolper, thi det overordentlig store ned
gravningshul, der her afslutter væggen mod vest, forudsætter tømmer af en
helt anden dimension end væggens, og der kan vanskeligt være tale om andet
end en hjørnestolpe, bygningens nordvestre. I Nr. Hørning (og Brørup I—II),
ligesom formentlig i Hørdum og Vorgod har væggene været styrket og fag
delt af ret kraftige jordgravede stolper. Væggene i alle disse kirker har øverst
haft en gennemgående rem fra hjørne til hjørne, et hammerbånd, der enten
har været tappet ind i hjørnestolperne eller har krydset hinanden i hjørne
stolpens indre og raget et stykke uden for skæringspunktet (fig. 2). Af kon
struktive grunde må man forvente et lignende hammerbånd i gavlvæggene:
i vestgavlen på Greensted - den ældste bevarede trækirke - er stavplankerne
dog ført ubrudte til taget, en løsning, der formentlig kun var gangbar sam
men med jordgravede vægstave. På undersiden af disse hammerbånd har der
været en not for stavplankernes øvre ende, og på oversiden af langvæggenes
hammerbånd har tagkonstruktionen hvilet.
Den smukt ornamenterede og bemalede planke fra Nr. Hørning, som er
indgående beskrevet i en anden af denne årbogs artikler (s. 5), er en del af
et hammerbånd fra en langvæg. Den giver blandt andet vigtige oplysninger
om tagkonstruktionen. Øverst på dens inderside er der en udstemning for en
tværgående bjælke. Denne udstemnings plads i forhold til hammerbåndets
intakte ende, der har været tappet ind i hjørnestolpen, er således, at man med
næsten fuld sikkerhed kan sige, at der fra væg til væg har ligget en række
bindbjælker. To sammenhørende, ligeledes ornamenterede hammerbånd fra
Humtrup kirke syd for den nuværende-grænse viser spor efter tre bindbjæl
ker med 85 cm fra midte til midte. Dette svarer nogenlunde til, hvad vi ken-
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Fig. 18. V. Stari/f) kirke under udgravning. Skibets gulv, set mod øst. I forgrunden fundamentgroften fra stenskibets
Irrste vestmur (stiplet). Bagved ses seks dybe. kun delvis tømte stolpehuller fra trækirken, fordelt i to store nedgiavningshuller (optrukket med hvidt) samt en del andre stolpeaftryk, som ikke med sikkerhed kan henfores til
træbygningen.

der fra 1100-tallets stenkirker og fra nogle svenske trækirker. I Hellestad og
Hedared, Västergötland, er afstanden henholdsvis ca. 70 og 80 cm og i
Hemse på Gotland knap een meter. - Et sådant bjælkelag, hvis vigtigste
opgave er at „binde“ væggene sammen, forudsætter et spærtag, d. v. s. at der
til hver bjælke hører to spær, som er forbundet med hinanden i tagryggen og
med hver sin bjælkeende, så der dannes en ligebenet trekant; denne kan være
styrket yderligere med hanebånd og (skrå) spærstivere, som vi kender det fra
nogle af vore ældste stenkirkers tagværker. Hørning-planken fortæller tillige,
at bjælkeenderne har været udkragede og beskyttet af en skråtstillet sugfjæl,
som har hvilet i den smalle not på plankens yderside. Skråtstillede eller vand
rette sugfjæle, i not eller fals, kendes tillige fra svenske trækirker og fra tal
rige romanske stenkirker.
De danske undersøgelser og plankerester fortæller intet om højden på disse
bygninger, ej heller om tagform eller -beklædning; på disse områder er man
stort set henvist til gisninger, men det skal nævnes, at væghøjden i tilsva
rende svenske bygninger har været omkring fire meter.
Til type 2 må Maria Minor, Snoldelev II og Værløse (samt muligvis V. Stavup) henføres. Det afgørende for den konstruktive opbygning er de to
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lig . 19. A-B: lodret snit i planker fra Snoldelev II og Fiamlev; C-G: vandret snit i
plankevægge fra Greensted, S. Maria Minor, Vänga, Hedared og Urnes; H -l: tværsnit
af træstammer, opdelt i 2-1 stavplanker. 1:25.

rækker suler inden for væggene. Sulernes kraftige dimensioner, deres vandret
afskårne fodender og den store nedgravningsdybde vidner om, at de var be
regnet til at bære en stor vægt, og denne vægt kan kun stamme fra taget. Det
må endnu stå hen, om dette tag har været opbygget over to sideåse, een over
hver sulerække, eller det har været et spærtag, hvor spærfagenes bjælker har
hvilet på to såkaldte høj remme anbragt over sulerækkerne. Uanset konstruk
tionsform antyder den parvise anbringelse af sulerne formentlig, at disse un
der alle forhold har været forbundet på tværs af rummet. De uden for sule
rækkerne anbragte vægge, der enten har været jordgravede eller - som i
Snoldelev II - hvilet på fodtømmer, har i hovedsagen kun haft til opgave
at lukke rummet, thi det tryk, som trods de tagbærende suler er blevet over
ført til væggene, har været så minimalt, at det ikke har krævet særlige for
anstaltninger i form af mellemfaldende vægstolper i de forholdsvis lange
vægstrækninger, der er tale om inden for typen; i S. Maria Minor består
væggene da også af en ubrudt række stavplanker. Af samme årsag kunne
hammerbåndene, som holdt stavplankerne sammen, være spinkle, men de
lange vægge har krævet sidestyr i form af tværforbindelser til sulerne.
Hvad væghøjden i denne type stavkirker angår, er det så heldigt, at de to
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Fig. 20. Grccnstcd stavkirke ved London. Af trækirken er kun bevaret skibet, opfort af svært egetommer, der
oprindelig har været jordgravet.

Snoldelev-vægplanker er bevaret i fuld længde, 174 cm. Heroverfor står
planker på 3-4 meter i de svenske paralleller til type 1. Selv ved tillæg af
fodtømmer og hammerbånd på sammenlagt 60-70 cm (som Hedared fig. 2)
giver det for Snoldelev II en så ringe væghøjde, at man vanskeligt kan tænke
sig den som afgørende for hele kirkerummets højde, således som tilfældet
må have været inden for type 1.
En kirke som S. Maria Minor kalder de langstrakte jernalderhuse med
deres to sulerækker i erindring, og den virker som et bindeled mellem disse
og de i forhold til vort materiale yngre norske stavkirker. Disse norske kir
ker, hvis bedst kendte eksempler er den nuværende Urnes og Borgund, viser
en overfladisk lighed med Lund-planen, men der er den betydende forskel, at
rækken af stolper (mastetræer) i de norske er omløbende, d. v. s., at den også
forekommer langs skibets gavle. Mastetræerne, der hviler på syldstokkene,
bærer i reglen et løftet midtparti, hvis selvstændige tag skyder højt op over
de halvtage, som dækker kirkerummet uden for stolperne og giver kirken et
basilikalt tværsnit. Gennem dette tværsnit og de mange vestligt prægede de
tailler, der blander sig i den højtudviklede, norske træskærerkunst, træder
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de frem som et produkt af sammenstødet mellem Vestens stenbasilikaer og
en national byggeform. At trækirkerne også fik et basilikalt langsnit (d. v. s.
„sideskibe“ langs gavlene) bunder muligvis i den nationale byggemådes
afhængighed af materialet og dermed nøje forbundne konstruktionsformer.
Disse kirker må repræsentere et udviklingsstade, som slet ikke eller kun rent
undtagelsesvis kan have været at finde på dansk grund, inden stenbyggeriet
tog føringen.
Foruden de beskrevne hovedtræk vedrørende opbygningen som helhed gi
ver materialet visse oplysninger om detailler. De tagbærende suler i kirker af
Maria Minor-typen samt i V. Starup har været runde og af en diameter på
30-60 cm. Hjørnestolperne i Nr. Hørning (ca. 40 X 25 cm) samt Vorgod har
været rektangulære som i Hedared, hvorimod de norske stavkirker har
runde hjørnestolper (fig. 1), en forskel der dog snarest har sin forklaring i det
anvendte træmateriale, henholdsvis eg og fyr. Stolperne, der fagdeler væggen
i Vorgod og Brørup II, har været runde og ca. 25 cm i diameter, mens
Nr. Hørnings har haft femsidet tværsnit.
Hvorledes stavplankerne har været samlet indbyrdes og med det even
tuelle fodtømmer samt med hammerbåndet fremgår i visse tilfælde af plan
kernes tildannelse. De to Snoldelev-plankers fodender forudsætter en 4 cm
dyb og lidt bredere not samt en affaset, ydre kant på fodtømmeret (fig. 19 A);
denne samling er en velgennemtænkt løsning af problemet omkring regn
vandets indtrængen i fodtømmerets not, et problem man i svenske og norske
kirker undertiden har søgt at afhjælpe ved at bore små afløbshuller i notens
bund. En anden samling, der er kendt fra Vänga i Sverige, antydes af Framlev-planken; den er intakt i den nedre ende og forsynet med et par svære træ
nagler, som må have fastholdt staven i en fals på fodtømmerets udvendige
side (fig. 19B). På grund af tykkelsen lod plankerne sig ikke indføje i ham
merbåndets not uden tildannelse. I Greensted og Hedared er tykkelsen mind
sket ved en grov, brat tilhugning af både yder- og indersiden. De to Snolde
lev-plankers dimensioner er derimod nedbragt ved en tungeformet, jævn af
fladning på ydersiden, en metode, der på Hemse-plankerne har fået en sær
lig fin udformning. De hidtil kendte danske vægplanker af eg må alle være
stavplanker, d. v. s. planker, som har stået lodret i væggen. Formen er stort
set ens, med en plan inderside og en konveks yderside samt en dyb not i
begge smalsider; et par er dog plane på begge sider og muligvis en yngre
type end de plan-konvekse. Bredden varierer meget (ca. 20-50 cm), og det
samme gælder tykkelsen; nogle er meget tykke, f. eks. Maria Minor (17-28
cm) og Sæby, og fremstillet ved kløvning af en stamme i to dele (fig. 19H).
Andre, som Snoldelev II, Framlev, Skodborg etc., er kun 6-10 cm tykke, og
de kan være fremstillet ved afkløvning af en så stor stamme, at der foruden
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Eig. 21. St. Ibs kirke i Roskilde under udgravning i 1959. Kirkens oprindelige gulv - af 1er over et udstobt lag
af kalkmortcl - er blottet og det meste af fyldjorden fjernet i de begravelser, som stammer fra stenkirkens tid.
I gravenes sider ses mange steder spor af ældre nedgravninger, der dækkes af stenkirkens ældste gulv og derfor
må være ældre end dette. Billedet giver et indtryk af de store forstyrrelser i gulvlagene, som begravelserne ofte
volder. De fleste af gravene stammer fra 1600- og 1700-tallet og ligger næsten alle under skibets midtgang,
hvor man kunne få kisterne ned uden at fjerne stolestader.

to-fire stavplanker er blevet et fuldkantet stykke tømmer (fig. 191), der har
kunnet tjene andet formål.
Stavplanker med not i begge sider kan, som det fremgår af fig. 19C-E, være
samlet på to måder, enten tætsammenstillede med løs fjeder eller anbragt et
stykke fra hinanden og forbundet med en fjederplanke. Løs fjeder er benyt
tet sammen med tykke plan-konvekse, jordgravede stavplanker i Greensted,
der formentlig er ældre end 1013, og i de lundensiske kirker, som under hen
syn til Lunds historiske forhold henføres til 1000-tallets midte. Den findes
tillige i Hemse på Gotland, der antagelig som Greensted har sekundært fod
tømmer. Inden for det nuværende Danmarks rammer er det sandsynligt, at
i alt fald Snoldelev I har haft løs fjeder, og hvis man af de nævnte svenske og
engelske eksempler tør slutte, at tykke, plan-konvekse notplanker altid har
været samlet med løs fjeder, kan man antagelig henføre planken fra Sæby
til samme gruppe. Om de resterende danske not-planker har været samlet
med løs fjeder eller med fjederplanke lader sig næppe afgøre. At fjederplan
ker var velkendte herhjemme o. 1000 er med stor klarhed fremgået af vikinge-
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anlægget Trelleborg. Notplanker fra jordgravede stavvægge synes i øvrigt at
skille sig ud fra tilsvarende i vægge med fodtømmer, idet noterne i de første
ikke er ført tilbunds. Undertiden har det vel ikke været muligt, fordi man til
spidsede de svære plankeender, men det har heller ikke været nødvendigt.
Fjederens (og fjederplankens) opgave var dels at forbinde notplankerne, dels
at tætte væggen, og derfor var det tilstrækkeligt at lade not og fjeder be
gynde lige under jordoverfladen, mens de i vægge på fodtømmer måtte findes
i hele plankens længde.
Planker med not i den ene side og fjeder i den anden side som de på fig.
19F-G viste tværsnit er hidtil ukendt i det danske trækirkemateriale. Til fig.
19F, der stammer fra Hedared, findes dog ret nære og formentlig jævngamle
paralleller, dels fra stenkirkernes oprindelige loftsplanker og dels fra verdsligt
byggeri, f. eks. fra en grundudgravning i Ribe by; planker af helt samme
type optræder endvidere i vikingetiden på tysk grund, bl. a. i væggene på
den nedennævnte stavbygning fra Husterknupp. Tværsnittet på fig. 10 G, som
skiller sig væsentlig ud fra Hedared, kendes kun fra de norske trækirker,
hvor alene det ældste materiale fra Urnes, Holtålen samt vistnok Rødven
og Kvernes skiller sig ud som notplanker-fjederplanker.
Hidtil har der kun været talt om stavvægge, og der er endnu ikke påvist
andre former for vægopbygning. Man må imidlertid have øjnene åbne for
den mulighed, at primitive kirker kan have haft lerklinede fletværksvægge,
og at bulvægge meget vel kan have været anvendt jævnsides med stavvægge.
Bulkonstruktionen har, som påvist af Mogens Clemmensen, gammel hævd på
dansk grund, og i det svenske materiale er der påvist tre bulbyggede kirker.
Den eneste principielle forskel på stav- og bulkonstruktion er, at den første
har lodrette, den sidste vandrette vægplanker og tillige ret korte fag. Når
man med sikkerhed kan fastslå, at Nr. Horning med de fagdelte vægge har
været en stavkonstruktion, skyldes det noten i undersiden af hammerbåndet,
thi en sådan findes ikke sammen med bulplanker, der i reglen kun samles
ved kantnagler og i hvert fald aldrig med dybe noter, som vi kender fra
stavplankerne. - En bulkonstruktion giver i tidens løb en tættere væg end
stavkonstruktionen, fordi de vandrette planker trykkes sammen, hvorimod
der mellem de brede lodrette opstår svindrevner ved svingende fugtighedsgrad; revner af den art er i Greensted lukket ved påsømning af lister ind
vendig, i Hemse ved udstopning med fæhår.
I Hørdum og Vorgod er vægrillen i henholdsvis vest- og østgavlen afbrudt
på 75-80 cm nær sydvæggen. Der kan næppe være tvivl om, at afbrydelsen,
trods den skæve placering, skyldes dørsteder. Af fuldstændige paralleller til
den mærkelige dørplacering kan foreløbig kun henvises til en stavbygning
fra o. 900, som er afdækket under voldstedet Husterknupp i Rhinlandet, og
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som for øvrigt i lighed med Hørdum har dørsvale. Nr. Hørning viser en fra
træ- og stenkirker velkendt dørplacering midt i skibets vestvæg; døren her
har antagelig været ca. 90 cm bred. Fra Brågarp i Skåne er der bevaret en
dekoreret planke, der må have siddet som overligger i en 85 cm bred dør
åbning i en stavkirke; planken, som stort set er intakt, har i begge ender
tappe, som har været indstukket og fornaglet i de to planker, der har dannet
døråbningens sider, og på den øvre kant er der en not for stavene over døren.
Der er hverken i dansk eller svensk materiale levnet nogen oplysning om
trækirkernes eventuelle vindues- eller lysåbninger. Ud fra den betragtning,
at selv de ældste bevarede stenkirker, opført endnu i 1000-tallets sidste
halvdel, ikke har manglet vinduer, er der antagelig ingen grund til at tænke
sig trækirkerne helt uden dagslys.
Ornamentik. Planker fra tre kirker bærer ornamenter, der kan give holde
punkter for en stilmæssig datering: døroverliggeren fra Brågarp og hammer
båndene fra Humtrup og Nr. Hørning. Af disse synes de forvitrede slyng
på Humtrup at måtte opfattes som sammenslyngede drager (med ben), der
både ved deres karakter og rundede relief forekommer halvt romanske og i
alt fald typologisk virker yngre end den rene vikingetidsornamentik på de to
andre. Heraf har Nr. Hørning en ottetal-slynget slange, Brågarp to slanger,
der antagelig har samlet sig i det for svenske (og bornholmske) runestene
karakteristiske kringleslyng. For begge ornamenters vedkommende må man
- ikke til Bornholm, men helt til Uppland for at finde dækkende paralleller.
Hos Upplands klassiske rister, Asmund Kåreson, der virkede fra ca. 1025 til
50, og hans nærmeste efterfølgere findes det bedste sammenligningsmateriale
både hvad angår nakketop, snudespids og det store, dråbeformede øje. Fore
komsten af nogle til Brågarp-planken svarende „kringle“-portaler (uden
slanger) i en halv snes romanske stenkirker på Randerskanten synes at vidne
om, at portaltypen ikke har været ualmindelig i disse egnes forsvundne træ
kirker. Den kronologiske slutning, man tør drage af disse ornamenter, er, at
de to nævnte kirker har tilhørt 1000-tallet, nærmere bestemt tiden omkring
1050 med en grænse på 25 år til begge sider.
Hermed føres vi umiddelbart over i spørgsmålet om de påviste trækirkers
datering. Det må da straks slås fast, at man i det forhåndenværende arkæo
logiske materiale kan konstatere visse typologiske udviklingstræk, men ikke
noget grundlag for en absolut kronologi, og dette gælder både med hensyn til
plan, opbygning og detailler. Thi vel er kirken med fodtommer typologisk
yngre end kirker med jordgravede vægge, men begge typer var vel over et
langt åremål gangbare på samme tid. Så sent som 1554 måtte det forbydes
bønderne i Nørrejylland at jordgrave stolper, fodstykker og andet tømmer,
hvilket - siges der - er en uvarig byggemåde og skovene til fordærv.
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Bortset fra Brågarp og Nr. Horning, hvis alder er antydet ovenfor, er der
dog et par kirker, hvis kronologi ad anden vej kan fastslås eller anes. Lunds
S. Maria Minor kan af byhistoriske grunde næppe være væsentlig ældre end
o. 1050. Om Snoldelev I kan med sikkerhed siges, at den er ældre end Snolde
lev II, der atter er ældre end den nuværende stenkirke. Denne bør med sine
tidlige træk dateres senest til begyndelsen af 1100’erne. Det er derimod uvist,
hvorlænge Snoldelev II har stået, før den afløstes af stenkirken; men da der
ikke er fundet spor af brand, er det ikke utænkeligt, at den har stået et par
menneskealdre, hvorved man nærmer sig dateringen af dens formodede slægt
ning S. Maria Minor. At en bygning som Snoldelev I på grund af sin ringe
størrelse hurtigt kan være blevet forældet i missionstiden, turde være sand
synligt; men de mange grave, der er iagttaget ved dens nord- og østside, taler
dog for en relativ lang levetid. Måske er det lille kapel da fra tiden omkring
år 1000.
Hvis man for ti år siden mente at kunne danne sig et skematisk indtryk
af vore ældste kirker, må billedet idag snarest karakteriseres som kaotisk.
De nye udgravninger har bibragt en betydelig detailviden, men et helheds
billede lader sig på nuværende tidspunkt ikke tegne, og vi kan endnu ikke
tage stilling til de centrale historiske spørgsmål om trækirkernes alder og
geografiske udbredelse, der ville kunne fortælle om tidspunktet for kristen
dommens endelige sejr i Danmark, ejheller besvare spørgsmålet om kirkernes
afhængighed af fremmede forbilleder, der skulle kunne belyse missionens vej
til Danmark.
Kun en intens videreførelse af undersøgelserne under kirkernes gulve kan
bringe den arkæologisk-historiske syntese til veje, som må være dette arbejdes
endelige mål.

I;ig. 22. Vorgod kirke. Rekonstruktion, set fra sydvest. Stenkirkens kor blev opført ved
gavlen af den ældre trækirke, som tilsyneladende først blev revet ned elter at fundamen
terne til det noget yngre stenskib var lagt. Tegnet af Holger Schmidt.

Fredensborg Interiører
Af J AN S tee n b e r g

Enevældens danske Slotte var det ældste Fredensborg ikke af de
største, men ved sin Udformning ganske givet et af de mærkeligste
(Pl. II øverst). Dets Grundplan var paa det nærmeste kvadratisk (Fig. 1),
og den var ens for begge Stokværk, med en svagt betonet nord-sydgaaende
Akse og med de kongelige Gemakker anbragt i Rad og Række ved den vestre
og østre Flanke langs de tre store Repræsentationsgemakker i Midten: Ind
gangs- eller Gardesalen i Syd, Kuppelsalen, og mod Nord den store Spisesal,
nu Havesalen. Det store Centralrum, Kuppelsalen, var saaledes omringet af
alle de andre og fik sit Dagslys ved at skyde sine Mure op over Tagryggen,
dækket af den svulmende Kuppel, der endnu i Dag, trods alle senere Ændrin
ger, er Fredensborgs samlende Midtpunkt.
De kongelige Stuer fik alle Navn efter deres Funktioner. Man talte saaledes
altid om Kongens Kabinet, den store Spisesal, Kronprinsens Sovegemak,
Audiensgemakket o. s. v. Kun eet af Rummene, det mærkeligste af dem alle,
fik sit særlige Navn, næsten et Kælenavn. Det er Kuppelsalen, som i 1720’
erne, da Slottet stod under Stillads, i Haandværkernes Regnskaber altid kald
tes Saletto. Navnet lyder italiensk og skal ogsaa forestille at være det, selvom
Glosen næppe er korrekt efter Ordbogen. Murmesteren brugte Navnet, naar
han i sine Regnskaber gjorde Rede for, at Murene i Saletto maatte gøres
tykkere for at kunne bære Overbygningen, der var gjort højere end paa det
oprindelige Projekt. Stenhuggeren lagde de sort-hvide Fliser fra Rosenborg
i Mønster paa Salettos Gulv. Maleren marmorerede Dørfløjene, der fra Sa
letto førte ind til de kongelige Stuer, og Snedkeren drejede Balustrene i
Salettos Galleri, der som en Korridor løb langs Stuerne i det øvre Stokværk.
Chefarkitekten, J. C. Krieger, gennem hvis Hænder alle Regnskaberne pas
serede, og som paategnede dem med fyndige og ofte ret kritiske Randbemærk
ninger, kendte ikke noget andet Navn end dette Saletto for Fredensborgs
dominerende Centralrum. - Hvem har fundet paa det? Næppe Haandværkerne, skønt der var Italienere blandt Stukkatørerne; de har utvivlsomt
faaet Navnet fra Krieger. Men heller ikke han kan have fundet paa det, thi
landt
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Fig. 1. Fredensborg.
Hovedslottets Grundplan 1720.
Ved Holger Schmidt.

i hans øvrige Værk er der ikke noget, der peger mod Italien. Navnet maa da
stamme fra selve Bygherren Kong Frederik IV, og derved faar Saletto sin
kulturhistoriske Betydning. Ligesom Slottet ved sin Form, der var sjælden paa
vore nordiske Breddegrader, genkalder det norditalienske Landslot, et ca
sino (Fig. 2), røber denne Centralsal og dens italienske Navn, at Kongen her
ønskede at virkeliggøre en Drøm fra sine - iøvrigt ganske romantiske - Rej
ser til Italien.
Springet fra en Drøm om et Slot til den haandfaste Virkelighed er dog
meget stort. Naar Frederik IV overlod Krieger at bygge dette Slot, og naar
Krieger paa sin Side maatte forlade sig paa de Haandværkere, der stod til
Raadighed, var det kun i selve Anslaget, at italienske Motiver lod sig ane.
Der var ganske vist i Saletto baade Dørindfatninger og Kaminer af italiensk
Import, men i hele den øvrige Boligindretning sporer man ganske naturligt
danske Traditioner, fordi Arkitekten og hans Stab traadte de vante Stier. Om
denne Boligindretning fra 1720’erne kan man ved Hjælp af Inventarier og
Regnskaber faa nogle Fingerpeg, og desuden kan de faa af Stuerne, der
endnu har bevaret deres oprindelige Dimensioner, give enkelte Oplysninger.
I den følgende Gennemgang af Fredensborgs ældste Interiører ses der fore
løbig bort fra de to første Rum, Gardesalen ved den sydlige Hovedindgang,
og Kuppelsalen, der begge var Repræsentationsrum uden Møbler og uden
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Tapeter paa Væggene. Vi lægger Vægten paa selve de Stuer, der dannede
Rammen om Kongefamiliens daglige Færden paa Slottet, og begynder med
Havesalen, som siden 1750 har staaet i sit pragtfulde Rokokoskrud, men
som i Frederik IV’s Tid var udstyret i mere stilfærdig Elegance.
Havesalen, oprindelig „det store Spisegemak“, er fem Fag langt, i Aksen
en Glasdør mod Nord ud mod Parterrehaven, paa hver Side flankeret af
to Fag Vinduer. Stuen havde Parketgulv. Langs Væggene var der Bryst
panel, IV2 Alen højt; Panelet omfattede også Vinduesnicherne og Felterne
over Vinduerne. Rummets vægtige Stukkatur, der var udført af Carlo Enrico
Brenno, dannede Ramme om Heinrich Krocks Plafondmaleri; begge Dele
eksisterer endnu. Panelet opgives at have været stafferet lakgrønt og kar
moisinrødt, kantet af Guldlister. Dørindfatninger og -fløje var marmoreret,
og Væggene var betrukket med Gyldenlæder.
Visse Træk fra denne Stue gaar igen i de øvrige Gemakker og behøver der
for ikke yderligere Omtale: alle Gulvene var belagt med Parket; Brystpanelet
var overalt I1/ ’ Alen højt (men Farverne varierer fra Stue til Stue); i alle
Værelserne var Panelværket trukket ind i Vinduesnicherne og over Vinduerne.
Væggene var overalt betrukket med Stof, der var udspændt paa Lister og
bagtil beskyttet af Spaanmaatter. Alle de af Kongefamilien beboede Stuer
havde rige Stuklofter, udført af Brørene Sturmberg, og Plafonder fra
Krocks Værksted. - Den følgende Gennemgang begynder med Kongens
Kabinet til venstre for Havesalen i Slottets Nordvesthjørne og fortsætter
i den vestre Række til Dronningens Kabinet; derefter tages den tilsvarende
Række mod Øst. De to smaa Gemakker af kvadratisk Form i Slottets
Sydøst- og Sydvesthjørne er ikke medtaget her.
Kongens Kabinet (nu helt omdannet) havde Panelet stafferet i rødt og
blaat med Guldlister. Døren var marmoreret. Væggene var betrukket med
Mor i smalle hvide, gule og blaa Striber; tre guldgalonerede Stole havde
samme Betræk som Væggene. Over Kaminhylden var anbragt Krocks Ma
leri „Opstandelsen“, der 1726 overførtes til Slotskirkens Altertavle.
Kongens Audiensgemak (omdannet), ogsaa kaldet Kongens Sovegemak,
havde Panel i zinnoberrødt og lakgrønt med Guldlister. Baade Døre og
Vindueskarme var marmoreret. Væggene og de seks Stole var betrukket med
grønt Damask. Skønt det øvrige Bohave ikke nærmere omtales i denne Ar
tikel, skal det nævnes, at over Kaminen hang Dronning Anna Sophies Por
træt i fuld Figur, og at Kongen havde ladet ophænge 14 Malerier med Sø
slagmotiver; 1728 var dog de 12 fjernet, og i Stedet var ophængt 10 „Land
Corte“, som Adam Edvard Willars havde udført 1725.
Forgemakket, den store trefags Stue mellem Kongeparrets Gemakker (lige
ledes helt omdannet), havde Panel i lakgrønt og højrødt med Guldlister samt
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marmorerede Døre og Vindueskarme. Væggene var betrukket med Billedvævninger (Fig. 2). Paa Midten af Gulvet stod et Eremitagebord, hvorfor Stuen
ofte kaldtes Kongens lille Spisegemak. Den store Kamin, der stod ved Øst
væggen, og som var importeret fra Italien, er vistnok identisk med en stor,
broget Marmorkamin, som nu er magasineret i Kælderen.
Dronningens Sovegemak er i den vestre Suite det eneste Rum, der har be
varet sine oprindelige Dimensioner. Det staar nu med Farveholdning fra
Rokokotiden med lakhvidt og Guld, men hvis man skraber de senere Lag af,
skulde man kunne finde frem til Panelværkets oprindelige Farver, Floren
tinerrødt og „skifferhvidt“ (vistnok en brækket hvidgraa Farvetone, som er
genfundet i Kronprinsessens Sovegemak i den østlige Suite). Væggene og de
seks Stole var betrukket med rødt Damask, og det samme Betræk har man
i 1720’erne kunnet finde i Gardinerne for Dronningens Seng og paa to
Taburetter. Nu som dengang hænger Frederik IV’s Portræt over Kamin
hylden.
I Dronningens Kabinet (omdannet), det smalle tofags Rum Syd for Sove
værelset, var Panelet malet blaat og „skifferhvidt“ med Guldlister. Derover
var Væggene betrukket med Mor, der havde smalle hvide, blaa og gule Stri
ber, og samme Betræk havde Stuens tre Stole. Loftet havde ingen Plafond;
mulig var den paatænkt, men den kom aldrig op, da Rummet kun fik kort
Levetid. Allerede 1725 ombyggede man ganske dette sydvestlige Hjørne af
Slottet.
Den østre Suite er bedre bevaret, idet hele tre af Stuerne fra Fredensborgs
leidste Tid har bevaret deres Dimensioner. Her var hele Rækken af seks
Gemakker bestemt for Kronprinseparret.
Kronprinsens Kabinet laa i Slottets nordøstlige Hjørne. Det er nu slaaet
sammen med den næste Stue Syd derfor til een stor Sal; Panelet var malet
med „skifferhvidt“ og lakgrønt. Derover var Væggene betrukket med Mor
i røde og grønne Striber, og Stuens tre guldgalonerede Stole havde det samme
Betræk.
Kronprinsens Audiensgemak havde Panel malet i grønt „og en anden høj
Kulør“, vel sagtens rød. Væggene og de seks Stole var betrukket med blaat
Damask.
Det følgende trefags Forgemak er velbevaret og giver, efter at de ældste
Farvelag er fremdraget paany, et godt Indtryk af Slotsinteriøret fra det
gamle Fredensborg. Panelet har nu som før grønne Rabatter med rød Bund,
kantet af Guldlister (Fig. 3); paa vestre Langside, hvor der fordum stod en
Kamin, maa Panelet være fornyet. Væggene havde, ligesom den tilsvarende
Eremitagestue i en vestre Række, billedvævet Betræk (Fig. 2). Stuens seks
Stole, der ifølge Sagens Natur ikke kunde udstyres med samme Stof som
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ig. 2. Fredensborg. Snit Øst-Vest gennem Hovedslottet. Tegning 1729 af H. C. Lønberg og H. von Rosenkrantz.
Nu paa Slotsforvalterens Kontor, Fredensborg.
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Væggene, var betrukket med rødt Plys. Inventariet fra 1724 opregner det
sparsomme Bohave; foruden de nysnævnte Stole var der to Pillespejle og
under hvert af disse et lille firkantet Bord med indlagt Plade, og hvert Bord
flankeret af to Gueridoner, vistnok af Træ. Stuen, der oprindelig havde tre
Vinduer, maatte allerede 1725 ofre den ene af disse Lyskilder, den sydligste,
fordi Løngangen over til Orangeriet og Kirken kom til at ligge her. Nu er
altsaa hele den tidligere Farveholdning med broget Panel og marmorerede
Dørindfatninger søgt genfremstillet; da disse nye Farver kræver anden Væg
beklædning og der ikke hertil var nogen Billedvævning at faa, blev Stuen paa
Hendes Majestæt Dronningens Foranledning betrukket med grønt Damask,
der passer smukt til det brogede Træværk.
Umiddelbart Syd herfor ligger den tofags Stue, der oprindelig var Kron
prinsessens Sovegemak. Ogsaa denne Stue er bevaret, endda endnu bedre end
Forgemakket, idet Kaminen og de to Vinduer er i Behold. Man har forsøgsvis
fremdraget Farverne (Pl. II nederst). Der skulde efter de ældste Farveregninger være „hochblau“ og „schifferweis“ paa Panelet; men til den Kulør, som
Maleren Frederik Holm 1723 kaldte højblaa, svarer i de fremdragne Farve
lag paa det nærmeste en blaagrøn Kulør. Det, man dengang nævnede skiffer
hvidt, viser sig her at være en hvidgraa Farve. Over Brystpanelet var Væg
gene betrukket med rødt Damask, og samme Betræk havde de seks guldgalo
nerede Stole.
Fra Sovegemakket traadte man ind i Kronprinsessens Kabinet, den smalle
tofags Stue mod Sydost. Ogsaa den har bevaret sin oprindelige Størrelse,
desuden ogsaa sin Kamin; men ved Tilbygningen af Sidefløjene i 1750’erne
mistede den begge sine Vinduer og fremtræder nu som en Korridor. Det
ældste Farveregnskab oplyser, at Panelet var malet i en brækket („eingebrohene“) Kulør samt blankt grønt; kun en Afdækning af de ældste Farvelag
kan afgøre, hvorledes Ordene skal forstaas. Paa Væggene og paa de tre Stole
var der Betræk af Mor med smalle hvide og grønne Striber.
Den korte Gennemgang af Stuernes Udstyr vil sikkert efterlade sig et
ganske muntert Billede af Senbarokkens brogede Boligindretning, mættet af
Farver og Stof. Man kan supplere det, der her er sagt, med H. C. Lønborgs
og H. v. Rosenkrantz’ Snit gennem Fredensborg (Fig. 2), hvor bl. a. de to
Forgemakker med deres Billedvævninger er vist. Kongelige Gemakker betruk
ket med stribet Mor (et vatret Stof, der enten var helt silkevævet eller halvt
Silke og halvt Uld) kan vi endnu i Dag studere paa Rosenborg, hvor Frederik
IV’s Havestue er udstyret paa denne Maade. Det sparsomme Bohave, der
ogsaa vises paa Lønborgs Tegning, gør det saa meget enklere at danne sig et
Billede af Interiørkunsten paa Frederik IV’s Sommerslot.
Naar man derefter vilde begive sig op ad den brede Hovedtrappe med de

Fredensborg paa Christian VI's Tid. Guache. malet omkring 1735. ITederiksborg-Museet.

Fredensborg. Renset Panel med de oprindelige Farver i Kronprinsessens Sovcgemak. østre Suite. Lennart Larsen fot.
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Fig. 3. Fredensborg. Det store Forgemak i østre Suite, det sydøstlige Hjørne. Stukloftet, Dørpartiet og
Del af Panelet er bevaret. Lennart Larsen fot.
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dengang marmorerede Balustre, vilde man i Slottets andet Stokværk, der
havde samme Udformning som det første, saa nogenlunde faa det samme
Indtryk, altsaa en ret unødvendig Gentagelse. Det er meget mere lønnende at
se, hvad den næste Generation kunde præstere i Retning af Boligudstyr paa
Fredensborg. Christian VI fik store Ting gennemført her.
Markgrevinde Sophie Christiane, Dronning Sophie Magdalenes Moder,
havde sine Stuer i det øvre Stokværk, der dengang endnu var lavt som en
Mezzanin. 1737, i Markgrevindens sidste Leveaar, blev der indrettet en
Elevator for hende, saa hun kunde transporteres fra det smalle Gemak vest
for Gardesalen op til anden Sal. Der er desuden en vis Interesse knyttet
til denne Indretning. Slottet hørte dengang under Thurahs Embedsomraade,
men Elevatoren blev ikke desto mindre udført efter Eigtveds Anvisninger af
Slotssnedkeren Johan Jeremias Reusse. Man ved, at de samme to Mænd 1739
og 1740 byggede Eremitagemaskiner for Christian VI, dels paa Jagtslottet
Eremitagen, dels paa Christiansborg, og i begge Tilfælde netop paa Thurahs
Domæne. Kongen maa altsaa have haft paa Fornemmelsen, at Eigtveds lette
Haand ogsaa mestrede de mere teknisk betonede Sider af Bygningskunsten.
Kort efter, i 1741, paabegyndte man det største Byggearbejde, der blev
iværksat paa Fredensborg i Christian VFs Tid. Slottets andet Stokværk blev
forhøjet med to Alen og Gemakkerne omdannet af Kongens betroede Folk
fra Christiansborg. Nu skulde man for Alvor bo kongeligt paa Fredensborg.
Regnskaberne viser imidlertid, at Størstedelen af Stokværket blev indrettet til
Dronningens Søster, Fyrstinde Sophie Catharina af Ostfriesland, som nu paa
den Tid, da Kongeparret foretrak Hirschholm, tog varigt Ophold paa Fre
densborg. Mens der nedenunder kun var et Kabinet, et Sove- og Audiens
gemak samt en Forstue reserveret for Kongen, fik hans Svigerinde, der som
bekendt stod højt i Kongens Gunst, overdraget en fyrstelig Suite, bestaaende
af Lakajgemak, Forgemak, Audiensgemak, Sovegemak, Garderobe, Retirade
gemak og Kabinet; dertil yderligere Stuer for hendes Hoffolk samt et
„Paradekøkken“ i Slottets nordvestre Hjørne over Kronprinsens Kabinet.
Den Slags intime Køkkener kendte vi i Forvejen fra Frederiksberg, Chri
stiansborg og Hirschholm; her kommer Fredensborgkøkkenet som det fjerde
i Rækken, nærmest indrettet med Hirschholmkøkkenet som Forbillede med
Reoler i lakhvidt og blaat og udført med Billedskærerarbejder af Hofsned
keren Diederich Schäffer. Den samme Snedker indrettede ogsaa Alkoven i
Fyrstindens Sovegemak (over Havesalen). Vi ved om Alkoven blot dette, at
den var udstyret med mange Udskæringer og straalede i lakhvidt og For
gyldning, men vi kender Schäffers egen Alkove fra Huset i Magstræde og
kan altsaa gøre os visse Forestillinger om, at den mere kræsne Boligkultur
under den begyndende Rokoko nu gjorde sit Indtog paa Fredensborg.

Møbelundersøgelsen på Fredensborg Slot
A f T ove C lem m ensen

er unægtelig en ønskeopgave at få lov til at gennemgå det udsøgte
og meget righoldige inventar på Fredensborg Slot. Her findes landets
største samling af gamle møbler. Slottet rummer over 400 værelser, og i
praktisk talt dem alle står der møbler fra det 18. eller begyndelsen af det
19. århundrede, ofte en halv snes eller flere i hvert rum. Talte man samtlige
gamle møbler på Fredensborg op, ville det blive til adskillige tusinde. En
del af møblerne går tilbage til baroktiden, men hovedparten er fra rokoko-,
Louis XVI- eller empiretid. De fleste er danske. De er tegnet eller udvalgt
af tidens førende arkitekter som Thurah, Eigtved, Jardin, Harsdorff og
C. F. Hansen, og udført af landets dygtigste håndværkere. Men der findes
også importerede pragtmøbler, bl.a. fra Frankrig, England, Holland og Tysk
land. Denne enestående samling er ikke tidligere blevet undersøgt systematisk
og heller ikke publiceret. De forfattere, der har beskæftiget sig med Fredens
borg, bl. a. F. J. Meier, Fr. Weilbach, Chr. Elling og Dyveke Helsted, har
hovedsagelig behandlet bygningshistorien og interiørerne og kun sporadisk
omtalt inventaret.
I 1958 gav Deres Majestæter Kongen og Dronningen tilladelse til, at natio
nalmuseet måtte foretage en undersøgelse og fotografering af alt inventaret på
Fredensborg med en publikation for øje, og i foråret 1961 er undersøgelsen
på selve slottet blevet afsluttet. Der foreligger nu detaljerede beskrivelser af
ca. 770 møbler med tilhørende fotografier, både helheds- og detailbilleder,
ialt ca. 1300 optagelser.
Kun et fåtal af disse møbler er signerede, så hvis man vil finde frem til,
hvem der har givet tegning til dem, hvilke håndværkere der har udført dem,
eller hvilket år de er fremstillet, må man gøre det ad arkivalsk vej dels ved
hjælp af inventarfortegnelser fra 18. og 19. årh., dels ved en gennemgang af
de kongelige regnskaber over nyanskaffelser. Men her støder man på en stor
vanskelighed, idet det ofte er umuligt at identificere de bevarede møbler med
dem, der omtales i arkivalierne. De inventarnumre, møblerne har i dag, går
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kun tilbage til 1862, da statsinventariekommissionen blev oprettet; for den
tid brugte man ikke at nummerere tingene, og en identifikation kan derfor
kun finde sted, når beskrivelserne i de gamle protokoller og regnskaber er
meget detaljerede, eller når der, som tilfældet er med spejlglas, anføres

Fig. 1. Detaille af billedskærerarbejdet på spejlet fig. 2. Ca. 1 : 3.

nøjagtige mål. En yderligere vanskelighed er, at man gennem hele det 18.
og 19. årh. til stadighed har flyttet møblerne ikke blot fra rum til rum, men
også fra det ene slot til det andet, således at kun en del af det inventar, der
nu står på Fredensborg, oprindelig er anskaffet hertil. Mere end halvparten
stammer fra andre kongelige slotte, f. eks. har et stort antal af dem tidligere
stået på Frederiksborg og Frederiksberg, og en del kommer fra Amalien
borg, Christiansborg, Eremitagen og Kronborg. Det er altså ikke tilstrækkeligt
at gennemgå de mange inventarlister og regnskaber fra selve Fredensborg,
man må også undersøge arkivstoffet fra alle de andre slotte, hvis man vil
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Eig. 2. Barokt spejl på Eredensborg fra slutningen af 17. årh. Muligvis tysk arbejde. Skåret i poppeltræ og forgyldt,
jvf. fig. 1. Indfattet i rammen glasstykker med slebne motiver. Glasset i det store midterfelt afspejler værelsets
silketapet med rokokodekoration. Spejlet har tidligere hængt på Rosenborg og omtales i dettes inventarfoi tegnelse
fra 1718. H. 218 cm.
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Fig. 3. To brandstempler, det ene med Chr. 6’s kronede
navnetræk, det andet med bogstaverne K S C B, d. v. s.
Kubenhavns Slot Christiansborg, og årstallet 1740. Findes
på bagklædningen af et spejl, som nu hænger på Fredens
borg. 1 :1 .

til bunds i sagen, og derefter nøje følge de ting, der lader sig identificere,
i afgangs- og tilgangslisterne fra det ene slot til det andet.
Den påtænkte publikation af inventaret på Fredensborg, som jeg skriver i
samarbejde med lektor, dr. phil. M.B.Mackeprang, vil derfor ikke blot kunne
bringe et stort illustrationsmateriale og et katalog over de enkelte genstande
med beskrivelserne fra selve undersøgelsen på slottet, men også de resultater
vedrørende dateringer m. m., som er fremgået af arkivundersøgelserne.
Indtil nu er ca. 80 bevarede møbler på Fredensborg - alle fra 18. årh. blevet nøjagtigt dateret ad arkivalsk vej. Vi behøver således ikke lade os
nøje med en omtrentlig tidsangivelse, men kan anføre selve anskaffelsesåret.
I mange tilfælde kan man oplyse, hvem arkitekten har været, hvilken billed
hugger der har skåret dekorationerne, samt navne på snedkeren, forgylderen,
låsesmeden eller - hvis det f. eks. er en kommode eller en konsol, det drejer
sig om - stenhuggeren, der leverer marmorpladen. Hidtil har man kun kunnet
datere ret få danske møbler fra denne periode med sikkerhed, og det er
sjældent, man har kunnet gøre rede for, hvem der har givet tegning til dem.
Men når materialet fra Fredensborg er blevet gennemarbejdet, vil man for
18. årh.s vedkommende have en række eksempler, der vil have betydning for
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Tig. 4. Forgyldt rokokostol af bog på Fredensborg. I stolen samme bru udstempler som på lig. 3; den har
således hort til Christiansborgs oprindelige udstyr Ira 1710. Betrækket nyt.

bestemmelse og datering af andre danske møbler i vore museer og på herre
gårdene.
Det, der først og fremmest skal omtales i denne artikel, er selve under
søgelsen på Fredensborg, altså indsamlingen af det materiale, der danner
grundlaget for den senere behandling af stoffet. Det siger sig selv, at inden
man begynder på så stor en opgave, må der lægges en fast plan, og alt må
være organiseret på en sådan måde, at de enkelte medarbejdere nøjagtigt ved,
hvilken del af arbejdet de skal tage sig af. Fremgangsmåden, som beskrives
i det følgende, virker måske meget selvfølgelig og ligetil. Hvis man imidlertid
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ikke fastholder disse tilsyneladende elementære principper, viser erfaringen,
at det er meget vanskeligt - navnlig da opgaverne er fordelt mellem flere
personer - at holde styr på de mange tusinde genstande, der alle skal beskri
ves, måles, fotograferes o.s.v., uden at der sker forvekslinger, overspringelser
og andre uheld. Mange møbler som f. eks. stole, spejle, konsoller og lyse
kroner ligner desuden ofte hinanden så meget, at det kan være umuligt at
identificere beskrivelser og fotografier af dem uden et sikkert nummererings
system.
Vi anvendte i det store og hele samme metode som den, vi bruger ved
inventarundersøgelserne på herregårdene. På etageplaner af hele slottet num
mereredes samtlige rum, altså ca. 400, og tilsvarende numre blev lagt ud i
de enkelte værelser. Derefter begyndte artiklens forfatter en systematisk
gennemgang af samtlige møbler rum for rum og udvalgte dem, der burde
fotograferes og beskrives. Vanskeligheden består her i at undgå stilefterlig
ninger og kopier, der i tidens løb er lavet for at supplere originale eksem
plarer. Et slot eller en herregård er jo et hjem og ikke et museum, hvor der
garanteres for genstandenes alder og ægthed. Alle 17. og 18. årh.s møbler
blev medtaget, 19. og 20. årh.s kun i udvalg. Der blev lagt vægt på, at ikke
blot pragtmøblerne, men også de ganske jævne møbler, som f. eks. tjener
skabet har anvendt, kom med. Hver genstand fik sit fotonummer, trykt på
et stykke karton, som fotograferedes med på negativet. På denne måde kan
man med sikkerhed identificere møblet, når man senere skal sammenholde
de mange billeder med beskrivelserne. Ved hver genstand lagdes en seddel,
nemlig et ringbogsblad med påtrykte rubrikker til foto-, rum- og inventar
nummer m. m. På denne seddel anførtes nu, hvorledes genstanden ønskedes
fotograferet, hvilke detaljer der skulle tages, o. s. v. For kontrollens skyld
førtes en hovedbog over, hvad der var bestilt af fotografier og beskrivelser i
hvert rum.
Derefter begyndte beskriverholdene. På Fredensborg deltog heri museums
inspektør Niels Amstrup, magister Inge Mejer Antonsen, konservator Axel
Christensen og museumsinspektør Poul Strømstad. De målte møblerne, be
stemte træsorter og gjorde rede for farverne; drejede det sig om malede
møbler, prøvede man at finde frem til de ældre farvelag. Der blev også
skrevet ned, hvad der kunne oplyses om restaureringer og fornyelser samt
eventuelle signaturer, ejermærker o. lign. De mere indviklede problemer
diskuteredes i fællesskab, og her var det af stor betydning at have en kon
servator med af hensyn til de mange tekniske spørgsmål. Som fotograf med
virkede Niels Elswing. Større møbler blev taget på deres plads, men mindre
genstande som stole, småborde og kommoder blev anbragt på en rolig bag
grund, der stilledes op i et interimistisk atelier, hvor der kunne skaffes en
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Fig. 5. Et af fire store rokokospejle på vinduespillerne i havesalen på Fredensborg. Tegnet hertil
af arkitekten L.Thurah 1749. Billedskærerarbejdet udført af Joh. Fr. Hännel 1750. Forgyldningen
på skæringerne og den oprindelige hvide maling på rammens sidelister er fornyet. H. 280 ein.
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lig . 6. Forgyldt rokokokonsol på Fredensborg. Antagelig skåret af billedhuggeren Bogislav Löf fler. der 17.55 leverede
6 konsoller hertil sammen med et endnu bevaret pillespejl og rammer til dørstykker i Frederik V ’s audiensgemak på
Fredensborg. På konsollen gråflammet norsk marmorplade. Bredde 10» em.

blanding af dagslys og kunstlys, så hårde skygger blev undgået (fig. 4). Der
anvendtes et Lindhoff-apparat med 9 X 1 2 plader, efter hvilke der blev frem
stillet 13 X 18 eller 18 X 24 forstørrelser. Der blev foruden helhedsbilleder
taget mange detailoptagelser både af skæringer (fig. 1), indlægninger (fig. 11),
beslag og tekniske konstruktioner.
Når sedlerne var færdige, og fotografen havde krydset dem af som tegn
på, at han havde fotograferet møblet, blev de samlet sammen og sat i ringbøger; samtidig blev de krydset af i hovedbogen. Hvis et møbel, som i første
omgang var udeladt, ved nærmere eftersyn viste sig at være så interessant,
at det burde medtages, var nummereringssystemet så smidigt, at dette nemt
kunne lade sig gøre uden at skabe uorden, da fotonumrene i de enkelte rum
jo ikke behøvede at være fortløbende.
Ialt har vi arbejdet 43 dage på Fredensborg, og når det er lykkedes at
gennemgå hele slottets inventar på denne tid, skyldes det for en stor del de
enestående gode arbejdsforhold, man har givet os. Undersøgelserne har stået
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Fig. 7. Fransk rokokokommode på Fredensborg signeret af Jean-Charles Elleaume. som blev mester i Paris 1751.
Denne kommode og en pendant (nu på Rosenborg) har begge stået på Fredensborg i dronning Juliane Marie’s tid.
Fineret med rosentræ, lueforgyldte broncebeslag og rodflammet marmorplade. Bredde 129 cm.

på, når slottet ikke var beboet af kongefamilien, og takket være slotsforvalter
Wulff’s og senere kommandør Greve s store imødekommenhed fik vi lov at
færdes overalt på slottet. Men desuden stillede slotsassistent Chr. Knudsen al
sin store viden om de gamle møbler til vor rådighed og hjalp os utrætteligt
på enhver måde.
Som prøver på, hvad Fredensborg rummer af interessante møbler, gengives
her nogle eksempler, der i tid spænder over perioden fra barokken til empiren.
Der findes på Fredensborg i dag en del møbler, som går tilbage til Fr. IV’s
tid, og nogle af dem er forsynet med hans ejerstempel, der er indbrændt i
træet; men desværre kan man ikke med sikkerhed sige, at disse møbler er
anskaffet til det nyopførte Fredensborg, der som bekendt blev taget i brug
af Fr. IV og hans dronning Anna Sophie i 1722; det kan lige så godt være
møbler, der har stået på andre kongelige slotte. Der findes to fortegnelser
over inventaret på Fredensborg i Fr. IV’s tid, den ene er fra 1724, den anden
fra 1728, men de har begge så kortfattede beskrivelser, at man ikke med
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l ig. s. Topstykket af et forgyldt pillespejl i nyklassicistisk stil i Marskalhuset på Fredensborg. Tegnet hertil af
arkitekten N .-H . Jardin. Skåret af billedhuggeren Jens Karlebye som mestersvend hos S. C. Stanley’s enke. Male
riet udfort af J. Mandelberg. Opsat 1762 sammen med et pendantspejl, der også er bevaret.

sikkerhed kan identificere de beskrevne møbler med dem, som nu findes der.
Som nævnt anvendte man ikke nummerering af tingene dengang, og man
flyttede meget ofte møbler fra det ene slot til det andet. Men inventarlisterne
giver et godt indtryk af, hvilke møbeltyper man har brugt. Der findes desuden
på Fredensborg en tegning fra 1729, som viser et snit af slottet, hvor enkelte
møbler er indtegnet, hovedsagelig spejle og konsoller, som efter tidens skik
er anbragt på vinduespillerne. Nogle af disse spejle er af lignende type som
det, der gengives på fig. 1-2. Dette pragtstykke, som nu hænger i „Dronning
Anna Sophies Sovegemak“ på Fredensborg, har meget rige forgyldte udskæ
ringer i outreret barokstil. Langs kanten af spejlglasset og i det runde felt
under kongekronen er indfældet slebne glas med figurmotiver, bl. a. en alle
gorisk fremstilling af „Tiden, der bortfører Sandheden“. Spejlet er over
2 meter højt og halvanden meter bredt, hvad der er en anselig størrelse for
et barokspejl. Det er udført i slutningen af det 17. årh., og de nærmeste
paralleller til skæringerne findes på nordtysk område. En pendant til dette
spejl hænger på Rosenborg Slot. I 1718, altså inden Fr. IV havde bygget
Fredensborg, var de begge på Rosenborg. Året efter lod kongen dem flytte
til Frederiksborg (venligst meddelt af Gudmund Boesen). I 1859, da slottet

M Ø BELU N D ER SØ G ELSEN

PÅ F R E D E N S B O R G

SLO T

! i

l'ig. 9. Forgyldt konsol i nyklassicistisk stil med hvid mai moi plade, leveret 1767 til kongens audiensgemak pa
Fredensborg, i hvilket rum den har stået siden. Antagelig udlort efter tegning af arkitekten N.-1I. Jardin. Konsol
lens krumme hen er en rokoko-reminiscens, karakteristisk for den tidligere klassicisme. Bredde 152 cm.

brændte, lykkedes det at redde dem, og det ene kom tilbage til Rosenborg,
mens det andet kom til Fredensborg.
Fra Chr. VI’s tid findes der en hel del møbler på Fredensborg, bl. a. en
samling lakerede chatoller, borde og stole udført i Kina efter europæiske
forbilleder. På seks af stolene indgår Chr. V i’s monogram i dekorationen, på
de seks øvrige dronning Sophie Magdalenes. Andre møbler er også forsynet
med kongens kronede navnetræk, men i disse tilfælde er det ikke som led i
ornamentikken, men et indbrændt ejerstempel i forbindelse med bogstaverne
KSCB og årstallet 1740 (fig. 3). Der kan næppe være tvivl om, at KSCB er
en forkortelse af „Københavns Slot Christiansborg“. Netop 1740 tog Chr. VI
sin nyopførte residens i brug, som han gav navnet Christiansborg til afløs
ning al benævnelsen for det nedrevne Københavns Slot. På dette tidspunkt
har det nye navn endnu været så uvant, at man har brugt begge betegnelser
til det stempel, der skulle anvendes ved mærkningen af inventaret. Den ældste
inventarfortegnelse blev også udarbejdet på denne tid og afsluttedes 1741. Vi
har altså lov til at regne med, at genstande med disse stempler hører til (Chri
stiansborgs ældste inventar, hvad der unægtelig gør dem særlig interessante.
Slottet er jo som bekendt brændt to gange, og kun ganske få af de oprindelige
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møbler er nu tilbage. Niels Jessen har fornylig i „Arv og Eje“ 1960 påvist, at
nogle af Rosenborgs sølvmøbler stammer fra det ældste Christiansborg, og nu
kommer møblerne fra Fredensborg til.
Blandt Fredensborgstolene med det nævnte brandstempel findes en type
med symmetriske rokokoornamenter, der minder meget om den af Jessen
omtalte sølvstol fra Chr. V I’s audiensværelse på Christiansborg (mærket af
sølvsmeden A. F. Holling 1740); men Fredensborg-eksemplarerne er udført af
bøgetræ og enklere i dekorationen. Nogle tilsvarende stole med samme brand
stempel på vore museer må også oprindelig have stået på Christiansborg.
Christiansborg-brandstemplet fra 1740 findes ligeledes på stolen fig. 4,
der nu står på Fredensborg Slot. Den er, i modsætning til de lige omtalte
eksempler, i outreret rokokostil og er vel nok det foreløbig ældste eksempel
på den fuldt udviklede rokoko i Danmark. Om den er indført fra Frankrig
eller fremstillet her i landet efter franske forbilleder kan ikke siges på nuvæ
rende tidspunkt, men ét er givet: Chr. VI har ikke alene med hensyn til
interiørkunsten, som påvist af Chr. Elling, været meget moderne, men har
åbenbart også inden for møbelkunsten anskaffet det nyeste og derved bragt
rokokostilen til Danmark på et meget tidligt tidspunkt.
Fr. V interesserede sig meget for Fredensborg og foretog store tilbygninger
og moderniseringer med Thurah og Eigtved som arkitekter. En del af det in
ventar, han skaffede til slottet, findes der stadig, først og fremmest et stort
antal rokokospejle og -konsoller, alle forgyldte og rigt udskårne, men også
kommoder og chatoller. 1750 blev havesalen moderniseret under Thurahs le
delse, og hele denne rige rokokoudsmykning med Jacob Fabris vægmalerier er
stadig intakt. Spejlet fig. 5, der er et af fire med tilhørende konsoller, sidder
ligesom de øvrige endnu på sin oprindelige plads på havesalens vinduesvæg.
Takket være de bevarede regnskaber ved vi nøje besked med, hvem der har
udført det. Hofbygmester Thurah har givet tegning til det 1749. Snedker
mester J. C. Bals har fremstillet selve spejlrammen og groft tilhugget de
partier, som billedhuggeren Johan Friderich Hännel derefter skulle skære.
Dette billedskærerarbejde blev afsluttet 1750. Lakerer- og forgylderarbejdet
er udført af malermester Henrik Bruun, og de mange blade ægte guld leveres
af guldslager Wilhelm Mester. Transporten af spejlene fra København til
Fredensborg er der også gjort rede for i regnskaberne; den påtager older
manden i vognmagerlavet Hans Nielsen sig. Helt nemt har det sikkert ikke
været at køre de næsten 3 meter høje, skrøbelige spejle på en hestevogn ud
ad de dårlige veje. Det meste af spejlet er forgyldt, kun de glatte partier
på de lodrette rammestykker er hvidmalede med forgyldte kanter. Den nuvæ
rende hvide maling er ikke den oprindelige, men man kan af malermester
Bruuns regning se, at de også i 1750 har været hvide og ikke, som man almin-
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Fig. 10. Forgyldt, nyklassicistisk konsol med hvid marmorplade, tegnet af arkitekten C. F. Harsdorff 1776 til dron
ning Juliane Marie’s audiensgemak på Fredensborg. Her findes den endnu sammen med det tilhørende spejl med
en poitrætmedaillon over. På den anden vinduespille er et tilsvarende sæt. Konsollens bredde 90 cm.

deligvis brugte det, helt forgyldte som den øvrige del af spejlet. Stilen er,
som det fremgår af billedet, outreret rokoko af en lidt tung, næsten massiv
virkning, der er karakteristisk for Thurahs udformning af stilen i modsætning
til Eigtveds, der er lettere og mere elegant. Det er sikkert ikke tilfældigt, at
Thurah samarbejder med en billedhugger som Hännel, hvis skæringer under
tiden virker lidt plumpe, mens Eigtved ofte bruger billedhugger Bogislav
Löffler, der arbejder med spinklere detaljer.
1755 leverer billedhugger Löffler til Fredensborg et stort, rigt udskåret
spejl til kongens audiensgemak, som endnu sidder på sin oprindelige plads,
og tre rammer med rocailler til G. M. Fuchs’ dørstykker i samme rum, der
ligeledes er bevaret. Foruden ved vi fra regnskaberne, at Löffler samme år
udfører seks udskårne, forgyldte rokokokonsoller til slottet, og efter alt at
dømme er den konsol, der ses på fig. 6, en af disse. Den er meget elegant
og dygtigt skåret og et karakteristisk eksempel på denne meget udbredte
møbeltypes udformning på rokokotiden. Af inventarlisterne fra 18. årh. kan
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vi se, at der i næsten hvert eneste rum har været anbragt spejle på vindues
pillerne og derunder konsoller, og de skiftende moderetninger kan nøje følges
i deres form.
Som et eksempel på møbler importeret fra udlandet gengives kommoden
fig. 7. Den er signeret af den franske ébénist Jean-Charles Elleaume, der blev
mester i Paris 1754. Kommoden er fineret med rosentræ, og de store bronce-

Fig. II. Detaille af indlægningen på en af skufferne i sekretæren
fig. 12. 1 : 2.

beslag er lueforgyldte. Pladen er af rødflammet marmor. Denne kommode og
en pendant (nu på Rosenborg) har begge stået på Fredensborg i dronning
Juliane Maries tid. Der findes også på Fredensborg franske rokokostole og
-sofaer signeret af førende franske møbelsnedkere.
Størstedelen af det inventar, Fr. V anskaffede til Fredensborg, var i rokoko
stil; men kongens ven og rådgiver overhofmarskal A. G. Moltke var som
bekendt en meget moderne indstillet mand, der allerede 1757 lod den ind
kaldte franske arkitekt N. H. Jardin indrette sin spisestue i Amalienborgpalæet i ren klassicistisk stil, altså på et tidspunkt, hvor denne stilretning selv
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Tig. 12. Sekretær fra 1790'erne, fineret med sycamore og indlagt med forskellige træsorter. Den har tidligere stået
på Amalienborg, men kom i l.SGO’erne til Fredensborg. Sandsynligvis udfort af snedkermester J.C . Esmann, Køben
havn. En lignende sekretær signeret af ham og udført mellem 1793 og 1796 findes på Kunstindustrimuseet.
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i sit moderland Frankrig var chokerende ny. Da Fr. V ville indrette en bolig
til Moltke på Fredensborg, har denne sikkert gjort sin indflydelse på kongen
gældende, for det blev Jardin, der blev valgt til denne opgave. Hidtil har
man kun ad stilistisk vej kunnet tilskrive Jardin de fine interiører i Marskals
huset, men arkivstudierne i forbindelse med Fredensborgundersøgelsen har
givet beviset for, at de er tegnet af ham; også hvilke kunstnere og håndvær
kere han har brugt kan der gøres nøje rede for. På fig. 8 ses topstykket af et
spejl fra Marskalshuset på Fredensborg tegnet af Jardin til grevinde Moltkes
audiensgemak, hvor det opsattes 1762. Maleriet er, som allerede påvist af
F. J. Meier, udført af Mandelberg. Billedskærerarbejdet skyldes billedhugger
Jens Karlebye, der var mestersvend hos Simon Carl Stanley’s enke, mens selve
snedkerarbejdet er af J. Lütgen og forgylderarbejdet af malermester J. C.
Bræstrup.
På fig. 9 ses et stort forgyldt konsolbord, der også må være tegnet af Jardin.
Ifølge inventarprotokollerne er det leveret til Fredensborg 1767, altså året
efter Fr. V’s død, da enkedronning Juliane Marie beboede slottet. Sammen
ligner man de to konsoller fig. 6 og fig. 9, ser man tydeligt, hvor stort et
brud Jardins stil var med rokokoen; de krumme ben er ganske vist bevaret,
men gjort klassicistiske. Flere arbejder på Fredensborg, som ligeledes kan
tilskrives ham, viser andre sider af hans stil. Man har hidtil ikke vidst noget
om Jardin som møbelarkitekt med undtagelse af de få vægfaste spejle, der
findes i Moltkes palæ, på Marienlyst og i Marskalshuset; nu bliver det muligt
at gøre rede for denne side af Jardins virksomhed og samtidig vise sikkert
daterede eksempler på danske møbler fra 1760erne i ren klassicistisk stil.
En anden af vore førende arkitekter, C. F. Harsdorff, har i høj grad præget
inventaret på Fredensborg, og det er ikke få møbler, man nu kan tilskrive
ham og samtidig datere nøjagtigt. For hvert eneste år mellem 1774 og 1784
kan der påvises bevarede møbler af ham, alle leveret til dronning Juliane
Marie. Konsollen fig. 10 er fra 1776 og udført til dronningens audiensgemak
på Fredensborg, som Harsdorff indrettede dette år. Den viser en side af hans
formgivning, som man ikke tidligere har kendt. Påvirkningen fra læremeste
ren Jardin kan spores; men Harsdorffs stil er, også når det gælder møbler,
stærkt personlig. Konsollen her virker måske nok lidt tør og er ikke så ynde
fuld som Jardins; men det skyldes for en stor del påvirkning fra den euro
pæiske mode, der i 1770erne blev mere streng, end den havde været i 60erne.
Efter regeringsforandringen i 1784 kom dronning Juliane Marie til at føre
en tilbagetrukken tilværelse, og det spores tydeligt på Fredensborg, hvor ingen
nye byggearbejder påbegyndes, og nyanskaffelser af inventar meget sjældent
forekommer. Praktisk talt alle møbler fra tiden efter 1784, som nu står på
Fredensborg, stammer fra andre kongelige slotte og er kommet dertil i forrige
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l ig. 13. Empirestol af mahogni med indlægninger af citrontræ og ibenholt. På det rorflettede sæde
har været en los hynde. Københavnsk arbejde fra de første år af 19. årh. Denne stol og tre tilsva
rende er for ca. 100 år siden kommet til Fredensborg fra Frederiksberg Slot.

århundrede. Det gælder bl.a. Louis XVI-sekretæren fig. 11-12, der tidligere
har stået på Amalienborg. Det er et meget fint stykke møbelhåndværk, fineret
med sycamore og med indlægninger i flere forskellige træsorter. Den er ikke
signeret, men der kan næppe være tvivl om, at den er udført af den kendte
københavnersnedker J. C. Esmann, der blev mester 1782 og døde 1815. På
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Kunstindustrimuseet i København findes en meget lignende sekretær med Esmanns trykte etikette; den er udført i årene mellem 1793 og 1796. Vi ved, at
han har leveret møbler til det danske kongehus, så det er muligt, at fortsatte
arkivstudier vil give bevis for, at tilskrivningen er rigtig.
Stolen fig. 13 er eksempel på, hvor udsøgte møbler Fredensborg rummer
fra empiretiden. Den er udført her i landet i de første år af det 19. årh. og har
tidligere stået på Frederiksberg Slot, som Fr. VI ofrede meget på at gøre til
en smuk bolig. De talrige andre møbler på Fredensborg fra første halvdel af
19. årh., der blandt andet er hentet fra Fr. V i’s Christiansborg, bygget af C. F.
Hansen og møbleret af denne i samarbejde med G. F. Hetsch, er ligeledes
interessante. De skal dog ikke omtales nærmere her. Forhåbentlig vil det også
for denne periodes vedkommende lykkes at finde frem til nøjagtige dateringer
af moblerne og oplysninger om, hvilke kunstnere og håndværkere der har
udført dem.

Yngre danske indskrifter
A f A n d e r s B æ k st ed

kulturhistorikeren, personal- og lokalhistorikeren, navne
forskeren, sprogforskeren, skriftforskeren vil altid med nogen forvent
ning hengive sig til læsning af en gammel indskrift, som han ikke før kendte.
Vil den vise ham bogstaver, der gør hans billede af skriftens udvikling tyde
ligere, vil den indeholde ordformer, der forklarer ham et problem i sprogets
historie, vil den omtale personer med navne, som han ikke tidligere har mødt,
vil den fortælle ham noget om sin egns mennesker og deres skikke, vil den
bidrage til en dybere forståelse af sin hele nations levevis i en vis periode,
eller vil den måske med en uomtvistelig, original og samtidig udtalelse vidne
om en enkelt større historisk begivenheds tidspunkt og betydning?
Forskeren vil som regel blive skuffet i sådanne forventninger. Og han
vidste det på forhånd, thi det ringe udbytte af den enkelte indskrifts læsning
er konstateret ofte nok, nu og da har forskeren tilmed givet sin skuffelse
form i en direkte udtalelse: „Naar det spejdende Øje har fundet en Runesten,
naar den er maalt paa kryds og paa tværs og omhyggelig beskreven, hvilket
sædvanlig løber ud paa, at det er en stor Kampesten; naar Bogstavernes
Længde er bestemt, deres Stilling og Betydning, saa læser man gjerne Navnet
paa en Mand, som ingen kjender, og som hans vigtigste Bedrift, at han er
død.“ Disse ord om en af de fornemste og interessanteste afdelinger af det
samlede danske indskriftsmateriale, vore runestene fra vikingetiden, blev ud
talt på tryk i 1853, og gentaget i 1867, af sprogforskeren, oldforskeren,
litteraturhistorikeren N. M. Petersen.
Helt anderledes stiller sagen sig - og det var N. M. Petersen, og andre med
ham, også ganske klar over - når man i stedet for at standse ved den en
kelte undersøgelses som regel fattige resultater retter opmærksomheden mod
større ensartede grupper af indskrifter. De korte texter på vor vikingetids
runestene kan, taget under et, faktisk give os en nogenlunde rigtig forestilling
om sproget i Danmark på Gorms, Haraids og Svend Tveskægs tid, og det er
heller ikke helt lidt vi med forsigtighed tør udlede om vikingetidens sam
fundsopbygning, ydre livsvilkår, gudetro, digtning, navneskik, skrivemåde
og andet mere.

H

G

istorikeren,
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Fig. 1. En af de interessanteste (men endnu helt usikkert tolkede) angelsaxiske iuncindskrifter, vel fra 7.-8. årh.,
læses på et lille skrin af hvalben, den såkaldte Franks casket (Brit. Mus., en af sidefladerne i Florens). Sider og
låg er rigt dekorerede med billeder fra hedenske myter og fra den hellige historie. Den lange indskrifts begyndelse
melder: (Dette er af) hvalfiskeben. Floden drev fisken på faste bjerg; jætten fik sorg, da på sandet han svam Havets vidunderkæmper har altid tiltrukket sig opmærksomheden, og runerne på Franks-skrinet er ikke den eneste
mindeindskrift over dødsfald iblandt dem. I 1761 drev en caskelot eller tandhval ind på Jyllands vestkyst på baron
Ove Henrik Juels ejendom (under Rysensten). En af dens tænder blev gjort til et stokkehåndtag i en hvals lignelse
og blev på begge sider forsynet med indskrift om begivenheden.
Aar sytten Hundrede og een og tresindstive
Jeg Hav Indvaaner lod af Havet mig opdrive
Mod Bugte Biergets Fod paa Baron Juules Stran(d)
og her er mit potrait uddannet af min tand
Carcelot
Måske drev hvalen ind ved Bovbjerg, og i så fald kan Bugtebjerget være skriverens (forkerte) opfattelse af dette
navns betydning. Snarest er det blot en poetisk beskrivelse af den krumme strand med den høje, hvælvede klit.
Ringkøbing Museum. Naturlig størrelse.

Nu kan den værdi, der med rette tillægges runeindskrifterne, jo ikke uden
videre overføres på andre, senere grupper af indskrifter. Thi et stort antal af
runeindskrifterne hører hjemme i perioder, hvorfra der ikke er opbevaret
andre skriftlige kilder, og er netop derfor forskeren så meget mere kærkomne.
Men fra senere tider er der bevaret et så righoldigt materiale af skrevne, og
senere hen også af trykte texter, at indskrifterne uvægerlig mister en del af
deres betydning som originale aktstykker til oplysning om fortiden.
Dette forhold har sat sig tydelige spor i den skæbne, der er blevet arbejdet
med sådanne senere indskrifter til del. Og det gælder ikke Danmark alene,
men Europa som helhed, at indskrifternes værdi i visse retninger forringes,
jo fyldigere texter af anden art der foreligger.
Studiet af gamle indskrifter og benyttelsen af deres indhold som historiske
aktstykker er så gammelt som historieforskningen selv. I det 5. årh. f. Kr.
henviste Herodot, historiens fader, nu og da til en indskrift som grundlag for
et punkt i hans fremstilling, og andre af den klassiske oldtids historieskrivere
fulgte i hans spor. Heri ligger allerede spiren til den særlige afdeling af den
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Fig. 2. Blypladen fra Valdemar den Stores grav, fundet ved undersøgelsen af kongegravene i 1855.
+ hic iacet danorum / rex waldemarus. primus / sclavorum expugnator. et / dominator. patrie liberator. I pacis
conservator, qui filius / sancti kanuti rugianos expug / navit. et ad fidem christi primus / convertit, obiit autem
anno dominice / incarnationis . M°. C°. LX
*. II’ . regni sui. anno / X X *. V l°. 1111°. idus. maii
Her hviler danernes konge Valdemar, vendernes første overvinder og behersker, fædrelandets befrier, fredens beva
rer. han. Hellig Knuds søn, som overvandt Rygens beboere og først omvendte dem til troen på Christus. Men han
døde i Herrens legemliggørelses 1182de år, i sin regerings 26de år, 12. maj.
Pladens anden side bærer en lignende, men lidt udførligere og formodentlig lidt yngre indskrift, måske tilføjet ved
en endelig indretning af graven.
Ringsted, S. Bendt. 20,5 cm br.

humanistiske videnskabelighed, som udgøres af epigrafiken, det specielle
studium og den videnskabelige udnyttelse af indskrifterne. Og endnu før den
græske oldtid var til ende, havde man rettet blikket fra den enkelte og for
et enkelt problem betydningsfulde indskrift mod større grupper, flere lærde
var optagne af at anlægge og ordne mere omfattende samlinger af afskrifter.
Siden da har den epigrafik, der samler sig om den klassiske oldtids græske
og latinske indskrifter, været virksom, snart hensygnende, snart livlig, alt
efter muligheder og omstændigheder. I middelalderen bevirkede de humani6*
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stisk prægede strømninger inden for den karolingiske renæssance i det 9. årh.,
at latinske indskrifter fra oldtiden blev gjort til genstand for indsamling og
studium, og i endnu højere grad kastede de italienske humanister sig fra det
15. årh. og fremefter over også dette studium af fortiden. Bogtrykkerkunsten
muliggjorde stimulerende udgivelse af større og mindre samlinger af klassiske
indskrifter (den første udkom i Ravenna i 1489), også tyskerne fik interesse
for sagen. Og endelig foranstaltede Jan Gruter i samarbejde med Josef Justus
Scaliger i 1603 en samlet udgave af de da kendte latinske indskrifter, Inscriptiones antiquæ totius orbis Romani. Stadig nye fund og stadig bedre
undersøgelsesmetoder, både tekniske og filologiske, nødvendiggjorde vedhol
dende fortsættelse i det arbejde, der således var begyndt, og siden 1863 har
den lærde verden i et enkelt corpus bestående af mange store bind og fortsat
i stadig nyudsendelse af supplementer en nogenlunde anvendelig oversigt over
det vældige materiale af klassiske og senklassiske latinske indskrifter.
På tilsvarende måde er de gamle græske indskrifter gjort tilgængelige for
forskerne, senere end de latinske, fordi tyrken for lange tider havde sat sig
fast i de områder, hvor de vigtigste dele af materialet forefandtes.
Norden falder helt uden for de klassiske indskrifters store område, men
nordiske lærde kunde til gengæld pege på de ejendommelige hjemlige rune
indskrifter som et lige så værdigt og lige så interessant objekt for deres flid
og skarpsindighed. Saxo Grammaticus omtalte dem med stor veneration i
indledningen til sin Danmarkshistorie (men undlod rigtignok at benytte dem
som kilder), og det skønnes, at adskillige, allerede medens runeskriften endnu
holdtes i live, betragtede runerne som ærværdige nationale antikviteter. I det
16. årh. begyndte så småt indsamling og videnskabelig behandling af materi
alet for henimod midten af det 17. at sætte sin første pragtblomst i Ole
Worms samlede udgave af Danmarks og Norges runeindskrifter, Monumenta
Danica, 1643. Siden da har forskningen ikke sluppet runeindskrifterne af
syne, de er til stadighed genstand for ivrig undersøgelse og fornyet viden
skabelig behandling.
Der kan næppe være tvivl om, at det intense arbejde med de klassiske ind
skrifter i sydligere lande og med runeindskrifterne i Norden i nogen grad
har draget opmærksomheden fra studiet af de yngre indskrifter, dem fra
middelalderen og fremefter. Så længe man ikke havde et i hvert fald nogen
lunde klart overblik over det vigtige ældste materiale, kunde man ikke i
nævneværdig grad ofre interesse, tid og penge på indsamling og studium af
indskrifter, der i sammenligning med de klassiske og de runiske måtte fore
komme meget unge og derfor meget mindre interessante.
Enkelte var dog allerede tidligt klare over, at også de yngre indskrifter
havde krav på opmærksomhed fra forskernes side, der kan i den klassiske
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Lig. .3. Af ældre tiders gravmæler af træ, simple
og fornemm?. er der endnu bevaret ikke så få i
Danmark, men mange al dem er der i tidens løb
handlet ilde med, fordi de. ligesom de regelmæs
sigt tilliugne ligsten, var anvendelige til så mange
andre formal end netop den oprindelige. I proto
kollen for Randers historiske Museum 1901 læses
under lobenr. 1060: Kjøbt en Samling af 6 Styk
Ligtræer stammende fra Vissing Kirke, men i de
sidste 50 Aar været benyttede som Bundbrædder
i en Alkove Seng i samme Bye. - Alle de nævnte
stykker er bevarede, men er afkortede til og mo
lesterede af deres sekundære brug. På et af de bedst
bevarede læses: Hervnder (h)/viler ærli(g) ! oc
nv salige / mand Detlef / Witøft fori/ge forval
ter / ofver Erisen/vold oc Løys.'drop gods . Ba/
renfød i Høls/ten vdi Getd/rop sogen i Os/drop
by bode / i Visi(n)g oc dø/de der . den I 26 .
aprilis / (anno . 1G97)
Hans begravelse er også indfort i Vissing kirke
bog: 1697. Den 5 Maij: SI. Ditlev Vithofft i Vis
sing an.æt. 69.
H olstenerens fødested hedder nu O s to rf i G e tto rf
sogn. ved E ckcn fø rd c.

Gent ralmuseet i Randers. L. 113 cm.

epigrafiks og i runologiens barndom spores stærke tilløb til at gøre også det
yngre materiale til genstand for indsamling og fortsat studium. Og så tidligt
som i 1594 forelå en nogenlunde brugbar håndbog i sådanne europæiske ind
skrifter, udsendt af Nathan Chytræus i den lille universitetsby Herborn i
Hessen og tilegnet Christian IV af Danmark, en octav på 846 sider, der
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Hg. 4. Mange af de gamle sønderjyske almueudskæringer udmærker sig ved dristig livlighed. Et lille egetræsskrin fra
Rømø. 18. årh., har låg (både udvendig og indvendig) og sider rigt dekoreret med forskellige scener fra skriften <»g
fra det verdslige liv, hvert ledsaget af oplysende eller formanende text. På et af endestykkerne har kunstneren
udskåret et billede af det første brodermord i verden.
Tonder Museum. Ca. 22 X 16 cm.

bringer et ret fyldigt udvalg af yngre latinske indskrifter fra en halv snes
europæiske lande, indsamlet dels på egne rejser,dels ved venners og korrespon
denters hjælp. Af bogens danske afsnit, der fylder 25 sider, optager de højtide
lige og dybsindige indskrifter fra Uraniborg på Hven de 9, og i forordet
nævnes da også Tycho Brahe som den, der har leveret forfatteren den største
del af det danske materiale. Men forøvrigt veg Chytræus ingenlunde tilbage
for det kuriøse eller fandt det muntre uværdigt. Blandt hans danske indskrif
ter mærkes en fra Sorø kloster:
Doctorum famuli sunt omni tempore tardi.
Sudant quando vorant, frigeseunt quando laborant.
(Lærde folks tjenere er immer sendrægtige, de sveder, når de æder, fryser, når
de arbejder.)
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Fig. 5. Støbejernet, som blev moderne i det
19. årh., var et både smukt og holdbart ma
teriale til gravmæler, fortræffeligt til alle
arter af ornamenter og alle slags bogstaver.
De før så almindelige kors er efterhånden
ved at blive sjældne på kirkegårdene, men
mange, især fornemme monumenter bevares
og vedligeholdes dog endnu.
Fra godsejer v. Posts familiebegravelse (Broxø)
på Herlufmagle kirkegård.
Stobejernskors med skriveskrift, c. 1,75 cm h.
På granitpostamentet støbejernsplade med
indskrift i fractur.

Den lille bog, Itinerum deliciæ, „Rejseglæder“, eller som den også kaldes:
Inscriptiones recentes, Yngre Indskrifter, blev noget af en succes, der kom nye
udgaver af den både i 1599 og i 1606.
Interessen for de yngre indskrifter var forøvrigt ikke mindre i Danmark
end i de andre europæiske lande. Allerede i 1589 bragte den skønne bog, som
Laurentz Benedict trykte for Morten Pedersen, den 50. abbed i Sorø
kloster: Biscops Absolons Oc Her Esbern Snaris Herrekomst oc Adelige
Stamme, en smuk samling texter på ligstene og epitafier i Sorø og Roskilde.
Men naturligvis så man med sin samtids øje og rettede altså til at begynde
med for det meste blikket mod det ejendommelige, fornemme, kunstfærdige,
ikke mod det almene. Da Laurentius Asserous, inspireret af Ole Worm, hvis
runeværk først skulde foreligge en god snes år senere, i 1621 lod trykke en
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lille samling af sjællandske og skånske gravstenes latinske indskrifter, Inscriptionum Selandicarum antigrapha, var det ikke et bredt udsnit af materialet,
han offentliggjorde, men netop et udvalg af, hvad han og hans samtidige
måtte anse for betydningsfuldt, værdige menneskers fortjente monumenter,
ikke uværdiges, thi, som han siger i forordet: rejse monumenter, det kan
enhver, hvem rigdom har begunstiget, men det er ikke enhvers sag at fortjene
dem. Thi ligesom hin skøge (det var thrakerinden Rhodopis) fordum lod
bygge en pyramide for sig selv, således praler de, der har sådanne overflødige
rigdomme, med deres gravmæler, men er forresten tåbelige og ingen ære værd.
Også Niels Heldvad, Christian IV.s lystige kalendariograf, var blandt de
første herhjemme, der havde blik for, at indskrifterne kunde betragtes for sig
selv, som en samlet gruppe af vigtige antikviteter. Da han i 1624 udsendte
sin kronologiske oversigt over østersølandenes historie, den kostelige Histo
rischer Wald unnd Umbzirck dess Baltischen Meers, nøjedes han ikke som så
mange andre historieforfattere med hist og her at citere enkelte indskrifter
som led i den almindelige fremstilling, men samlede i et særligt kapitel texterne på en længere række historisk vigtige monumenter fra middelalder og
nyere tid. Mere til karakteristik af epigrafikeren end af epigrafiken noteres
det, at den muntre mand naturligvis ikke kunde dy sig for midt i al højtide
ligheden af aftrykke den meget suspekte indskrift på epitafiet over en vis
Jon præst i Esrum:
Hie jacet John prest,
qvi dedit svvm graa hest,
nec non de seligine tve lest,
semper comedebat det best,
reqviescit in pvlvere svdwest.
(Her ligger Jon præst, som skænkede sin grå hest og tillige to mål fint
hvede: altid åd han (eller hesten?) det bedste (eller: det bæst!); han hviler
i støvet sydvest (herfor).
Begyndelsen til et dansk specialstudium af de hjemlige indskrifter også
uden for runeindskrifternes område var gjort, men nogen virkelig fremgang
og fasthed fik det aldrig. Og naturligvis gik det fortsat sådan, at kun enkelte
formåede at betragte indskrifterne i sig selv som et værdigt objekt for forsk
ningen, de blev stadig mest vurderede efter deres indholds formodede betyd
ningsfuldhed for andre humanistiske videnskabsgrene. Peder Hansen Resen
udsendte i 1668, 25 år efter at Ole Worms runeværk havde set lyset, det
første fyldigere specialværk i dansk epigrafik, hans fødeby Københavns ind
skrifter, Inscriptiones Hafnienses. Man mærkede sig, at den lærde mand
ikke alene havde samlet indskrifter på kirkernes fornemme gravstene og
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l ig. 6. Selv ligstensindskrifter med årstal
frembvder datei ingsproblemer. man kan in
genlunde gå ud fra. at en indskrift over ct
ægtepar, der beretter, at manden døde i eet
år, enken måske 20 år senere, tidligst er fra
sidstnævnte år. Indskriften er i mange til
fælde udfort i forbindelse med mandens be
gravelse. og pladsen for hustruens dødsår har
stået tom. til hendes visse tid kom. (og i mange
tilfælde er sidste årstal forresten aldrig ble
vet tilfojet). Eller arvingerne kan have ladet
en indskrift udfore længe efter dødsfaldet.
Der er faktisk forskellige muligheder for fejl
slutninger, hvor direkte datering ikke fore
kommer som på Lauritz Tangs kønne lille
sandstensflise med rokokoindramningen og
den pyntelige indskrift i letlæselig skrive
skrift, nu i Ringkøbing Museum. 59 X 3S cm.
Pålagt 1822.

epitafier, men havde medtaget dem på de offentlige bygninger, at han også
havde udstrakt sin virksomhed til private huses indhuggede eller udskårne
sentenser, ja at han endog havde aftrykt alt, hvad professor Simon Paulli
havde fundet på at lade skrive mangfoldige steder i sin residens, også over
hønsehuset (på tysk) og over loeumet (på latin og græsk). Her fandt man, at
Resen var gået for vidt i sin videnskab, endnu i 1742 lød der en vis kritik
i Nye Tidender om lærde og curieuse Sager (p. 755): „Peder Joh. Resenius
gav 1668 de Kiøbenhavnske Opskrifter for sig selv ud, dog saaledes, at hand
lod trykke de slette saa vel som de gode.44 Med de omfattende tab af materi
ale, som brande og ombygninger har bevirket, måtte man nu ønske, at Resen
og andre med ham havde været endnu grundigere i deres samleriver og ikke
havde afholdt sig fra at gengive endnu meget mere af det, som skulde gå til
grunde i tidens løb, også af tilsyneladende rent kuriøse og ubetydelige ind
skrifter.
Havde andre båret sig ad som københavneren Resen og noteret sig deres
byers indskrifter, medens tid var, vilde vi i dag på forskellige områder være

Fig. 7. Om alderen af texten på den store gravflise af sandsten kan kun sluttes, at den er yngre end 10.8.1612, da
Niels Simensøn døde. Hans enke Kirstine Frandsdattcr giftede sig igen, med Hans Christoffersen, og både hun og
han er blevet lagt. eller har i hvert fald regnet med at blive lagt i samme grav som hendes første mand. Men
hverken Hans Christoffersen eller Kirsten Frandsdatters dødsdato og dødsår blev indsat i de dertil beregnede felter
i indskriften. Og kirkebogen er ikke bevaret fra så gammel tid.
Næstved. S. Peder. 1.96 m h.. 1.23 m br.
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l'ig. S. Runestenen ved Tillitse kirke på Lå
land. rejst i tidlig middelalder af Eskil Sulkcson til evig erindring om ham selv. C. 1.5 m
høj.
eskil : sulka : sun : let : res(a) / sten : pena :
eft : sialfan / sik . e mun . stanta . mep .
sten / lifiR . uitrint . su . iaR . uan . eskil .
På normaliseret olddansk (p = th, R en særlig
r-lyd): Æskil Sulka sun let resa sten pænna
.eft sialfan sik. E mun standa, mep sten lifiR,
witrind su, ær wan Æskil (jfr. oversættelse i
texten).

klogere i lokalhistorien, nationalhistorien, personalhistorien, sprog- og litte
raturhistorien. Men Resens arbejde fik få efterlignere, Peder Terpagers bog
fra 1702 om indskrifterne i Ribe, Inscriptiones Ripenses, var det eneste af
betydning, der kom i trykken, fra de øvrige byer foreligger intet samlet. På
baggrund af nutidens ønsker om omfattende, så vidt muligt komplette sam
linger er det en fattig trøst, at brødrene Jens og Jacob Bircherod i sidste
halvdel af det 17. årh. kastede sig over studiet af deres fødeby Odenses ind
skrifter, når det bevarede af det stort anlagte værk blev et lille halvthundrede
kobberstukne afbildninger, hvoraf enkelte ganske vist er af største vigtighed,
fordi de til grund liggende originaler er gået tabt.
Grunde til, at en samlet, national epigrafik, Danmarks indskrifters ind
samling, ordning og videnskabelige behandling aldrig slog rigtig igennem, er
det ikke vanskeligt at finde. Den væsentlige har sikkert været den, at opgaven
som helhed var helt uløselig, så længe epigrafikeren var afhængig af gammel-
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dags kommunikationsmidler og af gammeldags undersøgelses- og reproduk
tionsmetoder. Og voxede materialet af runeindskrifter og, i udlandet, af
klassiske indskrifter ved stadig nye fund, så var denne tilvæxt snarere en
spore for forskningen end en hemsko, tillige var den overkommelig og for
intet at regne mod de overvældende mange nye indskrifter, som til stadighed
opstod, og som efterhånden også blev gamle og forøgede antallet af ærvær
dige antikviteter, så der ikke sås, og faktisk heller ikke var nogen ende på
materialet. Hvad Ole Worm i 1643 havde kunnet udrette med runeindskrif
terne som et nogenlunde afsluttet, i hvert fald kun meget langsomt voxende
hele, det var det umuligt for Erik Pontoppidan et lille hundredår senere at
udrette med det ubegrænsede og hastigt voxende antal af bogstavindskrifter.
Pontoppidans Marmora Danica af 1739-41 er ikke en samlet udgave eller et
jævnt udvalg af danske indskrifter, men et fattigt, uillustreret udvalg af, som
titelbladet siger: betydeligere danske gravmæler eller en samling af indskrif
ter, så mange som der nu trods ugunstige omstændigheder er tilbage i Dan
mark, og som enten ved alder eller skønhed eller vigtighed udmærker sig frem
for de øvrige. - Samtiden var taknemlig for det store værk, men blev ret
hurtigt klar over dets mangler. Anmelderen i Nye Tidender om lærde og
curieuse Sager for 1741 (p. 463-67) kalder bogen både fornøden og nyttig,
mest fordi indskrifter, om de skal sikres, som de bør, mod forglemmelse og
undergang, især ved „den i vor Tiid paa adskillige Steder grasserende IldsVaade“, nødvendigvis må publiceres. Men i 1797 må den topografisk inter
esserede birkeskriver på Tiimgaard, P. M. Nødskov, ærgre sig over værkets
unøjagtighed (II, p. 82) i gengivelsen af en indskrift i Tiim: „Inskriptionen
paa den her anførte allerførste Liigsteen er pinegal kopieret. Der Kukkuk
sollte solche Copisten hohlen! Der staar jo med klare Ord, ganske uslidte . .
o. s. v., o. s. v. Og Nødskovs brev, der senere blev aftrykt i Nyeste Skilderie af
Kjobenhavn (1829, sp. 1465), er ikke den eneste kritik af Marmora Danica,
der i det hele taget er kendt for sin unøjagtighed.
Ole Worms runeværk afløstes halvtredie århundrede efter sin fremkomst
af Wimmers værk, og dette igen et lille halvt århundrede senere af JacobsenMoltkes. Men Pontoppidans Marmora Danica, der var utilstrækkelig og
utilfredsstillende allerede ved sin fremkomst, og som nu har over 200 år på
bagen, har stadig ikke fundet sin afløser.
Bogen står faktisk med alle sine mangler og med hele sin begrænsning i
centrum af den danske epigrafik. Hvad der fulgte efter den blev spredt og
tilfældigt, eller specielt, akkurat som alt det havde været, der var gået forud
for den, og den, der i dag vil danne sig et billede af, hvad Danmarks ind
skrifter egentlig betyder kronologisk, indholdsmæssigt, filologisk, epigrafisk,
er ilde hjulpen. Går han til det nationale hovedværk, hvor det største ma-
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Lig- 9. Monument fra Gråbrødre torv i Kø
benhavn. rejst 1664 af Frederik III til evig
erindring om Corfitz Ulfeldt, bortført 1842.
genrejst blandt andre nationale monumenter
i Nationalmuseets have.
FonæCorfitz.
Til Ævig
Skam og
deren:
\VF:
Spott:
Skiendsel:

teriale er samlet, Danmarks Kirker, da har han som grundlag for sit studium
de udkomne amters kirkelige indskrifter og de vigtigste gravmælers, men
hverken den ene eller den anden gruppe har naturligvis kunnet sættes i re
lation til de endnu ubehandlede store dele af helheden, endsige citeres in
extenso, behandles epigrafisk i detailler eller sammenlignes med de bevarede
rester af det verdslige materiale. Søger han til C. A. Jensens Danske Adelige
Gravsten fra Sengotikens og Renaissancens Tid, da finder han både mere og
mindre, end hvad han venter at finde, adskilligt mere end netop gravstens
indskrifter, dertil omhyggelig angivelse af mål, skrifttype o. s. v. Men fler
tallet af indskrifterne er givet i regest, værket er kunsthistorie, ikke speciel
epigrafik, dertil begrænset i tid og milieu. Og i sammenligning med disse
to hovedværker er resten som dråber i havet, det gælder både værker som
Løfflers Danske Gravstene fra Middelalderen (1889) og de mangfoldige
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spredte afhandlinger i de forskellige lokalhistoriske samlingsværker. De kan
hver for sig være gode nok, men til samlet oversigt over det danske komplex
af indskrifter og deres videnskabelige betydning hjælper de kun lidet. Et
komisk faktum er det, at går man til Det kongelige Biblioteks hovedkatalog,
og slår man under afdelingen Danmarkshistorie op på den gruppe af hjælpe
kilder, der figurerer under titlen Indskrifter, da vil man på den pågældende
side i protokollen blive henvist til eet eneste værk, hverken flere eller færre.
Nemlig: Pontoppidans Marmora Danica.
Det er en uløselig opgave at skabe en blot tilnærmelsesvis fuldstændig
samling af de ældre danske indskrifter. Men det var jo en endnu mere uløselig
opgave at skabe den tilnærmelsesvis fuldstændige samling af klassiske
latinske indskrifter, som foreligger i dag. Det er i det hele taget altid en
uløselig opgave at indsamle et stort og bundløst stof for at registrere, ordne
og beskrive det, ordbøger, diplomatarier, kirkeværker, en nations med omfly
dende haves flora og fauna. Men de uløselige opgaver bliver løst alligevel,
tidligt eller sent, når de skal løses.
Nationalmuseet er siden 1.4.1959 gået ind for tanken, at Danmarks ind
skrifter skal samles, d. v. s. undersøges, beskrives og registreres. F. ex. er
det i vore dage, hvor historieforskningen er nær ved at forsømme behand
lingen af sensationelle begivenheder og synes at nære nogen afsky for enhver
form for geni-, helte- og privatkapital-dyrkelse for at beflitte sig på dybt
gående undersøgelse af det jævne dagligliv og dagliglivets jævne menneske,
et uforståeligt paradox, at adskillige jævne adelige og borgerlige gravstene fra
baroktiden fortsat udsættes for afslibning ved mange fødders trin eller anden
ødelæggelse, uden at resterne af deres indskrifter endnu er blevet gjort til gen
stand for specialisters undersøgelse. Og hvor er for resten alle de støbte jern
kors fra omkring midten af det 19. årh. blevet af, de der endnu for en snes
år siden prydede, eller misprydede, jævne borgeres og bønders grave på vore
kirkegårde? De var for almindelige og ligegyldige og gik i smelteovnen. Men
deres og andre sløjfede graves knuste eller udslebne marmorpladers indskrifter
vilde i dag kunne fortælle adskilligt om sognets beboere.
Og de indskrifter, der grupperer sig i og omkring kirken, er vel de fleste,
men udgør dog langtfra helheden, indskrifter på verdslige bygninger, offent
lige og private, og på løse genstande af mangfoldige arter, redskaber, våben,
møbler o.s.v. danner fra middelalderen til op mod vor egen tid en anselig og
ingenlunde mindre interessant gruppe.
Den moderne teknik har som bekendt også på epigrafikens område gjort
det muligt, som var umuligt for et halvt århundrede siden. Tidligere nåede
forskeren først efter langsomme rejser sit mål, mest til fods eller med heste
vogn, for at undersøge en indskrift og, måske ved hjælp af en ledsagende
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Fig. 10. Forfatteren, gehejmeråd Bolle Willum Luxdorphs sorg var dyb og ægte, da hans elskede hustru
dode 14.6.1781, på bryllupsdagen efter 33 års ægteskab.
Hun blev bisat i familiebegravelsen i Trinitatis kirke,
men 14 dage efter hendes død fik Luxdorph den tanke
at sætte hende et minde, som han daglig kunde have
for oje. Han lod Wiedewelt udfore en urne af sort
marmor, med indskriften: AMABILIUM THESAURUS,
der nærmest kan oversættes ved:: „Elskværdige dyders
gemme“ el. 1. Den havde han stående i sin stue, med den
ved siden af sig blev han afbildet af maler og kobber
stikker. Og efter hans dod kom den ved testamente til
Kunstakademiet, men har nu, desværre noget moleste
ret, sin plads i Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet. H. 34 cm.
Meget sindrigt og sentimentalt er fire af bogstaveine
større end de omgivende, de står for den døde hustrus
navn: Anna Bolette Junge Luxdorph.

kunstner, at skaffe sig en nogenlunde brugbar afbildning af den (som f. ex.
W im m er med Magnus Petersen). E ller han tog i hvert fald en på selvsyn
bygget, indholdsmæssig nøjagtig a fskrift af den (som f. ex. Frederik Algreen
Ussing, der på sine sommerferiers fodvandringer besøgte 72 kirke r fo r at
læse og afskrive en stor mængde gravskrifter og epitafier, N y kgl. Saml.
22461 4°). I vore dage er han fremme, så nogenlunde når det passer ham, og
sikrer sig, t il støtte for revisionen af den på stedet foretagne undersøgelse, ved
fotografering og ved en af de moderne aftryksmetoder et fy ld ig t, let trans
portabelt og sikkert studiemateriale.
A rbejdet er stort nok alligevel og ifølge sin natur stedsevarende, genfor
eningsstenene er allerede 41 år gamle, mindestenene for vor sidste kamp for
Sønderjylland fyld er 100 inden længe. Men arbejdet skal gøres, gamle in d 
skrifter er, om noget er det, venerable antikviteter, der ikke kan overses og
forsømmes. Og de fleste af dem var tilm ed af deres ophavsmand tænkt som
varige, så at sige med øjet på evigheden, det gælder runestenen i T illitse , som
Eskil Sulkesøn rejste for sig selv, vel omkring 1100: „ A ltid skal stå, mens
stenen lever, dette vidne, som Eskil vandt“ , og det gælder en anden minde
sten, som Frederik I I I i 1664 lod rejse på Gråbrødretorv i København: For
ræderen Corfitz W F : T il Æ vig Spott: Skam og Skiendsel: - Monumentet er
i sin idé ikke beregnet fo r en længere eller kortere, begrænset periode, det
skabtes for en læser og for den, som han snart skal vige pladsen for, og for
den næste igen, og så fremdeles.
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Det vil næppe være klogt for Danmarks vedkommende, sådan som det
f. ex. til en vis grad synes at være tilfældet med den siden 1930erne i Tyskland
udviklede nyere epigrafik, strax at lægge arbejdet i for faste rammer. Første
etape, der forøvrigt snart vil være gennemløbet, skønnes at burde være ind
samlingen af henved et tusind indskrifter af alle arter fra middelalder til
nytid og fra hele området, både af de bevarede og af de kun i litterær over
levering af forskellig kvalitet kendte. Når dette materiale foreligger, vil det
være muligt nogenlunde sikkert at skønne både om det samlede arbejdes ende
lige tilrettelægning og afgrænsning og over dets nødvendige arbejdsmæssige
og rimelige økonomiske basis.

En »storkerede« fra Vesteregnen
A f E bba B usch
Og storkereden pä stalden

det roverkastel.
Hvor var der en knevren og kalden
hver sommerkveld.
V. Rørdam.

godt og vel hundrede år siden var storken en så almindelig fugl, at ingen
tænkte på at skrive om den. Nu er den forsvunden i store dele af landet, og
selv i de hidtil storkerigeste egne som Tønder Amt, er den blevet en sjælden
gæst. Det samme kan også siges om „storkereden“, det første lille knipleskrin,
som anvendtes af datidens småpiger, når de skulle lære at kniple. En før så
almindelig ting, var blevet i den grad sjælden, at den var vanskelig at opspore.
På en rejse til Vesteregnen (Tønder, Lø og Højer herreder) i sommeren 1960
lykkedes det imidlertid at finde en storkerede, ganske vist i en noget forklædt
skikkelse, idet skrinet senere var blevet omdannet til et almindeligt kniple
bræt for en voksen person. Det var gjort bredere og tilmed forsynet med tre
faste sider samt en bevægelig klap i den bageste, høje side. Udadtil adskilte
skrinet sig ikke fra den på Tønderegnen almindeligt anvendte type. Først da
det blev vendt om, kunne det ses, at to stykker var blevet tilføjet på lang
siderne; og da klappen blev løftet skimtedes 4 lavstammede søjler i skrinets
mørke indre.
Ejeren af storkereden var Fru Georgine Jacobsen, Søndre Sejrslev, som
oplyste at det oprindelig stammede fra Ballumegnen. En kender af tønderknip
ling, Fru Johanne Nyrop-Larsen, erhvervede skrinet, som hun venligt overlod
Dansk Folkemuseum, der ikke havde en storkerede repræsenteret i samlingen.
For at skrinet kunne monteres, forærede fruen desuden tolv par kniplestokke
og to langstokke samt et pergament med et smalt prikmønster „Koøje",
et af de første mønstre småpigerne lærte at kniple. Stokkene, der er meget
smukt udført drejerarbejde med rødlakerede dupper, prydet med røde og
hvide perlekranse, kan henføres til en kniplingskræmmer på Tønderegnen i
tiden omkring 1850. Under konservator Axel Christensens kyndige hænder
er storkereden nu genopstået i sin oprindelige skikkelse.
En storkerede, også kaldet pindebrættet, består af et firkantet bræt med
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fire huller, et i hvert hjørne; i disse huller anbragtes fire søjler eller pinde, der
foroven var fastgjorte i en plade, polstret med hø og betrukket med skind eller
stof. Skrinet blev i begyndelsen bundet på børnenes knæ, hvorved der opnåedes
sikrere herredømme under indøvelsen af de første svære „slag“. Senere
støttedes det til en stander. Navnet har skrinet sikkert fået på grund af dets
lighed med de pindestilladser, man satte op på taget, for at få storken til at
bygge rede der.
Barneknipleskrin er meget sjældent bevarede. Dog findes der et ualmindelig
fint stykke på Tønder museum. Det stammer fra Emmerlev, Højer herred og
er smukt udskåret i senrenaissancestil med akanthusranker og roser. Efter
det indskårne årstal, 1686, er det et af de ældste her i landet. Ejerskens initia
ler var S.K.D. Et lille rundt hul i den ene langside antyder, at den lille knip
lerske har anvendt skrinets indre som sit private gemme. Skrinet er ikke en
storkerede, men en miniature-udgave af en voksen model med lukkede sider.
Et almindeligt knipleskrin fra Vesteregnen havde form som en skråpult,
med fire lukkede sider og en plade udstoppet med hø og betrukket med skind
eller voksdug. Pladen, hvorpå mønstret fæstnedes, var i den laveste smalside
forsynet med en indbuet indskæring, således at skrinet kunne hvile bekvemt
i skødet. Den modsatte og højere smalside, hvor der fandtes skuffer o. 1. til
kniplerskens briller, knappenåle, garn o. s. v., støttedes under arbejdet til en
bevægelig stander, „knægten“, der nedadtil afsluttedes med en fodskammel.
Mønstret af pergament, også kaldet „pergenet“, fæstnedes midt på skrinet
på et aftageligt, polstret stykke, lidt større end mønstret. På siderne heraf
fastgjordes to „sidebreve“ af læder, ofte udtjente pergenetter, med huller til
stilsene, lange nåle af messing, ofte med sirligt drejede benhoveder, eller pry
det med tunge perler. Stilsenes funktion var at bære de stokke, der under
arbejdet sattes til side for at undgå urede. Jo flere stokke man arbejdede med
jo flere stilse var der behov for. På tværs af sidebrevene, forneden, fast
gjordes et firkantet stykke læder, „gjørbrevet“ eller „skræwlet“, der fæstnedes
i huller på undersiden af pladen med små pløkke af træ eller kunstfærdigt
drejede af ben. Disse kunne så flyttes som arbejdet skred frem. Når pergenettet var kniplet „ned“, samledes stokkene i et klæde, og nålene løsnedes og
flyttedes, og der begyndtes påny ved mønstrets øverste kant. En noget besvær
lig fremgangsmåde, der kunne lettes ved benyttelsen af en valse. Men denne
har aldrig fundet indpas hos tønderkniplerskerne, der finder, at trækket på
stokkene bliver mere ensartet på skråpulten og kniplingens kvalitet derfor
bedre.
Øverst på mønstret fæstnedes de opspolede stokke parvis på slanke messing
knappenåle. Stokkene er rene små kunstværker; neppe to er drejet ens, og
variationsmulighederne er store, idet der anvendtes forskellige træ- og ben-
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En sy vårs pige in d o v e r de f r is te s v a re slag på „ k n o je “ .

sorter. På nogle af stokkene er begge materialer anvendt. De består af en
drejet pind, foroven med en spole til tråden, forneden afsluttet af et lille
håndtag af form som en kugle, en top eller et æg. De fleste er forsynet med
riller, der holder små, brogede glasperlekranse på plads, en praktisk skåneforanstaltning for at hindre for stærkt et slid, når stokkene i hvirvlende fart
7*
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slyngedes mod det hårde gjørbrev af læder. Der arbejdedes altid med to par
stokke ad gangen. I mønstrets indprikkede huller sattes nåle, samtidig slyn
gedes trådene efter bestemte regler, de såkaldte „slag“: halvslag, helslag,
lærredslag, galslag o. s. v.
Til et fuldt monteret knipleskrin hører desuden en lille nålepude i øverste
højre hjørne, en lille saks fastgjort til en kunstfærdig, perlebetrukken snor,
samt en garnvinde „a skral“, lavet af et gåseluftrør med raslende indhold og
betrukket med stof. Forskellige klude anvendtes for at undgå tilsmudsning af
arbejdet. „A stokklud“ lagdes bl. a. over kniplingen, og når skrinet sattes til
side efter endt arbejde hylledes det i „a høll’klud“.
Arbejdet krævede stor nøjagtighed i udførelsen, og skulle en kvinde leve af
sit knipleri alene, måtte hun være meget dygtig og hurtig. Man begyndte der
for ret tidligt at sætte småpigerne til skrinet. Før de sendtes til knipleskole,
kunne en mor eller bedstemor indøve slagene med de små, som fik lov til at
øve sig med nåle, stukket i et stykke flagtørv. I seks-syvårs alderen begyndte
den egentlige undervisning, som regel hos en kone eller ældre pige i nabolaget;
der var gerne flere i hver landsby. Der var sjældent mere end en halv snes
elever og læretiden varede seks til syv år alt efter pigens lærenemme.
To gange om ugen gik børnene i rigtig skole. Men der var en tid, hvor
læremor (kniplelærerinden) også skulle fungere som skolemester og bibringe
den nødtørftigste skolekundskab, der ofte kun indskrænkede sig til lidt
religionsundervisning. I 1789 klager præsten i Møgeltønder over, at næsten
det halve sogns indbyggere er kådnere og inderster, der på grund af ekstra
skatten er så forarmede, at de „nødsages til at holde deres pigebørn fra sjette
eller syvende år stadig til at kniple, og da undervises de af deres læremødre
i knipleskolerne - ifølge derom udgangen reskript - daglig udi christendømmets børnelærdom. Og nogle af disse børn gå også om søndag eftermiddag
i skole, hvor skolemestre overhøre dem, af hvilke børn den største del har en
skikkelig god kundskab, når de møde i kirken ved den offentlige katechisation, og siden komme hos mig til konfirmation“. Andre steder f. eks. i Ballum
holdtes der i 1816 aftenskole for knipleeleverne, ved præsten eller degnen,
idet pastor Holm havde beklaget sig over „at kvindekjønnet ved deres vante
syssel“ holdtes fra skoleundervisningen.
En læremor i Rørkjær, Kjestin’, modtog omkring 1843 tre søslinge om
ugen pr. barn samt lidt ekstrabetaling i form af naturalier som nymalket
mælk etc. Om sommeren begyndte undervisningen ved seks-syvtiden om mor
genen, og formiddagens pensum „middagsværket“ skulle være færdigt klokken
elleve for de mindres vedkommende, klokken halvtolv for de størres. Så
skulle læremor have sin middagsmad og en lille lur. Der toges fat igen efter
klokken et, og nu skulle børnene have deres „helgaften“ (pensum) færdig til
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klokken fem eller seks. Sine steder blev de større piger holdt til klokken otte
om aftenen. Det har tit været strengt for de små. De hårde nåle stak mangen
en lille pegefinger til blods, og ryggen blev krum af den foroverbøjede stilling.
Pigerne blev derfor af og til sendt ud i haven for at hænge i æblegrenene og
derved at rette ryggen.
Havde man ikke nået sin helgaften var det ikke blot flovt, man blev også
straffet. Kjestin i Rørkjær lod synderen sidde „næsvis rakker“. Med en krans
af gule evighedsblomster om hovedet og et ris malurt bundet på ryggen blev
delikventen med sit skrin sat bagvendt med hovedet ind mod skabet. Andre
blev sat uden for døren og skulle råbe til forbipasserende „a har væt down,
a har væt down“. Nogle læremødre for frem med større hårdhed, og korpor
lig afstraffelse i form af slag med spanskrør og tamp var ikke ualmindeligt.
Undertiden var det tugtende ris en gren fra stikkelsbærbusken. En kone gik
engang så vidt i sin afstraffelse, at hun sænkede en pige ned i brønden. Her
blev barnet ikke blot afkølet, men fik tilmed sit ene ben brækket. En læremor,
der underviste i et privathjem, hvor der var mange pigebørn, var så lidet
afholdt, at brødrene lavede en afskedskoncert for hende, da hun skulle rejse.
De trak svinene kraftigt i ørerne.
Helt let har det nok heller ikke været at skulle undervise i knipling. Børn
har meget svært ved at sidde stille, og den idelige gentagelse, der skulle til for
at indøve mønstrene, kunne hurtigt få dem til at miste interessen. En lære
mor med det rette greb på at anvende opmuntrende tællelege havde større
mulighed for at holde børnenes interesse fangen. Hun kunne f. eks. foreslå
.,å læv a by om“, d. v. s. at slå et slag for hver indbygger i byen eller sætte en
nål for hvert hus, gade o. s. v. I en anden tælleleg„å løv om“ talte børnene
sagte de nåle, de havde sat indtil ti, og så sagde een:
„rr ?iol æ såt,

æ gaf æ låt,
gi mæ,(l
Svarede så en af de andre, at hun havde sat otte nåle, tog den som „løber
om “, otte som udgangstal, talte knipleslagene og satte nåle, indtil hun havde

tyve. Var der een der kunne melde mere, blev hun omløberske. Men staklen,
som ingen nåle har sat, spottedes med følgende rim:
„Jen doven munk,
to lys i skunk,
tre doven si9,
fir9 klar op i æ pærtrce,
fem fold n c r.u
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Under arbejdet skete det tit, at en stok rullede ned, så „fik man fremmede
på besøg“. Var tråden på spolen fin, blev det fine fremmede, var den grov,
blev det simple. - Eller børnene kunne efter det satte antal nåle „rykke op“.
Den, som kun havde sat een nål, kaldtes „kokke jenn-y“ (hane-etøje). Derpå
taltes for hver ny nål i mønstret to kokke jenn-y, tre o. s. v. Når man nåede
til seks blev man tjenestepige. Jo flere nåle, der sattes, jo højere på rangstigen
steg man: udepige, kokkepige, stuepige. Barnet, der satte elleve nåle, blev til
„dannekone“, seksten til „præstekone“, tyve til „provstekone“ o. s. v. Som
storkenes knebren og klapren har stokkenes staccato på de hårde gjørbreve
dannet rytmen til de små rim og remser.
Pigerne voksede fra deres storkereder, lik skrin som de voksne, blev så
dygtige at de kunne gå med deres færdige arbejde til kniplingshandleren og få
„skåret a l“. Første gang, det skete, var en stor dag. Med bævende hjerte stod
man, medens handleren vurderende lod kniplingen glide gennem fingrene.
De så tråden til det næste arbejde blive vejet af på en lille vægt med benskåle, og stolte gik de hjem med den første fortjeneste. Skønt endnu små børn
skal fede de mere end een vægt brød til deres folk (forældre).
Da tiderne bedredes for landbruget, var det ikke så nødvendigt at siette
børnene til knipleriet. Det var derfor vanskeligere for kniplingshandlerne at
erhverve tilstrækkelig arbejdskraft. Den kendte Jens Wulf i Bredebro prøvede
på at afhjælpe denne mangel ved at oprette to knipleskoler for småpiger i
Abild og N. Sejerslev. Det var en af hans kæreste stunder, når han besøgte
disse skoler, der hver bestod af 17 elever. Ofte tog han fod i hånd og van
drede derhen, og altid havde han godter med til børnene. Kong Christian VIII
og Dronning Caroline Amalie beså i September 1S47 kniplingsskolen fra
N. Sejerslev, som i anledning af det hojfornemme besøg var flyttet til Wulfs
labriksbygning i Bredebro. Arbejdet blev besig tig et og de kongelige udspurgte
de små om deres beskæftigelse og helbredstilstand, skoleundervisning m. v.
De afsluttede besøget med at tilstille Wulf en pengesum, hvormed han skulle
glæde børnene i en eller anden form. Børnene overrakte de kongelige et digt.
Forholdene i knipleskolerne på Vesteregnen i det 19. årh. er ganske godt
belyst takket være oplysninger fra gamle kniplersker og Jens Wulfs dagbog.
Men om knipleskoler i de to forudgående århundreder, det IS. og det 17.,
vides intet. Knipleundervisning har dog fundet sted endnu tidligere i andre
egne af landet, hvilket bl. a. fremgår af en ligprædiken holdt over Karen
Gyldenstjerne (født 1542). I sit ottende år blev hun af faderen, der havde
Øekloster i Jylland, sendt til en af klosterjomfruerne, som underviste hende
i forskelligt håndarbejde, bl. a. knipling. En knipleskole fandtes også i Ribe,
hvortil biskop Peder Jensen Hegelund i 1594 sendte sin datter Marine. I april
1599 fik han også sin brordatter Margrethe i huset, medens hun lærte at sy og
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kniple. - I Christian IV’s børnehus i København undervistes der i knipling
allerede fra 1611. Da kniplestuen her var på sit højeste, var der 56 piger
beskæftiget ved kniplepuderne.
I mere end 250 år, fra ca. 1600-1870, har en stor del af den kvindelige
befolkning i Vesteregnen været beskæftiget ved knipleriet. Der knipledes
mange steder i Sønderjylland, helt fra Flensborg til Ribe. Hovedsædet for
industrien var dog i Tønder, hvor fabrikanterne, især i glansperioden i det
18. årh. holdt til. Herfra eksporteredes kniplingerne til det øvrige Danmark
og videre til Norge og Sverige. Udenlandseksporten var omfattende, og
Tonderkniplinger blev anset for en af verdens smukkeste kniplingsarter.
Denne udpræget luksusbetonede vare fik stor nationaløkonomisk betydning
for Danmark. Eksporten indbragte gennem lange tider store summer til
statskassen.

I Libanons Skygge
A f M a r g r e t h e H ald

sin Rejsebog: Skiftende Horisonter, fortæller Johannes Østrup i 1894 om
sine Oplevelser og Iagttagelser blandt Syriens Beduiner og skildrer ogsaa
deres Bolig „Det sorte Telt“. Østrup opholder sig ved, hvor hensigtsmæssigt
dette Telt er, let at lukke, let at aabne, ydende Beskyttelse mod Sol, Vind eller
Regn, alt efter Behov. „Selve teltdugen“, siger han, „forfærdiges af gedehaar og er overordentlig holdbar, saa at den kun behøver at fornys en gang i
hver generation, og desuden besidder dette stof som tidligere antydet den
egenskab, at det holder regnen fuldstændig ude. Mangen nat har jeg tilbragt
under teltet og hørt paa regnens stadige trommen paa telttaget, men aldrig er
en draabe trængt igennem.“
Det var imidlertid ikke for netop at studere Beduinboliger eller Teltdugen
til disse, jeg i Sommeren 1960 befandt mig ca. 80 km nord for Damaskus. Det
skyldtes en Oplysning fra en venlig Dame, som nylig havde rejst i Syrien og
mente der at have set en Væv, som mindede om den Rundvæv, jeg i 1950
havde behandlet i Olddanske Tekstiler, en primitiv Type, der har spillet en
betydelig Rolle i dansk Oldtidsvævning, særlig i den keltiske Jernalder. Vel
vidste jeg fra Litteraturen, at Rundvæven var iagttaget i Syrien før 2. Verdens
krig, men i Løbet af en Snes Aar kan meget forsvinde, naar Udviklingen
tager Fart, og jeg maatte derud for at undersøge, om dette Oldtidsredskab
virkelig skulde være at finde i Brug i sit naturlige Milieu. Takket være en
Bevilling fra Rask-Ørsted Fondet og takket være Hjælpsomhed fra mine
Værtsfolk, stod jeg den 6. Juni paa Gaden i Horns og saa en Væver sidde paa
Fortovet og arbejde netop ved den eftersøgte Væv. Dagen efter var jeg i
Gang med at studere Rundvæven i Jabroud, en lille By der er kendt som
Produktionssted for Teltdug til Beduintelte.
At de syriske Beduiner, som det blev mig fortalt, ikke selv fremstiller denne
Fornødenhed, var let at forstaa. Væven (Fig. 1) er saa omfangsrig og kraftig i
sin Opbygning, at den vilde paaføre et Nomadefolk en urimelig Belastning.
Tilvirkning af Teltdug er et Specialarbejde, som udelukkende varetages af
Mænd, og alle Produktionens forskellige Led er samlede under eet Tag.
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Tig. I. Rundvæv fra Jahr,»ml - her set bagfra opsat med en stribet Trend til Gulvtæppetøj.
Væveren har sin Plads med Ansigtet vendt mod
Kædens oprette Flade mellem A og B og med
Ryggen imod Væggen. De to svære Sidestolper,
der, som nævnt i Beskrivelsen, bestaar af en paa
langs spaltet Træstamme, bærer ovre og nedre
Forbom. ses ikke paa Fotografiet. Tredie Bom (C)
er drejelig og hviler i en Buk. som kan flyttes
frem eller tilbage under Hensyn til den ønskede
Kædelængde. Ofte maaler „Ringen's Omkreds
20 m, altsaa ca. 30 Alen, hvilket anses for pas
sende for et Stykke Teltdug. Tilsidst samles de
forskellige Stolbaner med en særlig Syning.
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C

Materialet bestaar hovedsagelig af sorte Gedehaar. Faareuld siges at v æ r
mindre velegnet, fordi den absorberer Fugtighed, saa Dugen vævet deraf
slappes og bliver utæt i Regnvejr. Gedeuld derimod trækker sig sammen og
tætter sig under Indflydelse af Væde.
Til Rensning af Ulden var indrettet et lille Lokale bag den egentlige Væve
stue. Her fandtes nedstøbt i Gulvet paa tværs af Længderetningen fire Træ
pløkke, og til hver Tap var bundet Spidsen af et tyndt Reb, hvis modsatte
Ender samledes ved et Skaft af Træ til en firstrenget Pisk, som den arbejdende

l ig. 2. Diagram for Kædelægning for Rundvæven, Fig. 1. A og B er nedre og ovre Bom, ( ’. den bevægelige Bagbom.
E Vævesværd, D en Jernstang, hvorom Kædelokkerne skal samles. Sml. Fig. 3-S.
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I ig. 3. W i v ci t n d a n n e r L o k k e p.ia T ra a d e n og ræ kke r den opad ( il en D reng , som fa n g e r den paa en K ro g . lo i vi
den over Bom B. udenom Bom C og fre m a d ig en ( il Bom A .

svingede energisk ned over Ulden, indtil alt Støv og Snavs var bundfældet
paa Gulvet, og Materialet blevet let og findelt. Gedehaar vaskes ikke, et
vigtigt Punkt vi vender tilbage til. Tilsidst blev Ulden rullet op i en Pølle
og puttet i en Pose, bestaaende af en afhaaret, men kun delvis opskaaret
Dyrehud, som Spinderen gjorde fast ved sit Bælte.
Spindearbejdet foregik paa langs af det ca. 10 m lange Værkstedsrum, ved
hvis ene Endevæg tre Spindeapparater var gjort fast. Hvert bestod af et Skrav
med en Skraastang, som bar et Drivhjul og tre Tene, de to nederste bestemt
for Spinding, den øverste for Tvinding, d. v. s. Sammensnoning af to Traade.
Trækket for Hjulet blev overført ved et Reb med sammensplejsede Ender, og
dette var ved en Strop forbundet med Spinderens Bælte saaledes, at han selv
kom til at levere Drivkraften, alt imens han bevægede sig baglæns ned gen
nem Lokalet begyndende ved Tenene og spindende to Traade, en med hver
Haand. Det hele foregik med en saa fantastisk Rutine, at man knap kunde
se, hvorledes Gedehaarene under ganske smaa Bevægelser af hans Fingre gled
ud af Posen og formedes til Traade. Spinderen maatte iøvrigt tilpasse sin
Gangart saaledes, at Traadene ikke blev slappe og kom i Berøring med Gul
vet, dog ikke heller stramme og snoet for haardt.
Naar hertil kommer, at Ten No. 3 var indstillet automatisk til at arbejde
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l'ig. I. Mens Drengen trækker l.nkkcn elter sig. lofter Væveren Noglet op. for at Traaden skal være let at gore
h i. Al samme (hund skal Garnet være vundet paa en bestemt Maade, saa det kommer til at ligge i Partier eller
.Bælter“ paa Noglet, hvilket ses klarest paa Pig. 8.

med og saaledes tvandt 2 Traade paa samme Tid, maa det indrommes, at
Metoden er effektiv; men den rummer dog den Begrænsning, at der i eet
Træk kun kan præsteres Traadstykker svarende til Rummets Længde. Naar
Ruten er tilbagelagt, maa Spinderen standse op og forene den nye Traad med
den foregaaende, hvilket forovrigt sker paa en meget fiks og solid Maade i
en næsten usynlig Samling. Det drejer sig med andre Ord ikke om kontinu
erlig, men om periodisk Spinding; og udviklingsmæssigt set staar Metoden
saaledes lavere end den, vi kender i Forbindelse med Træderokken. Men for
ovrigt svarer den omhandlede Spindemaade til Rebslagning, saaledes som
denne forhen gik for sig paa de gamle Reberbaner hos os.
Riuidvccvcn træffes i Syrien i to Former, den ene har tre Bomme, den anden
kun to. Det er den forstnævnte, den sjældneste, der tjener Teltdugsproduk
tionen. Forrest har den to oprette Stolper bestaaende af en paa langs spaltet
Træstamme, oventil stottet imod Loftet, nedentil stobt fast i en Grube i Gul
vet. To vandrette Bomme hviler i Slidser i Stolperne, medens en tredie bæres
af en flyttelig Buk, der anbringes bagved Vævefeltet, nærmere eller fjernere,
som det maatte onskes, og Kædelængden kan i givet Fald bringes op paa
Maal, der er aldeles exceptionelle i primitivt Væveri - dog ikke over det
dobbelte af Rummets Længde.
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Eig. 5. Billedet viser, hvorledes Væveren med venstre
Haand griber Lokken, som Drengen har fort frem til
ham ved Hjælp af Trækrogen.
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l ig. 6. Væveren har med højre Haand trukket Løkken
frem under Bom A.

Arbejdet falder i tre Afsnit: Kædelægning, Sølbinding og Indføring af
Islætten. Det første Led er af største Interesse her, fordi det er gennem Kæ
dens Oplægning, de Ejendommeligheder fremkommer, som vi genkender fra
vore Oldtidsvævninger. Kort fortalt er Fremgangsmaaden denne: Langs un
derste Forbom anbringes en Jernstang, D, saaledes, at den faar højre Spids fri.
Væveren tager Plads foran med Benene ned i Gruben og begynder med at
knytte Traaden til Stangen ud imod venstre Side. Derpaa tager han Garn
nøglet i højre Haand og lægger med venstre en Løkke, som han løfter op ad
mod Overbommen, over hvilken en Dreng snapper den med en Trækrog, fører
den tilbage i Rummet, udenom tredie Bom og frem igen. Væveren modtager
Løkken under nederste Bom, trækker den op og skyder den ind over Jern
stangens Spids. Paa Traaden oppefra danner han igen en Løkke, som lægges
ind over Stangen, og endelig former han en tredie Løkke til Drengen at fange
paa sin Krog. En ny Reprise er begyndt, og naar Arbejdet fortsættes til Kæ
den har den ønskede Bredde - for Teltdug i Reglen 60-80 cm -, vil Jern
stangen komme til at ligge omsluttet af en Række modsat stillede Løkker.
Fjernes Stangen, kan Anlægget foldes ud i fuld Længde, Arrangementet fun
gerer altsaa som en Slags Laas, og „Laasen“ er Metodens Kriterium (se Fig.2).
Søl er Betegnelsen for nogle Stropper eller Løkker, som omslutter bestemte
Grupper af Kædetraadene, i dette Tilfælde hveranden, og Søllene hviler
over en svær Metalstang, som ligger fast. Det modsatte Traadsæt kontrolleres
af en bevægelig Trendestav, som forskydes op eller ned, naar Fagene skal
skifte, og den understøttes heri af et Vævesværd. Islætten føres ind gennem
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Fig. 7. Væveren i Færd med at skubbe Lukken nedefra
ind over Jernstangen, D.
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Fig. S. Væveren har dannet en ny Lokke, men nu paa
Traaden oppefra, og er i Færd med at skubbe denne
ind over Jernstangen, D.

Fagene ved Hjælp af en primitiv Spole, og Stagningen sker med en V2 m
lang Kam af Jern (Vægt 5 kg) og tre Slag for hver Traad!
Ved Haanden har Væveren et Stykke Bivox, hvormed han bestandig gni
der paa baade Redskaber og Trend, ja, saa grundigt endog, at Garnet behand
les baade inde i Fagene og paa Overfladen. At dette modvirker den betydelige
Friktion, som maa gøre sig gældende ved det stride Gedehaarsgarn, er ind
lysende, men det maa tillige bibringe Stoffet en Imprægnering, der øger dets
Modstandsevne over for Regn. At Gedeulden, som ovenfor nævnt, ikke
renses ved Vask, men ved en Metode, som skaaner det naturligt tilstede
værende Fedtstof, støtter yderligere Indtrykket af, at Det sorte Telts Kva
liteter, som i sin Tid begejstrede Johs. Østrup, maa grunde sig paa nøje iagt
tagne Forhold.
Ogsaa i Tarsus i Lille Asien er Rundvæven fundet i Brug som Teltvæv i
vort Aarhundrede, hvilket har givet et Par engelske Forskere Anledning til
en Hypotese om, at det netop skulde være denne, Paulus har benyttet i sit
Haandværk som Teltvæver. Tanken er nærliggende og synes ingenlunde for
dristig, siden vi ved, at Rundvæven allerede havde naaet Norden ved Mid
ten af det sidste Aartusinde f. v. Tidsregnings Begyndelse.
At det sorte Telt i Palestina kan spores tilbage til op imod 1000 Aar f. Kr.,
har C. G. Feilberg anført med Støtte i det gamle Testamente. I 2. Mosebog
(26,7) hedder det om Helligdommens Indretning: „Fremdeles skal du lave
Tæpper af Gedehaar til Teltdække uden om Boligen, og her skal du lave 11
Tæpper, hvert Tæppe skal være tredive Alen langt og fire Alen bredt, og alle
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l ig. 9. Diagram for Solbinding til Rundvæven. Forst aabnes Faget, og hen over det ovre
I raadlag anbringes en Jernstang, langs hvilken en kraftig Snor spændes op. Imellem Stang
og Snor indlægges en kort Rundstok, der skal være forskydelig og rykke frem i Takt med
Arbejdet. Omkring disse tre Dele bindes Soliene nu af svært Bomuldsgarn Ira en Spole, dei
lores som 1-3 viser, medens 4 angiver Begyndelsen til næste Reprise. 'Tilslut Ijernes Rund
stokken. og Soliene, som har den rette Længde, hviler over Jernstangen og Snoren og omslutter
hveranden Kædetraad.

Tæpperne skal have samme Maal . . Og i Kap. 3.5,26: ..Og alle Kvinder,
som i Kraft af deres Kunstsnilde følte sig tilskyndet dertil i deres Hjerte,
spandt Gedehaarene.“ Vel ved vi ikke, hvor langt eller hvor længe Rund
væven og Det sorte Telt har været i Følge, men de her angivne betydelige
Maal peger dog mod den trebommede Rundvæv, som til Forskel fra andre
primitive Væve har den Force at kunne præstere meget tunge og meget om
fangsrige Vævninger. Denne Kvalifikation henviser dog ikke Rundvæven til
et afgrænset Virkefelt eller til en strengt nyttebetonet Produktion alene.
Tværtimod, Typen med to faste Bomme tjener endnu i Dag Orientens højtskattede Tæppekunst. I Deïr Aatiyë saa jeg et Exempel herpaa. Væven var
2,7.5 m høj - altsaa med en Kædering paa 51/ ’ m - og 2,16 m bred. Fire Per
soner arbejdede sammen, og Flossen blev bundet med Ghiordes-Knuden,
kaldt saaledes efter Byen Ghiordes i Anatolien, berømt for Tæppeknytning.
Men hvorfor bruge enVæv med faste Bomme, naarTæppevæven med drejelig
Garnbom ogsaa findes? Af Grunde kunde anføres flere. Velkendt er det i
hvert Fald, at Opvinding af Kæde paa Garnbom er et Forehavende, man
ugerne indlader sig paa i primitivt Væveri, og ejendommeligt var det i Syrien
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1 ig. K). En Väver i Qariatéïne binder Dobbeltsol til en Skaftvæv, hvorpaa Kameluldskappen.
Abajaen. væves.

at iagttage, hvor indgroet denne Uvilje er, og hvor behændigt man viger
udenom Problemet, ogsaa efter at den vandrette Væv med 2 Bomme, 2 Skaft
og Trædemekanisme er accepteret. Paa en saadan Væv foregik, nemlig i
Qariatéïne Fremstillingen af Kameluldstøj til den for Araberne typiske
Kappe, kaldet Abaja. Kæden gik her fra Forbommen under Bagbommen og
op til Loftet, hvor den samledes til en Streng og fortsatte hen til Rummets
Bagvæg for der at blive solidt forankret ved en Tap i Muren. Ved Omstilling
af Vævefeltet maatte saaledes hele Anlægget løses og forrykkes. Forøvrigt
skulde Stoffet til en Abaja underkastes en særlig Efterbehandling. For hver
Gang et indenfor Rækkevidde værende Parti var vævet færdigt, blev det
pillet, pudset og slebet paa begge Sider, og af en hel Række Redskaber, som
dertil tjente, var en rund Knogle med flad Underside det mærkværdigste.
Den var efter Sigende taget fra den Hvilepude, Kamelen har under Brystet,
og den havde en aparte, porøs Konsistens, som gjorde den virkelig velegnet
for Formaalet. Ogsaa Voxstykket kom her flittigt i Brug, og den færdige
Abaja vilde sikkert blive et fortræffeligt Dragtstykke, virkelig et Værn mod
Regn og Nattekulde.
I en lille Landsby tæt inde under Libanon traf jeg endnu en interessant
Vævetype. Det var en opret Væv med to Bomme, opsat til Knytning af et
Tæppe. Flossen blev ogsaa her knyttet med Ghiordes-Knude, men det spe
cielle bestod i, at to Kvinder, som sad paa Gulvet og arbejdede sammen,
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førte en Bundtraad ind fra hver sin Side. Naar deres Hænder mødtes i Fel
tets Midte, byttede de Traade, skiftede Fag og førte Traadene videre ud til
Sidekanterne. Herved fremkom et lille Kryds paa Islætten i Skæringspunktet,
hvor Ombytningen fandt Sted. Dette er en Fremgangsmaade, man har an
vendt ved danske Tøjer fra ældre Bronzealder og ved ægyptiske Tunikaer
fra koptisk Tid. Igen en ældgammel Vævemaade uændret til vore dage. Jeg
var rykket 3-4000 Aar tilbage - og blandt levende Mennesker. Stod Tiden
stille her i Libanons Skygge?

b ig . 1. Sukas U d g ra v n in g a f h e llig d o m ved sydha vnen. 1 b a g g ru n d e n den gam le b y h n j.
Fut. P. M a in t vedt.

Grækere i Fønikien
A f P. J. R u s

I

Syrien lige over for Cypern, på den kyst, som Fønikerne beboede i o ld

tiden, rækker flere forbjerge og næs ud i havet og danner beskyttede anker
pladser, og adskillige steder har bølgeslaget frembragt naturlige havnebassiner
i klippegrunden. Gennem kystbjergene går gamle handelsruter ind til det
syriske bagland og videre gennem ørkenen t il Euphrat, den store mesopota
miske vandvej til Den Persiske Havbugt og Det Indiske Ocean.
På „fennikel-pynten“ , Ras Shamra, ved „den hvide havn“ , M in a t alBaida, ganske få kilometer nord for det moderne Syriens store havneby,
Latakia, har franske og syriske arkæologer afdækket imponerende levn af en
oldtidsby, U garit, der har existeret siden stenalderen og i det 2det årtusinde
f. C. var hovedstaden i et blomstrende fønikisk kongedømme. I Ugarits
ruiner er der g jo rt kostelige fund, først og fremmest hele arkiver og b ib lio 
teker af lertavler, deriblandt den ældste ABC, i kileskrift.
U g a rit gik t il grunde omkring 1200 f. C. Ved denne tid kom ifølge sagnene
8
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forskellige græske helte og slog sig ned på Lilleasiens og Syriens kyster med
deres folk, og nogle steder kan det arkæologisk påvises, at der faktisk har
været Grækere i Orienten længe før Alexander d. Stores tog mod øst. Denne
og lignende konstateringer er af største betydning for forståelsen af den
europæiske kulturs tilbliven, idet den græske civilisation, som Europa af idag
bygger på, er udformet under stærk påvirkning fra Orienten. For blot at
nævne eet exempel: det er Grækerne, der af Fønikerne lærer alfabetet og
bringer det til vor verdensdel.
I 1912 offentliggjorde Frederik Poulsen sin grundlæggende bog om Orien
ten og tidlig græsk kunst. I den betonede han Fønikernes overordentlige be
tydning som formidlere mellem Øst og Vest, og siden er vor viden om såvel
gammelorientalsk som ældre græsk kunst og kultur blevet stærkt forøget
takket være energisk forskning, også fra dansk side. Allerede ved sin første
store arkæologiske udgravningsexpedition, på Rhodos i årene 1902-1914,
hovedsagelig i byen Lindos, havde Carlsbergfondet ydet væsentlige bidrag til
opklaringen af forholdet mellem Europa og Orienten, og forholdet belystes
yderligere ved dets næste store expedition til Hama i det indre Syrien 1931 —
1938, hvorved det blev muligt at se sagen fra det modsatte standpunkt.
I Fønikien er det navnlig udgravningen af Ugarit under Franskmanden
Claude Schaeffers mangeårige ledelse, der har bragt de største fremskridt.
Den mest skelsættende opdagelse i Grækenlands forhistorie siden Schliemanns og Evans’ berømte fund i Troja, på det græske fastland og Kreta er
Englænderen Ventris’ dechiffrering af den såkaldte „linearskrift B d e r viste
sig at dække over en gammel græsk dialekt.
De store paladser i Ugarit og dets græske modpoler Knossos og Mykene
tilhører alle den fuldt udviklede bronzealder, d. v. s. det 2det årtusinde f. C.,
og suppleret med andre fund i Grækenland og Fønikien lader de os ikke i
tvivl om, at den sene eller mykenske bronzealderkultur ved det græske øhav
forudsætter livlig forbindelse med Fønikien, og de ældste græske sagn med
fønikisk tilknytning bekræfter dette. Ventris’ opdagelse har gjort, at næsten
alle kompetente forskere er enige om, at Grækerne var det dominerende folkeelement i det 15de-13de århundredes Grækenland, og kontakten mellem
Semiter og Grækere etableredes således længe, førend Frederik Poulsen og
hans slægtled havde formodet. Men den græske kultur, som den især står for
os i sin arkaiske og klassiske udformning, er ikke en simpel fortsættelse af den
mykenske, derimod et resultat dels af nye, mindre udviklede græske stam
mers indvandring, dels af en fornyet kontakt med Orientens folk.
I Grækernes ældre historie og litteratur spiller næppe nogen begivenhed
større rolle end kampen om Troja, borgen ved indsejlingen til stræderne mel
lem Middelhav og Sortehav. Homers vældige, aldrig glemte digterværker
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Fig. 2. Kort over Nordsyrien med oldtidens stednavne (de græske i kursiv). Spørgsmåls
tegnet markerer Al-M ina. Ugarit = Ras Shamra. Laodikeia = Latakia. Gabala = Djeblé.
Suksi = Sukas. Usnatu = Tall Daruk. Halpa = Aleppo. Hamat = Hama.

Iliaden og Odysseen har holdt dens berømmelse vedlige til vor tid. Både efter
Grækernes egen overlevering og efter de arkæologiske fund i Trojas ruinhøj
faldt den homeriske by omkring 1200 f. C. Efter ødelæggelsen kunne nogle af
de græske helte sejle lige hjem, andre som Odysseus blev forfulgt af uheld og
flakkede længe om på hjemvejen, atter andre blev i det fremmede og slog
sig ned fjernt fra hjemmet.
Flere førtes mod syd og øst. Menelaos, der skulle til Sparta, blev af forhol
dene tvunget til både Cypern, Fønikien, Libyen og Ægypten, før han nåede
tilbage, en anden helt havnede i Karien, Lilleasiens sydvestligste landskab.
Fem bosatte sig på Cypern, og Grækere uden forbindelse med det trojanske
felttog kom også dertil, så at efterhånden adskillige græske stammer var re
præsenteret på øen. Af de øvrige helte fra Troja landede Argiveren Amphilochos først i det sydøstlige Lilleasien, og i det nordligste Fønikien (fig. 2)
byggede han byen Posideion. Endnu en mand fra Argos, ved navn Kasos
(der i parenthes bemærket også er navnet på en ø mellem Rhodos og Kreta),
skal være kommet til Nord-Fønikien, men først efter at have indgået ægte
skab med Kitia eller Amyke, en datter af den cypriske konge Salaminos.
Kitia og Salaminos er navne, der minder om Cypern; Kition og Salamis er
8*
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begge byer på denne ø. Kasos knyttede sagnene til bjerget Kasion, halvvejs
mellem Ras Shamra-Ugarit og Antiochia, og hans hustru Amyke til den nord
syriske slette Amykion Pedion, der nu hedder Amq. Kasos skal have med
bragt Kretere og Cyprioter og grundlagde en ny by ved slettens vestende:
Iopolis, Inopolis eller Ionopolis. Den må søges ved Orontes-floden få kilo
meter nordøst for det senere Antiochia, Posideion derimod på forbjerget
Basït sydvest for flodmundingen og Kasionbjerget.
Men der var andre græske byer end dem, sagnhistorien beretter om. Kort
før den anden verdenskrig gjorde den berømte engelske arkæolog, udgraveren
af Ur i Chaldæa, Sir Leonard Woolley, et opsigtsvækkende fund ved Orontes’
munding, der hvor der på kortet står et spørgsmålstegn. På en lav lille høj
ved lokaliteten Al-Mina afdækkede han rester af en bebyggelse etableret der
tidligt i det 8de århundrede f. C. eller slutningen af det 9de. Der forekom
på højen så rigelige levn af græske lerkar og enkelte græske indskrifter, at
Woolley mente at måtte slutte deraf, at der havde været en græsk boplads,
som han dog urigtigt troede var Posideion. Bopladsen synes hovedsagelig at
have bestået af varehuse, og de ældste græske ting, de indeholdt, stammede
især fra Kykladerne og fra Rhodos; men der var også varer fra Korinth og
lerkar i græsk stil tilvirkede på stedet. Der er ingen tvivl om, at denne bo
plads har været en lille havneby, som har spillet en betydelig rolle som en af
handelsstationerne mellem datidens vestlige verden og de asiatiske hoved
lande; men den var desuden anløbssted på ruten til Ægypten, fordi man den
gang foretrak kystsejlads. Dens eget navn er endnu ukendt (derfor spørgs
målstegnet); men den var havn for det nærliggende Hydatos Potamoi, der
senere kom til at hedde Seleukeia.
Længere mod syd på den syriske kyst på sletten, der omgiver købstaden
Djeblé, oldtidens Gabala, ligger ved landsbyen Sukâs en stor ruinhøj eller
„tallu mellem to småbugter, der danner den bedste naturlige havn inden for
mange miles omkreds (fig. 3). I 1934 besøgte den schweiziske sprogforsker
Emil Orgetorix Forrer stedet og lavede en lille prøvegravning, der blandt
andet bragte en mængde græske potteskår for dagen, og han mente, at man
her havde at gøre med en græsk by grundlagt ca. 600 f. C. og ødelagt to
menneskealdre senere. Til den samme egn udsendtes i sensommeren 1958 en
dansk expedition under Carlsbergfondets auspicier og ledet af den, der skriver
disse linier. Siden da har expeditionen virket dernede hvert efterår med del
tagelse af ældre og yngre arkæologer knyttede til Hama-udgravningerne, til
Nationalmuseet og til Glyptoteket.
Hvad Sukas-højen har heddet i den græske oldtid er uvist. Det nuværende
navn, som af og til er blevet udtalt Shükäs, er antagelig en omdannelse af det
fønikiske bynavn Shüksi, der forekommer i texterne fra Ras Shamra-Ugarit.

G R Æ K ER E I F Ø N IK IE N

121

Fig. 3. Kort over Sukas. Malt af A. Bundgård og E. Fugmann.

Det fremgår af dem, at Shüksi lå ved Ugarits grænse, og at det i den første
halvdel af det 13de århundrede f. C. var genstand for strid mellem kongen
af Ugarit og hans sydlige nabo, kongen af Siyannu, nutidens Siänu ca. 8 km
nordøst for Sukäs. Striden drejede sig tildels om vinhaver helliget gudinden
Astarte og standsedes af den hittitiske storkonge, der greb ind og afgjorde
sagen helt salomonisk. En anden i texterne omtalt by, Ushnatu, der hørte til
Siyannus territorium, er formodentlig identisk med Korsfarernes Assene og
vore dages Tall Darük ved Sinn-floden 8 km syd for Sukäs.
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Den danske expedition har hidtil undersøgt 35 lokaliteter i egnen og fore
taget regulære udgravninger ved 3 af dem, mest omfattende ved Sukås. På
Tall Darûk viste gravningen, at byens historie gik tilbage til det 4de år
tusinde f. C., og at stedet flere gange havde været udsat for ødelæggelse, den
alvorligste måske i det 9de århundrede f. C. Der er tegn på, at Tall Sukäs på
denne tid led den samme skæbne, og ødelæggelsen kan derfor næppe være en
lokalt begrænset begivenhed, men må nok sættes i forbindelse med Assyrerkongen Shalmanesar Ills hærgende marcher langs havet i årene omkring
850 f. C.
Selv om denne artikel handler om Grækerne i Fønikien, synes jeg ikke, jeg
kan komme helt uden om at give en smule oplysning om, hvad udgravningen
har lært os om Sukäs-Shüksi i før-græsk tid. Der er gravet dels på tall’en, dels
nordøst derfor og syd for den sydlige havn, og hele omegnen er blevet om
hyggeligt gennemsøgt for oldtidslevn.
I en meget fjern fortid, i istidens stenalder, boede jægere, fiskere og sam
lere forskellige steder ved vandløbene på sletten; men der er intet spor af
bebyggelse ved Sukås før det 6te årtusinde f. C. Da var der på højens plads
blot et fladt næs i samme lave niveau som den øvrige kyst, d. v. s. kun 4 m
over havet. På dette næs mellem de to småbugter slog nogle agerbrugere og
kvægavlere sig ned. De havde redskaber af flint, malede deres korn i skubbe
kværne af basalt og lavede deres husholdningskar af kalksten, gips og 1er;
men det var næppe længe siden, de havde lært pottemageriet, for sten- og
gipskarrene spillede stadig en fremtrædende rolle. Levnene af denne primi
tive stenalderboplads lå mere end 16 m under Tall Sukäs’ overflade, direkte
på klippen som de 84de-82de lag fra oven. Endnu lag 63 er formodentlig
stenalder, fra ca. 3500 f. C., derefter folger lag 62-56 fra den anden halvdel
af det 4de årtusinde, den ældste metaltid, da kobber brugtes til redskaber
jævnsides med sten. Ren bronzealder har vi fra lag 55 (ca. 3000), og der
synes lige til lag 48 at kunne tales om en gradvis udvikling af een og samme
kultur. Men i lag 47-44 (ældre bronzealders mellemste afsnit, efter ca. 2500)
kommer en del nye fænomener, og de umiddelbart derunder liggende lag
fremviser tydelige tegn på voldsom ødelæggelse. Sammenholdt med lignende
fund i det øvrige Fønikien synes dette forhold at afspejle en erobring og
påfølgende befolkningsændring; vi har vel her at gøre med de ældste stedlige
spor af det vest-semitiske folk vi kalder Kana’aniterne eller Fønikerne.
Efterhånden blev bopladsen til en by. Fra den udviklede, såkaldt mellemste
bronzealder i den første halvdel af det 2det årtusinde f. C., hvis aflejringer
begynder med lag 20, stammer en massegrav under en af bygningerne. Der
var i den bisat mindst 40 mennesker med deres våben, redskaber og husgeråd.
I den senere bronzealder blev huset ombygget, og ved fjernelsen af aflejrin-
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Fig. 4. Sukas. Lertavle med funikisk (ugaritisk) kile
skrift. Fot. P. Maurtvedt.

gerne fra den tid fremkom det første og hidtil eneste skriftlige vidnesbyrd om
byens tilknytning til Ugarit, en lertavle med samme alfabetiske kileskrift og
i samme variant af fønikisk sprog som de texter man har fundet og stadig
finder i Ras Shamra (fig. 4). Det drejer sig om en liste af mandsnavne med
tallet eet ud for hvert enkelt navn, og på randen af tavlen står der en sætnings
rest, der betyder så meget som „hørende til kongens hus“. At dømme efter
tilsvarende tavler i Ras Shamra-Ugarit er det nok en fortegnelse over mili
tærpersoner i kongen af Ugarits tjeneste og hvad de fik i sold. Formodentlig
var grænsegarnisonen stationeret i Shüksi.
I den samme bygning (lag 11 og 10) og andetsteds på højen fandt expedi
tionen også de ældste sikre tegn på forbindelse med den græske verden: små
tyrefigurer (fig. 5), en enkelt kvindefigur og rester af flere kar fabrikeret i
den mykenske kulturkreds i det 14de og det 13de århundrede f. C., nogle af
dem endda i selve Mykene. Den sene bronzealders by er gået til grunde kort
efter 1200 ligesom Ugarit. Den ægyptiske farao taler om „folk fra havet“,
som drager frem mod Ægyptens nordøstgrænse til lands og til vands, men
som i den elvte time bliver standset på deres vej. De nærmest følgende år
hundreder har kun efterladt sig få og vanskeligt forståelige levn på Tall
Sukäs, og der er ikke dér fundet nogen egentlig græsk keramik, som kan an
bringes i tidsrummet mellem det 12te og det 9de århundrede f. C., derimod
nok keramik fra Cypern, hvor Grækere jo havde været bosat lige fra bronze
alderens slutning.
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I det sene 9de århundrede eller begyndelsen af det 8de knyttes forbindelsen
imidlertid atter til befolkningen ved Ægæerhavet, og fra da af tiltager im
porten af rigtige græske ting. De tidligste vi har fundet er skår af to drikke
skåle med koncentrisk halvcirkeldekoration (fig. 6), i en stil arkæologien
plejer at betegne som protogeometrisk, altså den første geometriske, og inden
for den protogeometriske stil, der er udbredt over hele Grækenland, tilhører
de en særklasse, der kan lokaliseres på Kykladerne, øerne midt i Ægæerhavet.
Den senere keramiske stiludvikling i Grækenland er repræsenteret af andre
skåltyper. Et skålfragment (fig. 7) fortjener særlig omtale; det er dekoreret
i den fuldt udviklede græsk-geometriske stil fra det 8de århundrede, men
mærkeligt nok kendes helt mage til det ikke fra Grækenland, kun fra AlMina ved Orontes’ munding. I teknisk henseende afviger de dér fundne styk
ker til en vis grad fra de egentlig græske lerkar, de er også forskellige fra
cypriske ting, men slutter sig til lokale syriske arbejder, alligevel uden at være
rigtig syriske eller fønikiske. Meget betegnende har både de arkæologer, som
offentliggjorde den græske keramik fra Al-Mina, og de, der tog sig af den
cypriske og den syriske, alle udskudt disse fragmenter; først John Boardman
har givet den sandsynlige forklaring, at det er en vare lavet i Fønikien af
græske pottemagere. Græsk stil og visse græske tekniske detailler er parret
med syriske, men uden tvivl peger det græske også i dette tilfælde mod Kykla
derne, ligesom i øvrigt et skår af en stor vase fra Tall Sukäs, på skulderen
oprindelig prydet med store koncentriske cirkler, og at placere kronologisk
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Fig. 6. Sukas. Skår af græske drikkeskåle fra Kykladerne. Fot. A. Olsson.

henimod midten af det 7de århundrede. Forbindelsen med øerne, i dette til
fælde måske Paros, var ikke den eneste på denne tid; fra og med slutningen
af det 8de århundrede forekommer import fra det græske fastland, fra Ko
rinth, hvorimod Athen først bliver repræsenteret i Sukäs-materialet i det
tidlige 6te århundrede. Som exempel herpå (fig. 8) må jeg fremhæve en
sørgelig rest af en stor og prægtig vinkumme med omløbende friser i sort
figursstil, d. v. s. skinnende sorte silhuetfigurer med indridsede enkeltheder
og stedvis belagt med mat purpurrød eller hvid dækfarve. I hvert fald de
fleste af friserne har været fyldt med dyr og fabelvæsener, og i mellemrum
mene var der store rosetter. En skam at vi kun har dette skår af et i sin tid
fint kar; man ser lige kroppen og fødderne af en fugl med menneskehoved,
hvis hår hænger ned over vingen, altså en sirene, som dem der sang for
Odysseus. Nøjagtig de samme enkeltheder finder vi på vinkrukker og -kum
mer, der er blevet dekoreret af den attiske vasemaler Sophilos. Fra Athen
nåede hans vaser altså helt til Fønikien, og det er ikke uden interesse at be
mærke, at et fragment af en anden Sophilos-kumme blev fundet af Blinken
berg og Kinch ved Carlsbergfondets udgravninger i Lindos for godt 50 år
siden. Rhodos ligger jo på ruten fra Attika til Fønikien. Men så skulle der
også gerne være gjort rhodiske fund på Tall Sukâs, og det er der faktisk.
På det forholdsvis begrænsede areal, der er udforsket på Tall Sukäs, ca.
1900 m2, er der fundet dele af mindst 1000 græske kar, altså mere end eet pr.
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2 nf, hvad der er temmelig meget, og inden for dette materiale udgjorde
produkter fra Rhodos og andre østgræske egne den største lerkargruppe.
De spænder fra noget før 650 til efter midten af det 6te århundrede f. C.
Store kar som krukker til vand og til vin, fade og tallerkener synes at være
kommet fra rhodiske værksteder, af drikkeskålene fik man nok nogle fra
Rhodos, men flere snarere fra Samos, og enkelte stammer fra den endnu nord
ligere liggende østgræske ø Chios eller fra en chiotisk fabrikant i den græske
koloni Naukratis i Ægypten. Både Rhodos, Samos og Chios var og er berømte
for deres vine. De store kar er smykket med dyrefriser som Sophilos’, men i
en helt anden stil. Vildgeder eller rettere stenbukke dominerer i friserne, og
de er normalt tegnet ikke som rene silhuetter, men delvis i kontur. Under
tiden er den øverste frises figurer udført i sortfigursteknik som på det græske
fastland. Den rhodiske vildgedsamphora, der her vises som exempel (fig. 9),
lå knust i et lag, hvor der også var skår af østgræske, formentlig samiske
skåle fra midten af det 6te århundrede (noget yngre forekommer i anden
fundsammenhæng),- men lagets øvrige keramik var af lokalt fabrikat. De
store forrådskar, kogekar, gryder o. s. v. havde fønikiske former og var af
groft 1er; kun bordservicet var græsk import.
Husene var på den tid bygget af ret tykke brudstensmure med 1er som
bindemiddel. Murene afgrænsede omtrent rektangulære rum, hvis gulve var
af 1er med potteskår som fyld isolerende mod fugtighed. Ca. 550 f. C. synes
byen at være blevet ødelagt, og det er nærliggende at give kong Nabonidos af
Babylon skylden, da han i 553-552 nedkæmpede en opstand i Syrien. Efter
at Perserne uden sværdslag havde fået Fønikien i deres magt få år senere,
blomstrede byen op igen. De fonikiske havnebyer og deres skibe havde Per
serne god brug for. På ruinerne af den ældre bebyggelse rejste sig i slutningen
af det 6te århundrede en ny og bedre. De velhavende folks huse blev nu til
dels opført af veltilhugne sten, kvadre, der dannede en slags forstærknings
piller i brudstensmurene og indrammede dørene; midt i rummene var der
ofte en stensokkel for en træstolpe, der støttede loftet. Rummene lå jævnligt
i forskelligt niveau; vi må tænke os husene følge terrainfaldet fra byhøjens
top nedad mod bymuren.
I nærheden af det højeste punkt var der en bygning, der adskilte sig fra
de andre ved at have et gulv af flade sten (fig. 10). Denne bygning var mindst
ca. 10 m lang og 5 m bred og havde i midten af gulvet tre eller flere større sten
i række på langs gennem rummet. Her har der vel stået stolper eller søjler af
træ. I størrelse og karakter svarer anlægget til kana’anitiske, altså fønikiske
templer i Palestina og Libanon, f. ex. i Lachish, Beth-Shan, Megiddo og
Bybios, og der er al grund til at tro, at bygningen på Tall Sukäs’ top også er
et helligsted. Et par meter uden for nordhjørnet var der en keglestubformet

G R Æ K ER E I F Ø N IK IE N

127

Fig. 7. Sukas. Skår af græsk drikkeskål lavet i Fø
nikien. Fot. P. Maurtvedt.

sten, der så ud som en søjletromle, og fragmenter af to lignende fandtes gen
anvendt i yngre mure i nærheden. Enten har der været stensøjler uden på
templet, eller også har disse stentromler som ved „Obelisk-templet" i Bybios
været sokler for helligsten af form som obelisker. Desværre har Korsfarerne,
da de i 1099 slog sig ned ved Sukäs og gjorde ruinhøjen til en borg, taget
hårdt fat. Dels har de skåret østenden af helligdommen og afgravet store
partier af talken mod øst, så at den nu virker mindre end før deres komme,
dels har de flyttet og genanvendt en mængde gamle sten til deres egne bygnin
ger, og endelig har de ladet fundamenterne til borgmuren og det største fæst
ningstårn gå ned gennem tempelområdets gulvniveau. At de også har raseret
det meste bort lige til den antike stenbro vil næppe undre; men nogle oldsager
har alligevel undgået deres opmærksomhed, således på tempelgulvet en lille
græsk bronzefigur, der forestiller en liggende satyr eller rettere silen, over

Fig. 8. Sukas. Skår af græsk vin
kumme lavet i pottemageren Sophi
los’ værksted i Athen. Fot. P. Maur
tvedt.

128

P. J. R II S

l ig. 9. Siikas. Græsk vinkrukke fra Rhodos.
Kot. A. Olsson.

en løvepote (fig. 11). Det var den kunstfærdige fod af et velsagtens trebenet
redskab, et ild- eller vaskekar, der antagelig har været brugt i helligdommen
eller foræret dertil som offergave, måske af en Græker. Efter stilen er
stykket forarbejdet i selve Grækenland, i Korinth, i slutningen af det 6te
århundrede.
Andetsteds i byen fandt man en samtidig terracottagenstand, som ses i
afstøbning til højre på billedet (fig. 12). Det er et kvindeansigt beregnet til
ophængning. Sådanne masker forekommer ofte i græske helligdomme og
grave, og det er sandsynligt, at den bygning eller det rum, hvorfra Sukäs-stykket stammer, også har haft en religiøs funktion. Det var i denne bygnings for
gænger fra den sene bronzealder, at kileskrifttabletten lå, hvad der styrker
os i troen på bygningens officielle karakter. Da stykket er ret beskadiget
kommer stilpræget tydeligst frem i afstøbningen, som her er fotograferet med
et ganske lignende fra Carlsbergfondets udgravninger i Lindos på Rhodos.
Det lindiske exemplar lå i et depot af offergaver i Athena-helligdommen på
byens akropolis, og der kan vist ikke tvivles om, at det er et rhodisk arbejde.
Sukäs-masken må da være kommet fra Rhodos ligesom vildgedsamphoren og
mange andre af vore fund.
Ikke alle terracotter var imidlertid importerede fra Grækenland. En del
er lavet i Syrien, deriblandt en lille relieffigur forestillende en stående kvinde
i en art ærmedragt; men trods al forskel i format, materiale og stil kan man
godt mærke, at der er et vist slægtskab med de berømte græske kore-statuer
fra ca. 500. Nogle af figurerne virker mere græske end denne, og dog røber
de sig ved 1er og småtræk som lokale imitationer. Der er rester af en skikkelse
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Fig. 10. Sukas. Det højeste parti af den gamle byhøj med rester af fønikisk helligdom (mure, søjlebaser o. 1. skra
verede) og af Korsfarernes fæstning i dens to byggeperioder. De kvadratiske udgravningsfelter er 10 meter på hver
led. Målt af E. Fugmann.
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Fig. II. Sukas. Græsk bronzefod fra Korinth.
Fot. Moral i.

holdende en lyre i venstre hånd; dens forbilleder er formodentlig rhodiske
figurer fra den første halvdel af det 5te århundrede, medens en anden ligner
attiske arbejder fra den senere del af århundredet.
Det samme 1er som de syriske terracotter har en række lerkarskår af græsk
form og med græsk dekoration, men grovere end de sikre importstykker. Der
er i denne serie repræsenteret dels drikkeskåle, dels kander og krukker, dels
vinkummer, altså det samme repertoire som i importklassen. Det største be
varede kar i gruppen er en kumme, hvis form tillader os at placere den i slut
ningen af det 6te århundrede (fig. 13). Vasens 1er er på grund af den nødven
dige godstykkelse noget grovere end de øvrige kars og svarer mere til den
lokale fønikiske vares, men formen er rent græsk og absolut ufønikisk.
Alt dette leder os til den slutning, at græske pottemagere og terracottafabrikanter må have været virksomme i dette eller andre lignende bysamfund
på Fønikiens kyst, og at det publikum i vor by, som de forsynede, var Græ
kere. Den udmærkede engelske arkæolog og historiker R. M. Cook har for
nylig med nogen ret kunnet sige, at Orientalerne ikke brød sig om græsk
keramik, og at, hvor den forekommer i Østen, er det tegn på dérboende
Grækere, købmænd eller lejetropper. Ser man blot på fundene fra de andre
byhøje i sletten uden om Sukås, opdager man strax, at græsk keramik dér
spiller en langt mere underordnet rolle. Tall Sukäs, Al-Mina og nogle få
tilsvarende fundsteder på Middelhavets østkyst indtager således afgjort en
særstilling. At denne opfattelse af vore fund er rigtig, kan man se deraf, at
der på Tall Sukäs også er fremkommet potteskår af lokalt, slet ikke græsk
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1er, og med ugræske former, men med rester af indridsede græske indskrifter.
En enkelt gang er indskriften anbragt før brændingen, enten som fabrikant
mærke eller som officiel brugsbetegnelse, men som regel efter brændingen,
og den er da vel en ejer- eller dedikationsindskrift (fig. 14). På det ene af
skårene står der tydeligt på græsk émi, „jeg er“, vel at supplere: den eller den
persons eller guddoms. Ordets form er i øvrigt den, som var kurant på Rhodos
og visse andre steder.
Lad os nu bevæge os ned fra den gamle by til terrainet på den anden side af
sydhavnen. På næsset dér havde der også været en boplads i meget gamle
dage, men ikke så tidligt som nord for havnebugten, og bopladsen har været
væsentlig mindre. Den existerede kun i kobberstenalderen og den ældre bronze
alder og synes derefter at være blevet opgivet og siden begravet af sammen
føget strandsand; men i slutningen af bronzealderen eller begyndelsen af
jernalderen, d. v. s. omkring 1200 f. C. begyndte man at bruge stedet som
gravplads, og det på en måde, der ikke svarer til nogen kendt ældre bisæt
telsesskik i landet. Nu foretog man tilsyneladende en art ligbrænding; store
ansamlinger af gravgods med spor af trækul og aske påvistes over et ret stort
areal, men besynderligt nok var der kun få og små knoglerester. Forklaringen
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er sikkert den, at dette lave strandområde om vinteren, når pålandsstormene
raser og der rejser sig en vældig brænding, bliver overskyllet og oversprøjtet
af det temmelig salte havvand, som forbinder sig med humussyren i det med
strandplanter bevoxede overfladelag og ved sin gennemsivning af sandet
derunder har opløst knoglerne og bortvasket en stor del af trækullet og asken
fra ligbålene. Billedet (fig. 15B) viser et lille udsnit af gravpladsen med de
nu tildels knuste kar, som man har givet de døde. I hovedsagen ligner kera
miken den man kender fra Kana’an på Joshuas og Dommernes tid, ja enkelte
kar minder om fund i Sauls by Gibeah, og det er ikke udelukket at nogle kan
være så sene som fra Davids og Salomons tidsalder, altså det 10de århundrede
f. C. Men til venstre i billedet er der i et lidt højere niveau et stykke af en ler
flage, som man ser resten af på det andet billede (fig. 15A). Vi har her at
gøre med en afvigende bisættelsesform, en lerforet skeletgrav. Leret er flydt
sammen til en masse, hvori man fandt småstykker af ubrændte, men også
stærkt beskadigede knogler liggende på plads i rigtigt forhold til hinanden, og
nær hovedet var der nedsat en græsk drikkeskål af en art som er os velkendt
fra fundene på byhøjen. Andre lignende lergrave var der flere steder i grav
pladsen, og de røber sig både ved beliggenhed og karformer som væsentlig
yngre end brandgravene. Det synes, som om der er et kronologisk tomrum
mellem de to slags bisættelser; men det kan skyldes tilfældigheder, at vi ikke
har fundet grave vi med sikkerhed kan placere i det 9de og det 8de århun
drede f. C. De ældste græske drikkeskåle, der fremkom ved undersøgelsen af
gravpladsen, tilhører tiden efter det 7de århundredes midte, og de ligner
ganske visse østgræske skåle, som man fandt ved Carlsbergfondets udgrav
ninger i Vruliå på sydspidsen af Rhodos, atter et tegn på forbindelse med

Fig. 13. Sukas. Græsk vinkumme af fonikisk 1er.
Fot. P. Maurtvedt.
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Tig. 14. Sukas. Fønikiske skår med rester af græske indskrifter. Fot. Morali <»g I’. Maurtvedt.

denne græske o. Af de øvrige kar fra „dødebyen“ skal jeg nævne en morsom
kande formet som en tyrefigur, der repræsenterer den lokale bronzealder
tradition, og en bøjlekande, der tillige med skår af såkaldte „mælkeskåle“
fortæller om kontakt med den sene bronzealderkultur i den ægæisk-cypriske
kreds, et forhold, der blev opløst eller i hvert fald væsentlig svækket i årene
efter de store folkevandringer. Springet fra disse importstykker til de før
nævnte græske drikkeskåle svarer helt til, hvad vi konstaterede på byhøjen,
hvor der ikke var noget græsk og kun lidt cyprisk fra det Ilte og det 10de
århundrede f. C. Selve etableringen af gravpladsen med dens brandbisættelser
kan bedst forklares som en følge af de store folkevandringer, den svigtende
vestlige import som et resultat af den mykenske kulturs undergang, og skelet
gravenes opdukken som endnu et vidnesbyrd om, at græske handelsmænd
havde slået sig ned i byen. I lergravene med de græske drikkeskåle var sikkert
Grækere bisat.
I det 6te århundrede f. C. skiftede sydnæsset tildels karakter, idet man
ud mod havet anlagde en helligdom, som fig. 1 viser under udgravning
med havnebugten og byhøjen i baggrunden. Tiden har gnavet slemt på
dette anlæg. Det ser ud til at være blevet ødelagt ved jordskælv og hærg
ning i slutningen af det 2det eller begyndelsen af det 1ste århundrede f. C.
ligesom selve byen, og senere har havet og mennesket taget hver sin part af
ruinerne. For egnens beboere var det et bekvemt sted at hente sten til huse,
indhegninger og dyrkningsterrasser; kun fundamentrester og uanvendelige
genstande blev tilbage, men alligevel kan man danne sig en nogenlunde sikker
forestilling om dette hellige område.
Foran den gående mand på fig. 1 ses rester af et rum, formentlig en
9
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slags kapel med adgang fra øst, fra gravpladsen. I rummet fandtes en drenge
figur, der senere vil blive omtalt, og uden om det, netop dér hvor manden
går, var der en korridor; i denne, opad muren til „kapellet“ lå der stykker af
flere figurer. På den anden side af gangen, altså bag manden, havde man
en gård med altre (fig. 16). „Kapellet“, korridoren og altergården udgjorde
tilsammen helligdommens centrale del; fra den gik der mod nordøst og syd
ost to mure, som afspærrede gravpladsen fra terrainet på begge sider af
bygningen ned mod havet. Af altrene i gården var det ene opbygget af brud
sten, og foran det lå fragmenter af figurer; det andet var hugget ud af een
stenblok. Mellem altrene var der en offergrube og en mærkelig slidt tresidet
sten. Altergården var i hvert fald mod nord, vest og syd omgivet af mure, og
de må have været kronet af trappeformede tinder, hvoraf to fandtes ned
styrtede ved murens fod (fig. 17). Det afspærrede område mod nord og syd
har tilsyneladende været stenbelagt, og enkelte steder stod der endnu i samme
niveau det nederste af en obelisk-agtig stenpille eller stele (fig. 18).
Løsfundene fra helligdommen er vel små, men dog af overordentlig betyd
ning, når anlæggets karakter skal bestemmes. Jeg skal først fremhæve nogle
få af terracotterne. Et fragment med venstre kind, øjenbryn og øre med øre
smykke af en stor figur, i 2/3 legemsstørrelse, er fundet i altergården; stilen er
arkaisk fra det sene 6te århundrede og græsk præget, men beslægtet med
cyprisk kunst. Noget yngre er to stykker af mindre terracotter, lavet i
samme form, men fundet forskellige steder i helligdommen. De gengiver en
ejendommelig skikkelse, der både ligner den græske sagnhelt Herakles med
sit løveskind, hvis poter er knyttet sammen foran brystet, og den dværgagtige
tykmavede ægyptiske gud Bes, også han med løveskind og desuden en slags

Tig. 15. Sukas. Skelet- og brandgrave. Tot. Jorgen Jensen.
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Tig. 16. Siikas. Altergård i helligdom ved sydhavnen. Fot. P. Maurtvedt.

krone. Blandt fragmenterne af kalkstensfigurer må jeg nævne torsoen af en
siddende kvinde i det 6te århundredes stil, et mandshoved fra kort efter mid
ten af det 5te, og et stykke med hovedet af et kattedyr. Alle tre fragmenter
har modstykker i cypriske fund og kan stamme enten fra værksteder på
Cypern eller fra Cyprioter arbejdende i Fønikien eller fra lokale fønikiske
kunstnere, der imiterede de cypriske figurer. For at forstå det sidste af de tre
må vi sammenligne det med figurerne fra en anden fønikisk helligdom, ved
Amrit godt 50 km syd for Sukäs (fig. 19). Dér har man bl. a. udgravet ad
skillige kalkstensstatuetter, som forestiller Herakles med løveskindet trukket
op over issen, så at hovedhuden danner en hætte, og Herakles er i færd med
at svinge sin kølle, der af tekniske grunde er anbragt vandret lige bag hans
nakke. Nationalmuseet er så heldigt at eje et af de bedste stykker fra Amrit,
et 20 cm stort Herakleshoved, fundet for ca. 100 år siden, og det ses på bil
ledet anbragt ved siden af en afstøbning af fragmentet fra Sukäs. Der kan
ikke tvivles om, at også dette er af en Heraklesfigur fra slutningen af det
6te århundrede f. C., og vi kan skønne, at den har været omkring 80 cm høj.
Endnu en kalkstensfigur fortjener særlig omtale, den der lå i „kapellet“ syd
for altergården. Det er en drengeskikkelse siddende på jorden med højre arm
støttet på højre knæ. Der kendes en hel del statuetter af denne art, og selv om
de opfattes forskelligt, snart som figurer, der skal vise guden hvad giveren
ønskede sig, nemlig et drengebarn, snart som afbildninger af drenge der
9*
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gjorde tempel tjeneste ligesom i sin tid Samuel hos Eli, så er det dog givet, at
de er offergaver til guddomme.
En gud med relation til Herakles og Bes blev altså dyrket i helligdommen
ved sydhavnen. At disse skikkelser i Fønikien og på Cypern ofte smelter
sammen til een er forlængst opdaget, og det er meget nærliggende at tro at
Grækerne ved Sukäs opfattede helligdommens herre som Herakles. Nu ved
man andetstedsfra, at Herakles i den fønikiske kongestad Tyrus var den
samme som Melqarth, d. v. s. „byens kongeu eller dens Ba’al, „herre“. Det
var en forbjergsgud, som havde betydning for skibsfarten; men det er blevet
fastslået, at Melqarth også kunde identificeres med den babyloniske dødegud
Nergal, og i Ras Shamra-texterne er Ba’al regnguden, der frugtbargør, dør og
bliver genrejst fra de døde. Man forstår da meget vel Sukäs-helligdommens
placering mellem hav og gravplads, lige ved indsejlingen til havnen.
I det syriske bagland stik øst for Sukäs, hinsides bjergene, ligger den store
by Hama, hvis gamle borghøj Carlsbergfondet lod undersøge i 1930’erne med
professor Harald Ingholt som udgravningens leder (se Nationalmuseets
Arbejdsmark 1943). I et kongepalads, som Assyrerne ødelagde i 720 f. C., og
i samtidige grave fandtes der græske lerkar, som er helt mage til de ældste
græske keramiske fund i Al-Mina og på Tall Sukäs, de protogeometriske
drikkeskåle fra Kykladerne. Der var også rester af en stor vinkumme frem
stillet i Athen i slutningen af det 9de århundrede f. C., og længere mod øst
har man ikke fundet så tidlige attiske vaser, selv om byen allerede dengang
spillede en meget fremtrædende rolle i græsk kulturliv. Disse ting sætter et
jævngammelt gravfund i Athen i et særligt lys, for i graven lå der elfenbens
figurer, der ikke ligner hvad man ellers ser i Attika og som synes skåret i nær
tilknytning til syrisk kunst. De fjerne forbilleder er nogle forskere tilbøjelige
til at anse for lavet i Hama, og flere steder i Grækenland, bl. a. i Lindos på
Rhodos, hvor Carlsbergfondet som nævnt også havde en expedition i dette
århundrede, er der kommet rigtige syriske elfenbensarbejder for dagen. Det
er uden tvivl den orientalske kunstindustris exportstykker, der har inspireret
græske kunstnere til at bryde de rådende stilkonventioner med det resultat,
som vi kalder den orientaliserende eller den arkaiske stil.
Handelen bragte altså attiske arbejder over havet fra Athen (og det via
Rhodos og Cypern, som det ses af lokale imitationer og lokale fund af attisk
keramik) over til den fønikiske kyst og gennem bjerglandet til det indre
Syrien, og syriske arbejder kom vel ad den samme rute til Attika. Det kunde
tænkes, at denne handel var i græske og ikke i fønikiske hænder, - at ruten
gik over Al-Mina, d. v. s. langs Orontes-floden ind i landet, - og at Athenæere selv besørgede varetransporten. Sukäs-udgravningen gør en anden for
klaring mere sandsynlig.

G R Æ K ER E I F Ø N IK IE N

l ig. 17. Sukas. Altergårdens mur med nedstyrtede
tinder. Tot. P. Maurtvcdt.
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l ig. 18. Sukas. Del af obelisk i helligdom ved
sydhavnen. Fot. P. Maurtvedt.

Fra Kykladerne fik de allerførste Grækere i Al-Mina og på Tall Sukäs
deres finere lerkar, hvis de da ikke nøjedes med de indfødte eller cypriotiske
pottemageres produkter, og begge steder er kykladisk, rhodisk og anden
østgræsk keramik dominerende i ældre tid. Vi kan derfor sige, at når attisk
keramik som Hama-kummen bragtes til Østen, er det sket som en slags tilgift
til hovedmassen af østgræske varer. De ældre græske indskrifter fra Sukäs
er da også østgræske, og vi må ikke glemme, at Orientalernes betegnelse for
Grækere er la eller Iawan, d. v. s. Joniere; dermed tænkes først og fremmest
på de indbyggere på Kykladerne, Lilleasiens vestkyst og foranliggende øer,
der talte den joniske dialekt af græsk.
Det er altså ikke på forhånd særlig sandsynligt, at attiske handlende selv
skulle have ført den store lerkumme med sig den lange vej fra Athen helt ud
til Hama. Måske er den kommet på en attisk båd til Rhodos eller Cypern og
blevet omladet der, eller en Jonier har hentet den i en attisk havn. Men
Fønikere har vel også kunnet komme i betragtning.
Kunsten og kunstindustrien er selvsagt kun een side af tilværelsen; skriften
og alt hvad den står for er en af de andre. Grækerne, der i bronzealderen
havde en slags hieroglyf- og stavelseskrift, kaldte bogstaverne „fønikiske
tegn", og de ældste græske bogstavindskrifter, der stammer fra det tidlige 8de
århundrede f. C., ligner virkelig de fønikiske. Med kendskabet til fønikisk
skrift blev alle de ideer, som fandtes nedskrevet i fønikisk sprog lettere til
gængelige, og Homer, der just levede i det 8de århundrede, fortæller om,
hvordan fønikiske handelsmænd lod deres skibe løbe ind til de græske kyster
og der afsatte deres varer. Både i Iliadens 23de sang og i Odysseens 13de
kan vi læse det, og det første sted skildrer digteren en sølvkumme, en af de
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prægtige præmier, som blev udsat ved sportskonkurrencerne efter Patroklos’
begravelse:
„Smede fra Sidon den også med ypperlig hånd havde lavet;
over det luftige hav var den ført af fønikiske sømænd.“
Og mon der ikke også var Fønikere mellem de specialister Homer nævner
i Odysseens 17de sang:
„Hvem går vel hen og indkalder selv fra udland en fremmed
ellers, hvis ej han hører til dem der virker for folket
såsom en seer, en tømrer, en sothelbredende læge
eller vel og en guddommelig skjald som kan glæde ved sange?
Den slags folk er jo dem, man indkalder vide om lande.“
Allerede i bronzealderens fønikiske byer var sådanne specialister organi
serede i lav; der kendes både lav af husbyggere og skibsbyggere, „byggere af
små ting“ (d. v. s. snedkere), kobbersmede, sølvsmede, ja endog sangere.
Fønikeres besøg i Grækenland var måske nok i nogen grad præget af til
fældighed; men i havnebyerne ved Al-Mina og Sukäs har Grækere kunnet
pleje regelmæssigt samkvem med Fønikere lige fra ca. 800 f. C. og kunnet lære
af dem. Til disse to slutter sig andre lignende, f. ex. Posideion-Basit, hvis
alder i virkeligheden er ukendt, Tall Barsûna nord for Ras Shamra og Ras
Shamra selv, hvor der i hvert fald i 6te århundrede var bopladser af samme
karakter som i Al-Mina og på Tall Sukäs, endvidere Tabbat al-Hammäm
sydligere på kysten ud for Horns (Emesa) og muligvis flere steder i Palestina.
Hvordan sådanne handelsstationer i Fønikien har kunnet oprettes, er et
vanskeligt spørgsmål at besvare med absolut sikkerhed; men det er sandsyn
ligt, at etableringen af de første, de nordlige, kun var mulig i en periode, da
folk fra det asiatiske bagland, og ikke Fønikerne selv, var herrer over kysten.
På et eller andet tidspunkt efter Assyrerkongen Shalmanesar Ills gentagne
kampagner mod Damaskus- og Hama-kongerne og deres allierede, deriblandt
kongerne af Siyannu og Ushnatu i kystlandet omkring Sukâs-Shüksi, d. v. s.
efter 844, må dette landskab være kommet i Hama-kongens magt, men før
742 da denne del af Fønikien blev indlemmet i Assyrerriget elter sammen
med flere andre distrikter at have gjort oprør mod Hama. Hama-kongens
interesse i at have adgang til havet og i at billige en ikke-fønikisk bosættelse
af sø- og handelsmænd er umiddelbart indlysende, og vi forstår da bedre
hvorfor tidlig-græske lerkar netop er fundet så langt mod øst som i Hama.
Assyrerne har næppe tilladt Grækerne at sætte sig fast, for vi hører både om
Saigon II og om Sancherib, at de bekæmper Grækere, den første i Palestina
712, den anden i det sydøstlige Lilleasien 696.
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Tig. 19. Afstøbning af statuettefragment fra havnehelligdommen ved Sukas (til højre) sidestillet med Herakleshovcd fra Amrit. Fot. Lennart Larsen.

Meget tyder på, at Grækere allerede i mykensk tid for 1200 virkelig satte
sig fast enkelte steder på Middelhavets østkyst, f. ex. i Ras Shamra-Ugarit;
men disse faktorier, eller hvad man nu skal kalde dem, synes at være gået
til grunde under folkevandringerne i det 12te århundrede, og det har ikke
været arkæologerne muligt at finde noget tegn på direkte forbindelse mel
lem dem og de senere græske bosættelser i Østen. Hverken i Al-Mina, på
Tall Sukäs eller i Tabbat al-Hammåm spores en ubrudt græsk export fra
bronzealderen til arkaisk tid. Når vi alligevel har sagn om Troja-erobreres
tilknytning til orientalske lokaliteter som f. ex. Amphilochos’ til Posideion
må det skyldes, at de græske nybyggere, i Fønikien som andetsteds, har søgt
at tillægge deres byer en særlig ælde for derved at skaffe sig en slags ret til
stedet. I disse østlige egne kunne det for exempel ske ved at give de omflak
kende helte fra Troja æren for at have grundlagt de græske bopladser.
En sagnkonstruktion af tilsvarende art opstod omkring Sinnfloden, Græ
kernes Bädäs, 4 km syd for Sukäs. Her - fortalte i det 5te århundrede f. C.
den berømte digter Simonides - lå Memnon begravet. Memnon var en mythisk orientalsk konge, som var søn af morgenrødens gudinde og hjalp Tro
janerne mod Grækerne, men blev slået ihjel af Achilleus. En i forvejen
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existerende høj ved floden er da vel af fantasifulde Grækere, der kendte
digtene om de trojanske krigere og vidste at datidens store bisattes under høj,
blevet udlagt som Memnons grav.
Der er nu kun een synlig høj, som har den rigtige beliggenhed og aldrig har
båret nogen bebyggelse, nemlig Tall as-Slaib mellem Arab al-Mulk (oldtidens
Paltos) og Tall Darük (Ushnatu). Det er en naturlig sandbanke, hvori man
meget sent i oldtiden har anlagt nogle grave, og som endnu i muhammedansk
tid har været brugt til bisættelser, men ellers har ligget urørt hen. Den kan man
have troet var Memnons.
Fra Sinnflodens munding ved det gamle Paltos går vejen ind i landet forbi
denne høj og mødes med vejen fra Sukäs for at fortsætte op i bjergene. De
moderne bilveje fra kysten til det indre Syrien skærer bjergkæden adskillige
kilometer længere mod syd eller nord; men det er kun en eller to menneske
aldre siden, at man endnu i stort omfang benyttede sig af andre direkte over
gange fra sletten ved Sukäs. Ved at udspørge gamle syriske handelsfolk, som
selv har rejst, og ved at lægge mærke til Beduinerne, der i tørre år af og til
kommer helt ud til havet, kan man fastlægge de gamle ruters forløb. På de
første strækninger kan man kore turen med en jeep, men derefter svinder
vejene ind til stier, der kun kan befærdes af ridende og gående. Man følger
her ikke floderne eller bækkene, fordi dalskrænterne er for stejle og dalbunden
for smal, og fordi regn får vandløbene til at svulme op på en måde, der ude
lukker al trafik. Nej, Beduinerne med deres stærkt belæssede kameler og
æsler og deres store fåreflokke foretrækker åsene, hvor de lettere finder fod
fæste og hvor de hele tiden kan orientere sig, så at de ikke mister retningen.
Langt borte fra kan man se kamelernes fantastiske silhuetter langsomt men
støt bevæge sig hen langs en bjergkam, som figurer i et orientalsk skyggespil,
og selv om der nok har været mere vegetation på bjergene i oldtiden, har
billedet stedvis været det samme som nu.
Sådanne veje var der utvivlsomt ikke få steder mellem havet og baglandet,
ikke blot langs Orontes, men også mod ost fra de fleste af de gamle havne
byer længere sydpå. Karavaner med alle mulige ting har fulgt disse ruter, og
af og til har der i oppakningen været udskårne syriske elfenben og andet
kosteligt orientalsk arbejde, som har kunnet bringe den græske modtager bud
om den fremmedartede verden bag bjergene, ligesom græske vaser kunne for
tælle Syrerne om landet hinsides det store hav.

Udførlige rapporter om Carlsbcrgfondets Fønikicnexpedition er trykt i
Annales Archéologiques de Syrie
V111/IX 1958/9 side 107-132 og X 1960 side 111-132.

Aztekisk Quetzalcoatl-skulptur: Hovedet af Quetzalcoatl, den fjerklædte slange, med menneskeligt
ansigt i gabet. - (»ave fra Ny Carlsbei gfondet 19’»'».

Indblik i Mexicos forhistorie
A f J en s Yde

er med stor glæde, Etnografisk Samling igen i aar kan give publikum
meddelelse om en kunstnerisk og videnskabeligt værdifuld nyerhver
velse, denne gang fra Mexico, for hvilken Nationalmuseet er Ny Carlsbergfondet en dybtfølt tak skyldig. Denne gave, modtaget i 1960, faar yderligere
perspektiv, naar den ses paa baggrund af et andet stykke fra Mexico, der
indgik i museet i 1955, ogsaa som gave fra Ny Carlsbergfondet.
Den mexicanske afdeling af Etnografisk Samling er paa mange punkter
mangelfuld. Dette faktum kan ikke skjules, og det beklages ikke mindst af
afdelingens ledelse. Grunden er bl. a. den, at gammel mexicansk kunst er
arkæologisk gods og som saadant national mexicansk ejendom. Det er yderst
sjældent, at virkeligt gode stykker af denne slags kommer frem paa markedet,
og det var derfor en stor begivenhed, at museet i 1955 med velvillig støtte fra
Ny Carlsbergfondet, da lejligheden tilbød sig, kunde erhverve et smukt
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La Vcnla figur set bagfra. En ufuldendt hieroglyfindskrift kan skimtes paa hujre laars over- og yderside.

stykke aztekisk stenskulptur forestillende guddommen Quetzalcoatl, „den
fjerklædte Slange“. Stykket er det ene af de to, hvortil der hentydes i de
indledende linier af nærværende artikel. Der fandtes i forvejen kun eet
stykke større aztekisk stenskulptur i samlingen, forestillende en majsgudinde,
og det nye stykke var derfor en overordentligt velkommen tilvækst, som
satte museet i stand til bedre at illustrere de mexicanske højkulturers formaaen paa skulpturens omraade.
Quetzalcoatlfiguren stammer som omtalt fra Aztekerne. Dette folk er
blevet vidt og bredt beskrevet af samtidige europæiske iagttagere paa erob
ringstiden, først og fremmest af selve hovedmanden under erobringskrigene
i Mexico, den spanske hærfører, marquis Hernando Cortés, og af soldaten
Bernal Di'az del Castillo. De to forfatteres beretninger er saa at sige modsæt
ninger. Cortés skrev sine breve til den spanske konge, Karl den Femte, i rap
portform, kort og knapt, uden svinkeærinder. Bernal Di'az var ikke bundet
af officiel stil, men efterlod sig en livfuld beretning om sine oplevelser,
hvori først og fremmest et menneske kommer til orde, der oplever, forbavses, og beundrer hvad han ser. Andre samtidige forfattere gav deres bidrag,
og som følge af de mange beskrivelser, der kom til at cirkulere, gik Aztekerne
ind i Europæernes bevidsthed og fik en plads i verdenshistorien. De er et af
de faa folk uden for den europæiske kulturkreds, som der ofres nogen omtale
paa i skolernes undervisning.
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Vi vil derfor ikke gaa ind paa en nærmere beskrivelse af Aztekernes kul
tur. Det skal kun anføres, at guddommen Quetzalcoatl, der er fremstillet
i det stykke skulptur, som her omtales, indtog en af de førende pladser i
Aztekernes polyteistiske religion. En af hans hovedfunktioner var det at
beherske vindene, og som vindgud er han forøvrigt afbildet i en anden skulp
tur i museet, stammende fra Costa Rica i Mellemamerika, hvor man ser ham
fremstillet med fremskudte, pustende læber. Dette er imidlertid kun en side
af hans funktioner, størst betydning havde han som livets skaber. Quetzalcoatl
skabte mennesket af sit eget blod, og for at opretholde det liv, han havde
skabt, omskabte han sig til en myre, der stjal et majskorn fra den bjerghule,
hvor myrerne holdt dette korn skjult, og gav det til mennesket, hvem han
samtidig lærte agerbrug. Han lærte ogsaa mennesket at væve stoffer af
bomuldsfrøets fibre, at fremstille fjermosaik til dragter og ceremonielle gen
stande af kostelige fugles brogede fjer, og at polere jade og andre kostbare
sten. Saaledes optraadte Quetzalcoatl altsaa som kunsthaandværkets grund
lægger og beskytter. Men vigtigere endnu var det, at han lærte mennesket at
studere himmellegemernes omløb og at maale tiden; han gav det kalenderen
og fastlagde de dage, hvor religiøse ceremonier skulde afholdes. Det var
faktisk Quetzalcoatl, der stod bag kulturen i det gamle Mexico.

IN D B L IK

I M E X IC O S

F O R H IS T O R IE

145

Aztekerne var blandt de sidste af Mexicos højkulturfolk. De saavelsom
Mayaer, Mixteker og andre højt kultiverede folk i det omraade, som arkæo
loger har vedtaget at give det mindre velklingende navn Mesoamerika,
maatte indstille den kunstneriske virksomhed, der byggede paa deres egne
traditioner, saa snart de invaderende Europæere tog magten i deres land.
Museets Quetzalcoatlfigur, som vel maa dateres til tidsrummet inden for de
sidste 200 aar for erobringen, altsaa ca. 1320-1520 - og rimeligvis den sidste
halvdel af dette tidsrum - repræsenterer altsaa slutfasen, det sidste der præsteredes inden for Aztekernes kunst og i det gamle Mexico i det hele taget.
Den anden gave fra Ny Carlsbergfondet, skænket i 1960, er i sig selv et
lille skulpturelt pragtværk, og i museumsmæssig henseende omtrent uden side
stykke. Den opgives at stamme fra den mexicanske stat Tabasco ved Golf
kysten, hjemstedet for den tidlige Olmek eller La Venta kultur, der rummer
en mængde gaader, som arkæologer endnu ikke har kunnet løse. Figurer i den
stil, som er karakteristisk for denne kultur, er overordentligt sjældne i euro
pæiske museer; kun i mexicanske museer forekommer de i større tal, som
følge af at de først er blevet fremdraget af jorden efter udgravninger, der
tog fart i 1938, efter at den mexicanske regering har gennemført strenge for
holdsregler for at forhindre eksport af arkæologiske genstande. Nogle faa
stykker har dog fundet vej til samlinger i de Forenede Stater.
Den mexicanske stat Tabasco, hvorfra den lille figur stammer, og den syd
lige del af staten Veracruz, er hjemstedet for et stof, som Aztekerne kaldte
for ulli. I en ordbog over det castilianske og det artekiske sprog, udgivet
i Mexico i 1571 af Alonso de Molina, finder man ulli forklaret som „en vis
gummiart fra et medicinsk træ, hvoraf man laver bolde til at spille med,
med bagdelen eller hofterne“. Der hentydes til mexicanernes og andre mellem
amerikanske indianeres ceremonielle boldspil, hvis regler forbød, at bolden
blev berørt med hænder eller fødder. Ulmecatl er den aztekiske betegnelse for
en mand fra det land, hvor gummi forekommer, i flertal ulmeca, folk fra
gummilandet, „gummifolket“, efterhaanden forvansket til olmeca, Olmeker.
Forøvrigt er ordet hule, der i størstedelen af det nuværende Latinamerika
bruges for vort „gummi“, direkte afledet af Aztekernes benævnelse for
stoffet.
Aztekiske sagn, som er nedarvet til os, omtaler tit disse Olmeker, og visse
forhistoriske fund fra Veracruz og Tabasco er derfor af arkæologer blevet
henført til dem. Siden 1862 har man vidst, at der eksisterede mærkværdige,
kæmpestore stenfigurer i omraadet, som senere fra tid til anden er blevet
besøgt af arkæologer. Den danskfødte arkæolog Frans Blom var i 1925 den
første, der foretog grundigere undersøgelser i omraadet, og publicerede planer
og billeder derfra (Frans Blom: Tribes and Temples, I—II. New Orleans
1927-28). Men først i 1938 begyndte amerikanske arkæologer, under ledelse
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af M. W. Stirling, at foretage systematiske udgravninger, der i løbet af 11
udgravningssæsoner navnlig koncentreredes om tre vigtige lokaliteter: La
Venta, Tres Zapotes, og Cerro de las Mesas.
Paa alle disse lokaliteter - og flere andre steder - fandt Stirling sten
figurer, og navnlig kolossale skulpturer; reliefprydede altre, steler og mærk
værdige kolossalhoveder af basalt, som dem Blom allerede havde gjort
opmærksom paa 20 aar forinden. Det største af hovederne maaler 2,46 m
i højden, 6,35 m i omkreds, og dets vægt er anslaaet til at ligge mellem 15
og 30 tons. Endvidere fandt han en mængde smaafigurer, udført med en
uendelig fin og overlegen teknik, i jade og lignende grønne stenarter.
Fælles for kolossalhovederne og de fleste af de smaa figurer og hoveder
af sten er det, at ansigtstrækkene, omend de i mange tilfælde er ganske
overdimensionerede, virker umiddelbart barnlige, med en trutmund der ud
arter i overdrevne tilfælde til en surmulende barnemund med nedadtrukne
mundvige. De amerikanske arkæologer, der har udført størstedelen af ar
bejdet i disse lokaliteter, har for typen indført betegnelsen „baby face“, som
nu er indgaaet i den arkæologiske litteratur. En anden type, hvor mundpartiet har form som et jaguarfjæs, betegner de som „tiger face“.
Efterhaanden som man er blevet klar over, at disse mærkværdige fortids
minder ikke kan henføres til noget kendt folk - „Olmeker“ er simpelthen
Aztekernes sammenfattende betegnelse for de folk, der har holdt til i gummi
landet - er arkæologer blevet enige om ikke at udlægge Olmekerne som an
svarlige for de ting, der fremdrages i omraadet. Tingene omtales nu som
hjemmehørende i La Venta kulturen, opkaldt efter lokaliteten La Venta,
hvor de har deres mest typiske forekomst.
Spørgsmaalet er nu, om La Venta kulturen kan dateres. Dette kan besvares
bekræftende, idet La Venta folket har kendt et kalender- og et skriftsystem,
hvori de nedskrev antallet af dage forløbet siden en bestemt begyndelsesdato,
der dog fortaber sig for os i forhistoriens mørke. Talstørrelserne blev angivet
ved hjælp af prikker, hvoraf hver stod for tallet 1, og streger der stod for 5.
Disse tegn kombineredes i grupper, der igen ordnedes i lodrette søjler, saadan
at hver gang man bevægede sig opefter i søjlen under læsningen, maatte hver
gruppe multipliceres med 20. Systemet var saa effektivt, at man har kunnet
operere med millionstørrelser. Det er det samme system, der senere blev brugt
af Mayaerne, som menes paa mange punkter at have været La Venta folkets
kulturelle arvtagere.
Saadanne taltegn finder man paa en del af de monumenter, der forekom
mer ved La Venta og andre steder i omraadet. De to ældste daterede ind
skrifter, der overhovedet kendes fra Mexico og Mellemamerika, hører hjemme
her. Den ene finder man paa en lille jadestatuette, som i 1902 blev fundet
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i jorden ved landsbyen San Andrés Tuxtla, og i lang tid før La Venta stilen
blev erkendt som en manifestation af en særskilt kultur, udlagde man
Tuxtla-statuetten som det ældste daterede Mayamonument. Datoen er 161
eft. Kr., ifølge en korrelation af mesoamerikansk og europæisk tidsregning,
som der nu efterhaanden synes at ville blive opnaaet enighed om. Den anden
indskrift, paa en stele fra Tres Zapotes, der blev fundet i 1938 eller 1939,
bærer datoen 31 eft. Kr. og er altsaa endnu ældre end Tuxtla-statuettens.
Tres Zapotes stelen er det ældste, daterede monument, der kendes fra Ame
rika overhovedet. - De seneste, daterede La Venta indskrifter, ogsaa fra
Tres Zapotes, ligger ved 468 og 593 eft. Kr.
Da der maa ligge en langvarig kulturel udvikling forud for opfindelsen af
den skrift, hvormed datoerne er indgraveret, og for udviklingen af det be
nyttede talsystem, og da opstilling af La Venta kulturens mindesmærker synes
at være ophørt ret pludseligt, rimeligvis som følge af invasion af krigerske
højlandsfolk, maa det antages at denne kulturs udvikling tog sin begyndelse
adskillige hundrede aar før vor tidsregning, og fandt sin afslutning omkr.
aar 600.
Museets lille La Venta figur er 12,6 cm hoj. Den er udført i en mørkegrøn
sten med fine lyse aarer, stedvis dækket af en smuk graagrøn patina. Ifølge
professor Noe Nygaards undersøgelse, der dog har maattet foretages uden at
prøver til mineralogisk bestemmelse kunde udtages af figuren, er materialet
serpentin. Mellem læber, fingre og tæer er der rester af rød farve, zinnober,
saadan som det ses paa adskillige smaafigurer af samme type. Paa kinderne
er der indridset fine streger, der kan udlægges som gengivelse af bemaling
eller tatovering. Lignende fine streger, parallelle og parvist ordnede, kender
man fra andre La Venta figurer, bl. a. ogsaa fra Tuxtla-statuetten.
Det er ikke muligt med sikkerhed at datere vor figur, selv om den stilistisk
maa formodes at høre hjemme henimod slutningen af La Venta perioden.
Kunstneren har ladet os i stikken paa dette punkt, og endda paa en for os
højst pinlig maade. Tager man figuren nærmere i øjesyn, vil man nemlig paa
dens højre laar finde en tegning indridset, bestaaende af en oval og 2 rektan
gulære kartoucher anbragt paa række som afsluttes med et tegn, der har en
umiskendelig lighed med det, der senere hos Mayaerne blev brugt som symbol
for planeten Venus. Mellem hver af kartoucherne ser man et paa tværs stillet
rektangulært felt indrammet af fine linier. Det er ganske givet, at vi her
har omridset af en hieroglyfindskrift, hvoraf kun det ene felt er gjort færdigt.
Uden tvivl har der skullet anbringes en indskrift med religiøst eller krono
logisk indhold, som har kunnet føre til en datering. Man spørger uvilkaarligt
sig selv: Hvorfor er indskriften ikke gjort færdig? Er figuren et bestilt ar
bejde, som af en eller anden grund har skullet afleveres til en bestemt frist?
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Er kunstneren død, inden han fik lagt sidste haand paa værket? Vi staar her
over for en af den slags gaader, hvis løsning maaske skal søges i rent menne
skelige forhold, og over for hvilke arkæologer maa give op.
Med tiden, naar et større materiale om La Venta fundene og deres stili
stiske udviklingshistorie bliver publiceret, vil man maaske kunne datere
figuren med større sikkerhed. Foreløbig maa vi slaa os til taals med, at den
repræsenterer den tidligste kultur i Mexico overhovedet, som har frembragt
stenskulptur af kunstnerisk værd. Samtidig repræsenterer Quetzalcoatlfiguren
den seneste skulpturfremstilling inden for mexicansk højkultur. De to gaver
fra Ny Carlsbergfondet har altsaa nu sat museet i stand til at vise begyndel
sen og afslutningen af den skulpturelle virksomhed i det gamle mexicanske
hojkulturomraade.

Fig. 1. Mitsivarniångas bolig.

Angåkeq
A f J ens R o sin g

er på een gang præst, den store
tænker, formidleren mellem ånder og mennesker, og lægen, der mildner
sygdom og sorg for sine medmennesker. Han bliver ved sin fremtræden som
åndemaner straks respekteret af sit folk, frygtet af nogle og elsket af andre.
Han adlydes, thi det er hans pligt gennem religiøse som diætiske forskrifter
at holde de gennem generationer nedarvede skikke i hævd.
Sker der noget foruroligende, truer en fare, hvis årsag må- granskes og
bringes på det rene, henvender man sig til åndemaneren. I alvorlige sager,
som f. eks. når et menneske bliver sygt ved sjæleran, må åndemaneren finde
ud af, hvor vedkommende sjæl har siddet, og hvor den er bragt hen. Ofte
er den langt af vej, langt inde bag indlandsisen. Da må han have vingerne
af en tejst stukket ind i armhulerne bagfra, så han kan foretage sine ånde
udflugter og bringe sjælen tilbage til dens plads.
Børn, der under deres opvækst har været ude for voldsomme chokerende
hændelser, søger af fri vilje allerede som ganske unge at lære til åndemanere.
De vandrer ude på de store vidder i dyb asketisk tænkning for -- ligesom
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deres forgængere - langt fra andre mennesker at søge og erhverve sig hjælpe
ånder.
Andre bliver allerede fra fødslen af deres forældre opfostret med det ene
mål engang at kunne mane og betvinge ånderne under deres vilje. Når
børnene har nået den alder, hvor lytningens og tænkningens svære kunst er
ved at vågne til bevidsthed i deres indre, erindrer forældrene dem til stadig
hed om det hellige kald, de er blevet født til: „Da du blev født, blev en tot
glødende Siput (lampevægemos) puttet i din lille mund. Det skal være dit
ledelys, en indre flamme, der skal vise dig vejen. Derfor skal du vandre og
søge og granske i skjulte ting. Vær vågen og brug dine øjne!“
Ved de stadige påmindelser får ordets magt et så kraftigt tag i børnene,
at de sjældent er tolv vintre gamle, før de med fuld styrke er sig deres hellige
kald bevidst.
På sine vandringer fjernt fra andre mennesker erhverver åndemaner
lærlingen sig hjælpeånder. Efterhånden færdes han i fortrolig samtale med
dem. Hjælpeånderne er af mange slags: ofte er det forfædre, eller det kan
være dyr, fugle, insekter og blomster, der dog for det meste optræder i menne
skeskikkelse.
Hjælpeånderne giver åndemaneren evne til at løse de problemer, han
kommer ud for under sine besværgelser og åndeflugter. Mens åndemaneren
foretager sine flugter, skiftes ånderne til at vogte over hans „døde“ legeme.
De sidder f. eks. og fortæller tilhørerne, hvor langt åndemaneren er borte og
registrerer alt, hvad han foretager sig.
Følgende beretning om åndemaneren Mitsivarniånga bygger på optegnel
ser af hans søn, Kåkajik, døbt Karl (Kårale) Andreassen.
Den må tages som udtryk for, hvor dybt engageret deltagerne var i ånde
maningen. De levede med i den suggestive handling, og den blev til virkelig
hed for dem alle.
Kåkajik blev født i den femte måned 1890. Fra 1909-14 gik han på semi
nariet i Godthåb, hvorefter han ansattes som kateket ved Kûngmiut. Kåkajik
var en foregangsmand, der blandt andet lagde spiren til det senere betydelige
fiskeri efter hajer og hellefisk ved Kûngmiut, da han ved forsøgsfiskeri i 1916
fandt fiskebanken. Videnskabelige ekspeditioner har draget nytte af hans store
viden. I 1933 tog Knud Rasmussen Kårale med til Danmark for sammen med
ham at bearbejde 7. Thule ekspeditions folkloristiske resultater. Som det huskes
døde Knud Rasmussen den 21. dec. 1933, og Kårale døde den 26. februar 1934.
Kårale var endvidere kendt som en fin tegner.
Mitsivarniånga var storfanger og dertil en usædvanlig dygtig håndvær
ker. Hans kajakudstyr var kendt viden om. Da hans kone Pisérajik var yderst
pertentlig, kendt for sin syning og skindberedning, var den lille familie den
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Eig. 2. Mitsivarniånga scr op fra snittearbejdct. W. Thalbitzer fot.

bedst klædte i distriktet. De var rige folk med en velholdt konebåd og et stort
og smukt telt.
Deres eneste barn, Kåkajik, var på den tid, nærværende beretning begyn
der, otte vintre gammel. Han var en opvakt dreng med en veludviklet iagt
tagelsesevne.
Familien overvintrede ved Tasîlaq (nu kolonien Angmagssalik). Drengen
var stærkt optaget af de store huse, som man aldrig før havde set magen til.
Det var fire år siden, at et fremmed folk - fremmed af skind og tro - havde
slået sig ned iblandt dem (1898).
Kåkajik hørte nok, at de fremmede forkyndte en ny lære, som han imid
lertid ikke forstod og ikke var i stand til at gennemtænke. Det mest forunder
lige ved kolonisterne var deres kram: svovlstikker, nåle og knive af jern, rifler,
glasruder, stoffer og tobak og meget andet. Eskimoerne kunne ikke tiltuske sig
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fødevarer, men det fæstede drengen sig ikke ved, skønt han af og til - når han
gik beundrende mellem de store huse - fik en godbid af de fremmedes lækre
mad.
Mitsivarniånga mødte ofte de fremmede og talte med dem, men intet
tydede på, at han nogensinde skulle opgive sit kald som åndemaner - endsige
sine besværgelser.
En aften manede han ånder, og netop som ånderne havde sluppet deres
tag i ham, råbte han, før han beordrede lamperne tændt, at man skulle høre
godt efter. Da hørte man et hvinende sus nærme sig med retning fra stor
fjeldet Ûngortoq. På nært hold lød hvinet som en orkan i frembrud. Det for
gennem huset som en brølende hvirvelvind, og der hørtes et voldsomt skrald
fra forhængsskindene. Det brølende rev Mitsivarniångas skrig med sig med
så stor fart, at det døde hen i ét nu.
Alt blev stille. Intet rørte sig. Mitsivarniångas plejesøn Qutuiaq gik ned til
ham, og efter en hastig undersøgelse gispede han: „Han er død“.
Pisérajik tændte sin lampe og tyssede på Kåkajik, som begyndte at græde.
Sammen med Qutuiaq gik også en gammel mand og hans søn ud til Mitsi
varniånga for at undersøge ham. Han lå næsten på maven, og i sin forvredne
stilling så han ud til at være livløs. De vendte og drejede på ham for at få liv
i ham igen, men deres bestræbelser var omsonst, og mændene krøb igen op
på briksen. Pisérajik slukkede sin lampe.
Igen begyndte Kåkajik at græde, men moderen tyssede på ham: „Hold op.
Bliver det ved, til dagslyset kommer, så kan vi først begræde ham. - Hans
ånde har vist ikke helt forladt ham.“
Folk anråbte ånderne om hjælp, og fortvivlelsen steg, da hverken tromme
eller forhængsskind rørte sig.
Som en sidste udvej gav man sig til at kalde på ånderne ned langs brikse
stolperne, men intet skete. Til sidst var der een, som bekendtgjorde, at han
gennem tarmskindsrudens kighul havde set, at stjernen Nalårsik (Vega, øst
grønlændernes nattetegn, ligesom solen angiver dagens gang) nu var nået så
højt, at den trak gryet efter sig. Man istemte tryllesange. Efter mange sange
raslede det endelig lidt i forhængsskindene. Der var et spinkelt håb om, at
Mitsivarniånga ville komme til live igen.
Trommen satte i gang, og samtidig med at den vandt i styrke, vældede en
lyd op fra det fjerne dyb. Da den var kommet op, spurgte man, hvem det
var. „Jeg er Katata“, svarede hjælpeånden, og man spurgte videre: „Din herre
er vel ikke død?“ Katata svarede: „Han er ikke død - han synger endnu, jeg
prøver at besjæle ham.“
Flere gange vældede ånden op og ned. Endelig lykkedes det den at tage
bolig i Mitsivarniångas døde legeme.
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Fig. 3. Udsigt over .renfolden“ Talut ved Kulusuk-øen. nær z\ngmagssalik. I forgrunden t. v. scs en gammel grav
af åndemaneren, der lod Talut bygge. Den unge dreng gnider en rund sten med venstre hånd i solens bane.
Derved fremmanes dødningen, som derefter bliver hjælpeånd.

En hærskare af hjælpeånder kom til. Så mange var de, at deres tale var
som et ekko langt nede under huset. Til sidst forstod man, hvad de talte om.
Det var Mitsivarniångas største hjælpeånd [tunivia], der havde hævnet sig
ved at sende sin skræmmeånd Ajumå på ham (hjælpeånder har selv tjenende
ånder om sig). Tunivia var blevet fortørnet over, at Mitsivarniånga havde
røbet dens hensigt: at bortføre et menneske.
Pludselig hørtes en trylleformular fra een, som kredsede under gulvet.
Katata forlod huset. Lidt efter brød Mitsivarniångas egen ånde igennem og
tog bolig i hans legeme.
Tromme og forhængsskind stoppede, og lamperne blev tændt. Mitsivar
niångas ansigt var gustent som hos en død, og i samfulde tre dage forblev
han som et lig.
Fra den dag frygtede Kåkajik sin fars åndebesværgelser.
Mitsivarniångas kone Pisérajik lod sig efterhånden påvirke af de frem
mede. Manden var ikke helt glad ved det, men han gjorde ikke noget for at
tvinge hende fra den nye lære, som hun lod sig drage stærkt af. Som
den første østgrønlænder (af otte dåbskandidater) modtog Pisérajik den 16.
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april 1899 den kristne dåb sammen med sin søn Kåkajik. Hun valgte navnet
Elisa, og Kåkajik fik navnet Karl (kaldet Kårale). Dåbshandlingen forrettedes
af pastor F. C. P. Rüttel, Angmagssaliks forste missionær (1894-1904).
Mitsivarniånga fortsatte sine åndemaninger med uformindsket kraft. Stor
fangeren Mitsivarniånga beholdt sit strålende humør, og når man var inde i
„den tredie“ (marts), og han var sikker på, at hans store vinterforråd ikke
ville slippe op, da bød han til vældige ædegilder, ofte efterfulgt af ånde
maninger.
En sådan aften, da ånderne havde besat ham, gav han sig til at varsle om,
at der ret ud for fjordgabet var kommet et gnistrende lys til syne, lysende som
morild. Den næste aften - efter endnu en besværgelse - meldte Mitsivar
niånga, at lyset var kommet nærmere.
Den tredie dag, før det endnu var helt mørkt, manede Mitsivarniånga igen
ånder, og straks han var i besættelse, varslede han om, at det gnistrende havde
retning mod husgangen, og at det var en vældig troldbjørn. Så manede Mitsi
varniånga liv i trommen, men den blev liggende livløs; kun forhængsskin
dene raslede svagt, men blev snart så kraftesløse, at de stoppede. Den dybe
stilhed rugede. Mitsivarniånga åndede tungt af angst.
Man hørte nu en dyb brølen nærme sig ganske langsomt. Ind imellem
afløstes brølet af en dyb indre brummen. Idet uhyret nåede frem til hus
gangen, gav forhængsskindene sig til at rasle svagt. Pludselig var det, som
en umådelig magt sugede forhængsskindene til sig. Bragende rettede skindene
sig ud i husgangen, og et bredt månelys kastedes ind over Mitsivarniånga, der
sad på sit skind med sænket hoved, spændt afventende, hvad der ville ske.
Idet en vældig skygge formørkede husgangen, var der noget ufatteligt tungt,
der stødte mod husgangstaget, og hele huset rystede, som ved et mægtigt jord
skælv.
Den store skygge fyldte husgangen på vej ind, og man mente at høre
skraben af vældige kløer. Mitsivarniånga stønnede og bævede af angst. Lige
som uhyret tilsyneladende nåede tærskeltrinet, stivnede man af skræk, ved at
en hund, der lå under sidebriksen, pludselig sprang op og bjæffede som ad
en bjørn. Samtidig bragede og klirrede det fra glasruderne, som Mitsivar
niånga for nylig havde købt og erstattet tarmskindsruderne med. Ruderne
knustes, og igennem larmen skreg Mitsivarniånga.
Skriget døde hen, og stilheden trykkede. Intet bevægede sig. De gamle
påkaldte hjælpeånderne: „Hvor er I dernede?“ Intet svar.
Nogen gik ned til Mitsivarniånga, som lå slap og død hen. Flere gik ned
til ham. Han lå halvt ned over tærskeltrinet på nippet til at styrte ud i hus
gangen. Den ene svære ophængsrem for forhængsskindene var sprængt. Pisérajik (Elisa) sagde med skælvende stemme: „Prøv at lægge ham til rette på
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siddeskindet; han kan ikke være helt død, siden han ikke er faldet ud i
gangen.“
Man løste de snærende bånd af ham og lagde den tilsyneladende livløse
Mitsivarniånga på ryggen på siddeskindet. Den sprængte rem blev erstattet
med en ny, og forhængsskindene blev genophængt.
Man krøb igen op på briksen og slukkede lampen.
I mørket tryglede og bad man fortvivlet ånderne om hjælp. Man anråbte
og besvor, men ingen raslen forkyndte hjælpens komme. Trommen lå død,
og forhængsskindene hang stille ned.
Da man i lang tid havde besvoret ret ud i den tomme luft, sprang Piserajik
hen til det vindue, der var nærmest husgangen, og fjernede skindforhænget,
så månelyset stod som en flimrende lysbjælke ind i rummet og blottede alt.
Mitsivarniånga og hans tromme lå oplyst side om side. Man sang trylleviser,
men uden virkning. Man gik ned til Mitsivarniånga, og hans legeme var koldt
og stivnet. Kåkajik skreg i angst og panik. Hans mor beherskede sine følelser
og bad ham tvinge gråden i sig, hvis han ville have faderen til at leve op igen.
Tiden pressede sig langsomt igennem. - Endelig åndede man lettet op, ved
at en svag sitren gik igennem kanten på forhængsskindene. - Åh, alt blev igen
livløst.
Pludselig gennemrystedes skindene atter, denne gang med tiltagende styrke
- men trommen lå død. Inde fra briksen bønfaldt de fortvivlede mennesker
trommen om at komme i gang. „Jå-ja-jå“, skreg de ude af sig selv.
Man satte sig opgivende til at vente. - En skratten for under gulvet og
manede sig op. Trommen satte i gang, kraftigt, men med lange slag. Den
stoppede straks igen. Den opvældende nærmede sig og talte i åndesprog:
„Bred et skind ud ved min herres side, ved trommesiden, jeg kan endnu ikke
besætte min herre, hans åndedræt er alt for langt borte.“
Man skyndte sig at brede skindet ud, som ånden bad.
Den opvældende kom nærmere og nærmere. Man stirrede og så den dukke
op af gulvet, endnu manende sin opsang. Et menneske, meget større end
Mitsivarniånga, satte sig omhyggeligt til rette på det nys udbredte skind.
Ånden gav sig til at slå løs på Mitsivarniånga af alle kræfter, så det
klaskede. Da den holdt op, spurgte man: „Hvor langt borte er din herres
ånde?“ „Den er langt, langt nede, men den synger, jeg hører den svagt; den
er på vej.“ Derpå gav ånden sig til at blæse på Mitsivarniånga, alt imens den
slog løs på ham. Så satte forhængsskindene i gang, og trommen gungrede på
rette måde, og som larmen steg, ankom åndernes vældige følge under råb:
„Ulolo - ulolo“, svævende under gulvet. Efter lang tids tavshed råbte kæmpe
ånden: „Ata-ata-atavå?“ („Hør-hør-hør“). Trommen standsede, forhængs
skindene hang slapt. Så hørte man et fjernt skrig. Mitsivarniångas stemme
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nærmede sig langt, langt ude fra havet ud for Tasîlaq-fjordens munding.
Under Mitsivarniångas døde legeme hørtes et brus af stemmer, og den store
ånd forkyndte: „Jeg går“. Kæmpen begyndte at mane sig ned, trommen sang,
og forhængsskindene smældede i takt til den store hjælpeånds langsomme for
svinden under gulvfliserne. Tilskuerne måbede af forundring.
Mitsivarniånga lå stadig ubevægelig på skindet. Hans stemme arbejdede
sig op fra dybet med stor stædighed, som om den anstrengte sig for at komme
løs af et greb. Endelig gik den ind i hans krop, og Mitsivarniånga rejste sig
ganske langsomt over ende, svajende fra side til side som en søvndrukken;
snart faldt overkroppen forover, snart bagover. Til slut sad han stille, ånderne
havde sluppet deres tag, den store besværgelse var gennemført. Mitsivarniånga
rejste sig og vaklede hen til sin liggeplads på briksen. Gennem den utildækkede, knuste vinduesrude stod månelyset ind som en ildvej, så intet var skjult
for de mange blikke.
I tre dage lå Mitsivarniånga hen bleg og gusten, indtil kræfterne vendte
tilbage efter hans sidste og største åndebesværgelse under den gamle tro.
Efter lange og tunge overvejelser - i tvivl og vaklen, under voldsomme
sjælekvaler - opsøgte Mitsivarniånga den 19. april 1901 pastor Rüttel og bad
om at blive døbt.
To år efter sin kones og søns dåb - den 28. april 1901 - lod Mitsivarniånga
sig døbe sammen med 20 andre. Han tog navnet Andreas.

En åndemaner fra Angmagssalik. slægtning til M itsi
varniånga. W .Thalbitzer fot.

Øst og Vest i Bornholms jernalder
A f O le K l in d t - J ensen

er en kendt og ofte anvendt talemåde, at Øst og Vest ikke kan mødes.
Og dog ser man nu og da de to store kulturkredse åbne sig mod hin
anden og udveksle erfaringer og ideer. Ikke blot erobringstogter, oftere handel
og samfærdsel har bragt denne kontakt til veje. De store floder, som munder
ud i Østersøen, har gennemløbet en lang vej fra sydøst. For søfarende folk
var der i jernalderen lige så gode muligheder for at vinde udbytte her som
ved færd over de vestlige have. Selv om det først og fremmest er fra vikinge
tiden, med dens forbedrede skibstyper, vi har vidnesbyrd om vide togter, må
bornholmere længe forinden have rejst til de omliggende kyster og længere
bort.
Lange skibssætninger i sten inde i landet vidner om befolkningens store in
teresse for søfart ved jernalderens begyndelse, og grave, hvori selve båden
indgik, er netop blevet undersøgt på Slusegårdgravpladsen ved Bornholms
sydkyst, fra 1.-4. årh. e. K. Her var ideelle landingsforhold for de åbne slanke
fartøjer på den jævne sandstrand.
Bornholms indbyggere rådede ikke over så vigtige råmaterialer som salt og
jern, dagligdags fornødenheder. De måtte naturligvis hentes i båd; men også
fundene viser hen til livlig handel, ikke blot romerske importvarer, også
smykkestoffer som guld, sølv, rav og bronze. Man vandt fremgang og tog
risiko. Det var næppe få, der kom til at savne slægtninge, som blev derude,
således som runestene senere vidner om.
I ældste jernalder var det især Østersøforbindelserne, der spillede en rolle.
Skånekysten, synlig fra Nordbornholms klipper, har altid været øens naturlige
kontaktstrøg. Men efterhånden kom fjernforbindelser til.
Det er netop Slusegårdgravpladsen, som har bevaret tydelige vidnesbyrd.
Ved sine rige gravgaver og ikke få uhyggelige træk afslører den tidens vilkår.
Nogle af gravene synes at fortælle om dystre overfald: Et kranium var gen
nemboret af en svær pilespids (den er kommet ind forfra), andre skeletter var
halshuggede eller lemlæstede.
Et stykke ind i yngre romertid indtræffer et skifte i gravformen. Vi kan
bestemme tidspunktet til 3. årh. e. Kr. Der viser sig fra denne tid en del vel
stående skeletgrave, hvis dække har været båret oppe af 6, undertiden 4 træ-
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Fig. 1. I rædække båret af 6 stenpiller i grav på Slusegårdgravpladsen, Sydbornholm. Fig. 2. Trædække over
grav i nærheden af Stalingrad ved mellemste Volga (efter K. Smirnoff. Mater, i issi. GU).

stolper eller stenpiller i gravens hjørner og kant. Det er tydeligt, at dette
dække bestod af træ og altså mindede om en baldakin, men først efter heldige
fund blev dets form erkendt med sikkerhed. Det fandtes velbevaret over tre
grave, idet man her havde anvendt træ, hvis overflade var afsvedet, altså
delvis forkullet. Sorte og tydelige lå de, ligesom flettede, på kryds og tværs
over gravlægningen (fig. 1). De har dækket over et frit rum, hvori den døde
hvilede på en båre eller en art kiste, nogle gange en overhugget båd.
Lignende stolper langs gravkanten kendes fra det samtidige Mellemeuropa,
men sjældent. Vi skal helt til Østrusland for at træffe denne ejendommelige
foreteelse almindeligt. Her kendes de samme forkullede trædækker (fig. 2)
som Slusegårds.
Set for sig kan dette lighedstræk naturligt tydes som resultatet af en for
bindelse med landene i sydøst, og en sådan har man allerede været klar over,
idet en række smykkeformer viser hen til påvirkning fra denne kant. Vor
gravform har ældre forudsætninger i Rusland, men ikke i Mellemeuropa eller
på Bornholm.
Hertil kan knyttes endnu et ejendommeligt eksempel. For nogle år siden
blev der uden for den lidt senere gård på Sorte Muld ved Svaneke fundet
en grube med hesteknogler (fig. 3). Øverst og tydeligt nok sammenhørende
lå kraniet og samtlige „fodknogler“. Nedenunder fandtes andre husdyr
knogler og et fragment af et hestebækken.
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Fig. 3. Gruben med hesteknogler på Sorte Muld. Bornholm. 1 : 20.

Da disse knogler kom til bestemmelse hos osteologen Ulrik Møhi på Zoolo
gisk Museum uden anden kommentar end at benene stammede fra samme
grube, blev de først nævnte hesteknogler straks udskilt og sammenlignet med
knoglerne i nogle andre danske fund, bl.a. det mærkelige offerfund fra Rislev
i Sydsjælland. Herfra forelå lignende sæt af fodknogler og kranier. I betragt
ning af at samtlige husdyrknogler fra Sorte Muld ellers var marvspaltede
eller knuste for at afgive deres lækre indhold, drog Møhi den slutning, at
vi åbenbart havde at gøre med ofring af særlig karakter.
Lignende kombinationsfund, hestekranium med fodknogler, kendes fra en
grube ved en begravelse i Leuna, Mellemtyskland, i den egn hvor der også
kendes baldakingrave. Også her viser oldsagerne forbindelse videre mod syd
øst. Ganske særlig interesse tiltrækker sig imidlertid et mosefund fra Oberdorla
i Mellemtyskland. Her forelå fra samme niveau - dateret til yngre romertid et hestekranium med de fire fodknogler og et hestekranium, hvortil hørte en
lang svær stang (fig. 5-6). Udgraveren, professor Behm-Blancke, udledte
naturligt nok den tolkning, at kraniet havde hængt på stangen, som var stuk
ket ned i jorden.
Herved føres vi nærmere den tolkning, som jeg - ikke uden tøven - havde
foreslået ved publiceringen af Sorte Muldgruben, at hestekraniet med fod
knoglerne repræsenterede en hestehud med disse dele af skelettet (lige op til
huden) siddende i, og at denne hud kunde være lagt over en lang stang som
led i en offerceremoni.
Sagen er, at man i Sydrusland og det sydlige Sibirien igennem lange tider
helt tilbage til forhistorisk tid kendte en særpræget hesteofring, både for de
døde og for den højeste gud. Den er første gang beskrevet af den arabiske
forfatter og diplomat Ibn Fadlan, velkendt fra hans fængslende skildring af
vikingerne ved Volga. Han traf på denne rejse også tyrkiske folk, over hvis
grave der var ophængt en hestehud på stang. Samtidige begravelser kendes
i de samme egne med hestekranium og -fodknogler liggende lige under grav-
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Fig. 4-G. Hestculre. hvoraf kranium og .fodknogler“ er tilbage. Fig. 4 er udgravet på bopladsen Adijukh i
Kaukasus (fot. T. M inajeva). Fig. 5 og (i er fra Oberdorla i Thüringen: fig. G viser kranium og en svær stang,
der forer dertil (fot. G. Behm-Blancke).

højen, men et stykke over skelettet af manden. Knoglerne ligger på samme
plads som i de grave, der har hele hesteskeletter. Man kunde altså forvente,
at disse partielle hesteskeletter holdtes sammen af huden. Så sent om i 19.
årh. har russiske etnografer, i første række Verbitski og Radloff, givet udfør
lig beskrivelse af selve fremgangsmåden ved hesteofringen og ophængnin
gen af huden med de karakteristiske knogler over en stang.
Nye fund støtter formodningen om en fjernøstlig oprindelse af hesteofferskikken, således som vi ser den i de danske og tyske fund. I Kubanområdet
er der nyligt fundet gruber med hestekranium og -fodknogler ikke blot i
forbindelse med grave, men også på bopladser som Sorte Muld (fig. 4). Den
russiske arkæolog Tatjana Minajeva har i de senere år fremdraget en række
eksempler, som har så meget større interesse, som selve miljøets kulturtræk
viser slægtskab med fund fra Mellemtyskland-Skandinavien. Her træffes typer
af nordvestlig oprindelse og former som kan have påvirket vore.
Disse nye og endnu upublicerede undersøgelser viser på ejendommelig
måde arkæologiens universelle stilling. Det er vanskeligt at forstå kulturud-
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Kig. 7. Udsnit af bronzebeslag med indridset dekoration på britisk spand lundet i Birka ved Stockholm
(efter H. Arbman). 1 : 2.

viklingen de forskellige steder uden at forudsætte direkte kontakt. Og denne
må være indledt før de store folkevandringer, der har efterladt sig tydelige
spor, allerede behandlet i større studier. Hunnernes erobring aftegner sig i det
arkæologiske kildestof ikke mindre betydningsfuldt end i den skriftlige over
levering. Imidlertid kender vi jo til folkevandringer fra nord mod sydøst
forinden. Bekendtest er goternes togter i 3. årh. e. Kr., der er samtidige med
flere af de vidnesbyrd vi tolker som sydøstlig indflydelse.
Der er ikke tale om afgørende skel i kulturudviklingen, og der mistedes
ikke kontakt med Romerrigets vestlige egne. Det kommer smukt til udtryk i
en af de rige grave, hvis udstyr af romerske importvarer, glas og bronzer,
er omtalt og afbildet i Nationalmuseets Arbejdsmark 1959. Vi må vel regne
med et indskud af nogle få, enten hjemvendte, som har lært nyt på vid færd,
eller fremmede folk.
Det samme møde mellem Østens og Vestens kultur kan vi iagttage i vikinge
tiden. Vi skal blot fremdrage nogle få karakteristiske eksempler. For Dan
mark som helhed var England jo hovedmålet for togterne, men man tabte ikke
de sydøstlige egne af syne. Det er tydeligt for Bornholms vedkommende. Her
er fundet betydelige skatte af arabiske monter, kaldet kufiske efter byen
El-Kufa ved Bagdad. De fleste stammer fra anden halvdel af 900-tallet.
I Røskatten udgør de knap 9/io af mønterne, i sølvhoben fra Kongens Udmark
godt halvdelen (76). Vi kan i det hele regne med nær forbindelse med de
slaviske folk syd for Østersøen. Herfra er importeret et smukt drejet lerkar
fra o. 800 e. Kr., fundet ved udgravningerne af Gamleborg i Almindingen.
Den senere keramik på Bornholm slutter sig nær den slaviske fra Oder
mundingens egne.
De britiske øer dannede kunstnerisk en række provinser, som udvekslede
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motiver, men ellers opretholdt visse særpræg. Irsk kunst har således nødigt
anvendt plantemotiver. Det kan ikke desto mindre være vanskeligt at be
stemme manuskripters og metalarbejders tilhørsforhold. Fælles er således en
keltisk tradition, der her anskueliggøres ved den nederste udtegnede frise på
Birka-spanden, formentlig et nordengelsk-sydskotsk arbejde (fig. 7). Fra disse
egne kendes arbejder i lignende stil. Udpræget keltiske er de elegant urolige
slyngninger med udfyldning i skiftende skravering. Foroven ses en stiliseret
ranke hvori fugle.
Der er en vanskelighed ved bedømmelsen af kunstpåvirkning fra de britiske
øer. Først irerne, senere angelsakserne foretog lange missionsrejser over kon
tinentet, medbragte fine kirkesager og inspirerede de omvendte folks kunst
håndværkere. Omkring 800 e. Kr. var angelsaksisk stil således toneangivende
i hele Rhinområdet. En påvirkning fra England kan i denne tid være gået
over Tyskland. Imidlertid bragte vikingetogtene os jo i direkte forbindelse
med de britiske øer, og det vilde være mærkeligt, om dette ikke afspejlede
sig i det hjemlige kunsthåndværk. Vi vil udvælge et karakteristisk eksempel
blandt de ikke få vidnesbyrd, bronzebeslaget fra Bækkegård (fig. 8).
Det er tydeligt, at dette beslag oprindeligt har været benyttet til at smykke
et skrin, æske ell. lign. Men det er blevet lavet om til en broche. En smule
klodset er der påsat spiral med nål og nåleholder. Således forsynet kunde
den smykke klædedragten med sin ejendommelige dekoration.
Stykket er fragmenteret, men afbildningen viser Ornamentiken tegnet fuldt
ud. Her ses geometrisk listeværk med indslyngede cirkler. Endvidere fore
kommer fire dyr, hvis åbne munde mødes. I de mellemliggende felter er der
skiftende skravering. Som vi har set på fig. 7, er det karakteristisk for de
britiske øer. Vi træffer det endvidere på nogle skålformede brocher fra Norge,
Skåne og Bornholm, vidnesbyrd om direkte kontakt over Nordsøen.

Fig. S. Bronzebcslag. omdannet til broche, fra Bækkegårdgravpladsen. Bornholm. 2 : 3.
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Dyrene har pæreformede baglår med fødder af form som treslyng. For
benene går over i kroppen i en spiral, og her udgør treslynget hele benet, sært
nok. Øjne og ører går i ét. Der er åbenbart tale om imitation efter en sær
præget dyreornamentik, måske om misforstået gengivelse. Vi har allerede fået
en henvisning til, hvor vi skal søge, på de britiske øer. Fig. 9 viser et udsnit
af et irsk håndskrift, som skyldes MacRegol. Han kan historisk tidsfæstes,
og hans manuskript lader sig placere til o. 800 e. Kr. Her ser man trekant
slyng, som åbenbart har inspireret den nordiske kunsthåndværker. Vi lægger
endvidere mærke til, at bagbenene har tydelige lår, forbenene går over i
kroppen i en spiral.
Selve listeværket og dets forbindelse med båndformede dyr kendes fra de
britiske øer såvel som på kontinentet. Frisen om Bækkegårdspladens dyre
ornamentik kan være imitation efter en elegantere britisk udformning. Alt
i alt en tydelig udpegning mod vesten.
Andre kunstarbejder fra denne tids velstående bornholmske gravpladser
viser afhængighed af engelsk stil og fører os til den tanke, om ikke det afgø
rende engelske stilpræg i vikingetiden er sat allerede ved periodens begyn
delse. Under alle omstændigheder viser vore få eksempler, hvor intimt
forbundet Østersø-øen var ikke bare med sine nabokyster, men med fjernt
liggende egne i øst og vest.

l ig . 9. U d s n it a f M ac Regols udsm ykkede h a n d s k rift (irs k . Ira o. SIMI e. K r ). N a tu r lig
størrelse (e fte r Z im m e rm a n n ).

