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Thjodhildes kirke på Brattahlid
A f Knud J. Krogh

„Thorvald hed en mand, søn af Osvald, søn af Ulf Øxne-Thorers søn.
Thorvald og hans søn Erik den Røde drog fra Jæderen (i Norge) til Island
på grund af drabssager“. Det er sådan, vi i sagaen første gang møder
Erik den Røde, som skulle blive en navnkundig mand.

Da far og søn i 960’erne kom til Island, var den bedste jord forlængst
beslaglagt, og de måtte søge til den afsides liggende nordvestkyst for at
finde brugbart nybyggerland. Da faderen døde, giftede Erik sig med
Thjodhilde. Det var et godt giftermål, for Thjodhilde var af rig og anset
slægt. I Haukadal i bunden af Bredefjord byggede de gården Eriksstad. pig L (Billedet for oven viser) Brattahlid 

Noget tyder på, at Erik den Røde har været en stridbar natur, for set fra sydøst.
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inden længe er han rodet ind i en række slagsmål med naboer. Efter at have 
dræbt to af dem, bliver han forvist fra Haukadal. Endnu mens han er i 
færd med at rejse sit nye hjem på en ø i Hvammsfjordens munding, er 
den gal igen. Erik har lånt sine højsædestøtter til bonden Thorgest. Da 
Erik kræver dem tilbage, vil Thorgest ikke af med dem. Erik tager da 
stolperne med magt. Det bliver en voldsom kamp, hvor flere mænd falder, 
mellem dem to af Thorgests sønner. Omkring 980 er denne sag for tinget 
på Thorsnæs. Erik den Røde bliver dømt fredløs for nogle år.

Da er det Erik meddeler sine venner, at det er hans agt at opsøge det 
land, som Gunbjørn, Ulf Krakes søn så, da han drev vesterud i havet, og 
at han, hvis han fandt landet, ville komme tilbage til sine venner. Og Erik 
den Rødes saga beretter videre: „Erik sejlede ud fra Snefjeldsjøkel. Han 
fandt landet, og kom fra havet ind til det sted, som han kaldte Midjøkel, 
og som nu hedder Blåsærk. Derpå for han sønder langs kysten for at se, 
om landet var til at bebygge.“

Knap tre år var Erik i Grønland og udforskede Grønlands vestkyst, 
formentlig helt op til Diskobugten. Landet var virkelig til at bebygge. Han 
fandt grønne fjorde, som langt bedre egnede sig til husdyrhold end de 
temmelig golde jorder, han selv var begyndt på i det nordvestlige Island.

Da Erik atter er hjemme på Island, blusser de gamle stridigheder med 
Thorgest op påny, og Erik beslutter at forlade landet og rejse til Grøn
land for at kolonisere det nyopdagede land. Mange fulgte ham. „Erik 
kaldte landet, han havde fundet, Grønland, thi han sagde, at det, at landet 
havde et godt navn, ville trække folk did.“

Om udfærden til Grønland fortæller Eriks saga: „Så sige kyndige 
folk, at samme sommer, da Erik den Røde drog at bebygge Grønland, for 
35 skibe fra Bredefjord og Borgefjord, men kun 14 nåede derud; nogle 
drev tilbage og andre forliste. Det var 15 vintre, før kristendommen blev 
lovtaget på Island (d.v.s. omkring 985). „Herjolf tog Herjolfsfjord, Ketil 
tog Ketilsfjord . . . sådan remses op hvem, der tog land hvor. Erik tog 
Eriksfjord og boede på Brattahlid, og det var visselig ikke det dårligste 
sted, han selv tog. Efterhånden kom flere nybyggere, og det blev til to 
store „bygder“, Østerbygden i syd og Vesterbygden i nord.

Vi ved, at der omkring år 1300 var 280 gårde i Grønland, heraf 190
1 Østerbygden og 90 i Vesterbygden. Østerbygden havde 12 sognekirker og
2 klostre, og i Vesterbygden var der 4 sognekirker. I 1126 var et bispesæde 
for Grønland blevet oprettet. „Kongespejlet“, et norsk skrift fra 1200- 
tallet, beretter om befolkningens ernæring: „. . . man fortæller, at der i 
Grønland gives gode græsgange; og der er gode og store avlsgårde, thi 
folk har der en mængde af hornkvæg og får, og man laver megen smør 
og ost; deraf lever menneskene hovedsagelig samt også af kød og alle 
slags fangst, såsom kødet af rensdyr, hvaler, sælhunde og bjørne . . .“



På Brattahlid i Østerbygden sidder Erik den Røde og Thjodhilde og ser, 
hvordan det, de har sat i gang, udvikler sig. Sagaen siger om Erik: „Alle 
rettede sig efter ham, og det varede så længe, han levede.“ Det var skik 
for store mænds sønner at tilbringe en tid ved et hof, og Erik den Røde 
sendte sin søn Leif til kong Olav Tryggvason i Trondhjem. På den tid

Fig. 3. Luftfotografi af K’agssiarssuk med 
liojdekurver og nogle af Brattahlids ruiner 
indtegnet. Nord opad. Det er bemærkel
sesværdigt, at afløseren for Thjodhildes 
kirke ikke rejses på dennes tomt, sådan 
som det ellers har været skik og brug.
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Eig. 4. To inamlsgi ave syd for kirken. -  
K irkegården er anlagt på en gammel 
strandterrasse med kraftige ral-afle jringer, 
der ikke begunstiger bevaringen af skelet
delene.

var det, at norskekongen, som sagaen udtrykker det, „hærgede landet til 
kristendommen“.

Om besøget hos Olav Tryggvason beretter dennes saga: „Kongen for
kyndte troen for Leif ligesom for andre hedninger, som kom til ham. Det 
var kongen let at overtale Leif, og han blev da døbt med alle sine skibs
folk. Leif var hos kongen den påfølgende vinter over og nød en god be
handling og en meget venskabelig omgang.“ Videre fortæller sagaen: „Den 
samme vår (omkring år 1000) sendte kong Olav Gissur og Hjalte til Is
land for at forkynde kristendommen, . . .  da sendte han også Leif Eriks
son til Grønland for at forkynde kristendommen der. Kongen medgav ham 
en præst og nogle andre viede mænd, som skulle døbe folket der og lære 
det den rette tro. Leif drog den samme sommer til Grønland. På rejsen 
did optog han i havet et skibsmandskab, som var helt forkommet og lå 
på et ganske sønderslået skibsvrag, og på denne samme rejse fandt han 
Vinland det Gode (Nordamerika), kom i slutningen af sommeren til Grøn
land og drog til Brattahlid, hjem til sin far Erik for at opholde sig hos ham. 
Folk kaldte ham siden Leif den Lykkelige, men hans far Erik sagde, at de 
to ting gik op imod hinanden, at Leif havde bjærget et helt skibsmand
skab, og det at han havde fort skademanden til Grønland, så kaldte han 
præsten. Dog blev, efter Leifs råd og tilskyndelse Erik og alt folket på 
Grønland døbt.“

At Erik den Røde dog ikke straks lod sig døbe, synes at fremgå af Thor- 
finn Karlsefnes saga: „Han (Leif) forkyndte snart kristendommen og den 
almindelige tro i landet, og foredrog for folket kong Olav Tryggvasons 
ordsending, og forklarede dem, hvor megen herlighed og glans der var ved 
denne tro. Erik var langsom til at tage nogen bestemmelse om at forlade 
sin tro, men Thjodhilde lod sig snart bevæge, og hun lod bygge en kirke 
ikke ganske nær ved husene; dette hus blev kaldt Thjodhildes kirke. Der 
holdt hun og de andre, der antog kristendommen, deres bønner. Thjod
hilde ville ikke fra den tid, hun havde antaget troen, have nogen om
gang med Erik; og dette var ham meget imod.“

Brattahlid blev udgravet og identificeret af Poul Nørlund og Mårten 
Stenberger i 1932. Nordligst på Brattahlidsletten ligger den store rektan
gulære ruin af kirken fra omkring 1300, under hvilken der fandtes spor af 
en endnu ældre kirke, og i umiddelbar nærhed heraf den boligtomt, der 
sædvanligvis kaldes „Eriks hal.“ At Erik aldrig har opholdt sig i denne hal 
er givet, men udelukkes kan det ikke, at han har bygget det hus med 
krumme langvægge, som spores under hallen. Thjodhildes kirke lykkedes 
det ikke at finde i 1932. En tilfældighed skulle bringe kirken for dagen.

Brattahlid er nu et udsted ved navn K’agssiarssuk. Grønlænderne, der bor 
her, kom hertil i 1924 for at genoptage nordboernes erhverv, og får, køer 
og heste græsser nu atter på Brattahlid. Sommeren 1961 skulle der opføres
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et skolehjem for børnene fra de afsidesliggende fåreholderpladser. Kateket 
Lars Motzfeldt havde udpeget en smuk byggeplads lige ved skolekapellet, 
og håndværkerne gik i gang med at grave fundamentgrøfterne, der til 
deres overraskelse viste sig at løbe gennem en begravelsesplads. Spaden 
stødte på adskillige kranier, og kateketen fik arbejdet indstillet. Natio
nalmuseet blev underrettet om fundene, og da antropologen kunne fastslå, 
at de fundne kranier var af nordboere, tydede meget på, at Thjodhildes 
kirke endelig havde røbet sig. Udelukkes kunne det imidlertid ikke, at det 
drejede sig om en hedensk gravplads, thi flere af nordboerne på Brat- 
tahlid må jo være gået i graven som hedninger, før Leif hentede kristen
dommen i Norge. En prøvegravning blev iværksat samme sommer. Et 
hold geologer, som opholdt sig i nærheden, foretog den første gravning på 
stedet, og da de konstaterede såvel bygningsrester som flere begravelser, 
stod det klart, at det måtte være Thjodhildes kirke. Museumsinspektør 
Jørgen Meldgaard fortsatte prøvegravningen og sørgede for at få skole
hjemsbyggeriet flyttet og kirketomten fredet og indhegnet.

De egentlige udgravninger, der er foretaget med støtte fra Statens almin
delige Videnskabsfond, har fundet sted somrene 1962 og 1964 og vil blive 
fortsat sommeren 1965. Det omfattende arbejde er foretaget af forfatteren 
i samarbejde med bl. a. stud. mag. Sven Erik Albrethsen, museumsdirek-

Fig. S. Kirken under udgravning. Set fra 
ost. Med punkteret linje er angivet det 
omtrentlige forlob af de sammensunkne 
torvemure. I profilvæggene ses de mange 
lag af vandretliggende ..strengui "-torv.
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?ig. 6. Nys skårne græstorv. Skagafjord, 
siand 1962.

tør Kristjan Eldjarn, mag. art. Ole Feldbæk, museumsinspektør Bent Freds
kild, stud. art. Josef Motzfeldt, mag. art. Lise Rishøj Petersen, museums
inspektør Elise Thorvildsen og pastor M. Wolfe, O.M.I.

Thjodhilde byggede sin kirke på Brattahlidsletten knap to hundrede 
meter syd for det sted, hvor det formodes, at Eriks gård har ligget. Altså 
som sagaen siger „ikke ganske nær husene“. Gemt af vejen var den dog 
ingenlunde, iøjnefaldende placeret som den var på en strandterrasse hævet 
over fjorden ved elven, som deler Brattahlidsletten. Synlig viden om har 
den været, og også fra Eriks gård har man haft den for øje.

Kirken har været usædvanlig lille. Indvendig var den kun 2 meter 
bred og 3,5 meter lang. Den østlige del af kirkerummet har været præstens 
domæne -  muligvis er et plankeaftryk 1 meter fra østgavlen spor efter en 
adskillelse mellem kor og skib -  så menigheden har ikke haft megen plads. 
Tæt sammenstuvet har der kunnet stå 20-30 mennesker under tag.

Kirken rummer i sin planudformning et meget spændende træk, som 
ret beset er det eneste, der arkæologisk daterer bygningen. Ligesom samti
dige verdslige huse har kirken haft svagt udadbuede langvægge og rette 
gavle. En plantype, som vel har præget de nordiske lande i vikingetiden, 
men som synes at uddø i løbet af 1000-tallet.

Kirken var bygget af græstørv, træ og sten. I det ydre dominerede græs
tørven, for ikke alene de svære mure i nord, øst og syd var overvejende 
af græstørv, men også taget må have haft græstørvsbeklædning. Vest
gavlen, hvori døren sad, adskilte sig fra de øvrige vægge ved fuldt ud at 
være af træ. Inde i kirken var de rå tørvemure ikke synlige, idet der inden 
for disse stod lette træpanelvægge, ja, i realiteten har der stået et helt 
træhus inden for den u-formede græstørvsvold. Hvorfor har man i det 
hele taget haft disse græstørvsvægge? Det kan uden vanskelighed begrun
des. På Grønland er træ en sjælden vare, der må spares på, og en spinkel 
trækonstruktion ville ikke i sig selv være i stand til at modstå de kraftige 
grønlandske storme. Kirkens tag hvilede ikke på græstørvsvæggene, men 
på 6 parvis stillede stolper inde i kirken og på panelvæggene. Røde sand
stensfliser dækkede gulvet, og langs væggene i nord og syd har der været 
lave bænke.

Efter dette hastige rids af kirken, hvor Thjodhilde og de andre, der an
tog kristendommen, holdt deres bønner, vil vi se nøjere på nogle af de 
udgravede spor.

Billedet, vi kan danne os af Thjodhildes kirke, er langt fra fuldstæn
digt, ikke mindst fordi kirken er en i bogstavelig forstand nedlagt byg
ning, hvorfra alt det, der kunne bruges andet steds, er fjernet, måske for at 
finde anvendelse i den ny kirke. Det har i første række været træet og vel 
nogle af stenene, der kunne genanvendes. De kraftige græstørvsmure har 
derimod fået lov at stå tilbage efter at være jævnet en smule ud.

10



Græstørvsteknikken bragte nordboerne med sig fra Island, der har 
vidtstrakte områder, hvor det ikke er muligt i tilstrækkeligt omfang at 
skaffe egnede sten til byggeri. Græstørven er under de nordlige himmel
strøg af en særlig fast og god karakter som byggemateriale, for i det kolde 
klima formulder græstørven meget langsomt og vokser til en tæt, sam
menfiltret masse.

Det fineste byggemateriale er det øverste lag af jordskorpen, det vil 
sige den egentlige græstørv. I Island kaldes disse tørv for „strengur“ og 
skæres sædvanligvis i bredder på 20-25 cm og med længder fra 70 til 130 
cm. Det er sådanne „strengur“-tørv, der er anvendt i Thjodhildes kirke.

I de stærkt sammensunkne vægge, der forneden har en bredde på 1,3 
meter, har vi talt op til 25 lag tørv over et kraftigt afretningslag. Og 
eftersom en gennemsnitstykkelse på 5 cm synes at være den mindst mulige 
for strengurtørv, kan det fastslås, at væghøjden har været i hvert fald 
omkring halvanden meter.

Fig. 7. Sydvesthjørnet af Gröf kirke, Ska- 
galjord, Island. -  Græstorvsmuren er lige
som i Thjodhildes kirke hygget op af vand
ret liggende „strengur“ -  torv. Antallet af 
torv svarer i øvrigt nøje til, hvad vi har 
kunnet tælle i Thjodhildes kirkes sammen
sunkne og deformerede mure.
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Fig. -S. Saurbær kirke. Eyjafjord, Island. - 
Af endnu eksisterende kirker er de island
ske græstorvskirker dem, der kommer 
Thjodhildes kirke nærmest. De få, der står 
tilbage, er ikke særlig gamle (de fleste fra 
1700- og 1800-tallet), men efter fundet af 
den lille kirke på Brattahlid kan der ikke 
være tvivl om. at denne kirketype hører til 
de ældste i Norden.
Når de islandske torvekirker er tråd t ind i 
arkitekturhistorien som en særlig bygnings
type. skyldes det, at man ikke har betrag
tet dem konstruktivt. Torvehusene er slet 
og ret trækirker med græstorvsvold om
kring. Tørvcmurcnc står helt fri af træ 
bygningen: -  et lul tmellemrum på 30-40 
cm er ikke usædvanligt. Kun tagets græ s
torvsbeklædning er i forbindelse med tor- 
vcmurcnc. og det er en elastisk forbin
delse.

Vest væggen må som nævnt have været tømret. Græstørvslang væggenes 
ophør mod vest giver os groft gavlens placering, idet sidevæggene af tek
niske grunde må løbe en anelse frem foran den tømrede gavl. løvrigt ser 
det ud til, at gavlvæggen kan ..låses fast“ mellem det vestlige stolpepar og 
den store sandstensflise, der ligger på sin oprindelige plads foran døren, 
og hvis østkant formentlig ret nøje har fulgt gavlens fod.

Panelvæggene af træ indenfor tørvevæggen har ikke kunnet påvises 
direkte -  muligvis hidrører et aftryk registreret i et snit gennem øst
gavlen fra panelet, men sporet er dog så lidet, at det i sig selv ikke er for
tællende. Derimod synes nogle sten, der ligger tæt op til tørvevæggens 
inderside at vidne om panelvæggens eksistens. Om tre sten ved nordvæg
gen fortæller stratigrafien, at de også må have ligget her, da kirken var i 
brug. Tørvevæggens udformning udelukker, at muren indvendig har haft 
en stenskal. Og da man ikke kan forestille sig stenene ligge fremme inde 
i kirken, er det nærliggende udfra parallelmateriale at antage, at fodtømme-
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ret for en panelvæg har hvilet på stenene. Ikke alene synes stenene at 
indicere panelvægge, men tillige, at der langs væggene i nord og syd har 
været bænke udgående fra panelvæggens fodtømmer, sådan at stenene har 
været fuldstændig skjult.

Fig. 9. Skitse af kirketomten og de til og 
med sommeren 1964 undersøgte grave. Nord 
er opad. Til venstre ses diget, der muligvis 
har afgrænset tunet. Kirkens græstørvs
vægge er angivet med kraftig skravering. 
Stolpehuller er indtegnet som cirkler. De 
prikkede flader er stenfliser. Umiddelbart 
syd for kirken ligger den ejendommelige 
tretten-mands begravelse. Flertallet af kvin
derne er begravet nord og øst for kirken, 
mens mændene overvejende er lagt syd for.
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Fig. 10. Skitse til forklaring af kirkens op
bygning. Tegningen må ikke opfattes som 
et egentligt rekonstruktionsforsøg.

Af de 6 tagbærende stolper inde i kirker er sporene af de 5 gravet frem. 
Det 6. har foreløbig fået lov at gemme sig under grønsværen. Stolperne 
har ikke været jordgravede, men stod blot på overfladen, så vi nu kun kan 
spore dem, hvor de har passeret gennem de tynde afretningslag under 
flisegulvet og se det svage aftryk, de har sat i terrænet.

Gulvets flisebelægning fortsætter ud foran kirkens vestgavl, og lige vest 
for nordvæggen -  i dennes indvendige flugt -  findes et kraftigt planke
aftryk. Undersøgelsen af dette er endnu ikke afsluttet, men viser det sig, 
at der i det urørte område ud for sydmuren er et tilsvarende spor, er det 
sandsynligt, at der her ved kirkens vestende har været en slags „forkirke“ 
-  en tilbygning, der ofte omtales i sagaerne. Klokken har måske kunnet 
hænge overdækket her.

Lige udenfor østgavlen fandt vi under sten, der må være faldet 
ned fra gavlen, et stykke af en lille træramme. Det er sandsynligt, at den 
har fungeret som vinduesramme i østgavlen over alteret. Rammen, der 
er samlet ved hjælp af jernsøm, består af såvel nåle -  som løvtræ. Er den 
mon stykket sammen af drivtømmer?

Skønt uanselig i dimensioner er Thjodhildes kirke et betydningsfuldt 
bygværk. Her står vi for en gangs skyld overfor en af sagalitteraturens 
huse. Og Thjodhildes kirke har givet os Nordens hidtil ældste kirkegrund
plan. Vel kender vi nogle få kirker, som muligvis kan være opført lidt 
før Thjodhildes, men deres planudformning har vi ikke helt rede på. Den
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lille grønlandske kirke rejser da spørgsmålet, om der andre steder i Nor
den i kristendommens første tid stod kirker, der som Thjodhildes var byg
get over samme planskema som samtidige verdslige huse med buede lang
vægge. Måske har det været tilfældet med nogle af de kirker, der skød op 
i Norge under Olav Tryggvason. Kongens voldsomme missionsiver satte 
sig ikke dybe spor, og der er endnu ikke i hans hjemland fundet rester af 
kirker, som kan tilskrives ham. Men her „ved verdens ende“ ligger en lav 
jordhøjning og minder om den norske missionskonge.

For de kristne på Brattahlid var kirken samlingspunktet, og de dødes 
grave blev lagt tæt om den lille kirke. Da alt tyder på, at kirken kun har 
haft forholdsvis kort levetid -  efterhånden som alle på Brattahlid blev 
kristne, var pladsforholdene for trange -  må det være de første slægtled 
af nordboer på Brattahlid, vi finder på kirkegården. Her må Thjodhilde, 
kirkebyggeren, hvile, og sandsynligt er det vel også, at Erik den Røde 
blev begravet i kristen jord. Nordamerikas opdager, Leif den Lykkelige 
ligger her formentlig også sammen med sine søskende, Thorstein, Thor
vald og Freydis. Ingen gravsten fortæller nu, hvem der ligger i gravene, og 
identificering er derfor umulig. Men det enestående brede og homogene 
skeletmateriale vil, når den omfattende antropologiske undersøgelse er 
gennemført, give os et præcist billede af et repræsentativt udsnit af den 
befolkning, der koloniserede Grønland. Og det er, når alt kommer til alt, 
nok så væsentligt.

Lige vest for kirken og gravene spores et jævnaldrende, stærkt udvisket 
græstørvsdige, hvis forløb endnu ikke fuldt ud er klarlagt. Et egentligt 
kirkedige er det næppe, men måske en del af Eriks tundige. I så fald er 
Thjodhildes kirke blevet lagt i et hjørne af tunet.

Den antropologiske undersøgelse af skeletterne foretages af dr. med.

Fig. 11. B rattahlids tre kirker fra nordbo
tiden giver et billede af kirkebyggeriets 
udvikling i G rönland. Til venstre T h jodh il
des kirke som den tegnede sig efter 1962- 
undersogelsen. Den punkterede linje angi
ver den omtrentlige udstræ kning af k irke
gårdsarealet. I midten er kirke nr. 2's plan 
sogt rekonstrueret. Kirken, der muligvis 
var omgivet af et cirkulæ rt dige. synes at 
have været af den blandt de grønlandske 
m iddelalderkirker udbredte type med sæ r
skilt kor og „åben vestgavl“. Man har 
ment, det drejer sig om stenkirker med en 
vestgavl af træ. Sandsynligere er dog, at 
det har været træ kirker blot med en pak
ning af sten og græstorv omkring. I så 
fald er tillige mangelen på korbuevanger 
forklarlig. Til højre den rektangulære k ir
ke fra o. 1.300. der nu står som ruin på 
Brattahlid.
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Fig. 12. En kvindegrav nord for kirken. 
Gravens dybde var så ringe, at kraniet lå 
synligt, da græstørven var fjernet.

Jørgen Balslev Jørgensen, der til stadighed har deltaget i arbejdet i mar
ken, så selv det stærkest nedbrudte skeletmateriale, der umuligt kunne 
optages til nøjere undersøgelse, har kunnet fravristes oplysninger.

Til nu har vi udgravet 96 individer, og så vidt vi kan skønne, er der på 
kirkegården i alt omkring 150 grave.

En stor grav syd for kirken rummede hulter til bulter flere tusinde 
knogler. Blandt andet var der hele tretten kranier, og det komplicerede 
puslespil, der fulgte efter optagningen af skeletdelene, gav til resultat, at 
graven bogstavelig talt indeholdt samtlige knogledele af tretten mand. To 
af dem er kun store drenge, ellers er ældre og yngre voksne ligelig fordelt. 
Gennemsnitshøjden for de voksne er så anselig som 177 cm. Hvad er for
klaringen på, at knoglerne lå så rodet? Kan det tænkes, at de tretten er 
begravet på en hedensk gravplads og derefter, da kirkegården var en rea
litet, gravet op og i opløst tilstand begravet igen i indviet jord? 1 så fald 
er det lidt besynderligt, at der ikke er kvinder iblandt. Det er måske mere
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Fig. 13. Kirkegården under udgravning. 
Græstorven er fjernet på et område nord
ost for kirken og gravene med deres fyld 
af ral fremtræder klart mod den omlig
gende, urørte .,nordbo“overflade.



sandsynligt, det drejer sig om et skibsmandskab, bragt hertil langvejs fra. 
Sagaen fortæller om Lig-Lodin, der fik sit øgenavn, fordi han ofte om 
sommeren foretog togter til de nordlige, ubeboede strøg, og bragte med sig 
tilbage til kirken de lig, han fandt på kysten hidrørende fra forliste skibe, 
for at give dem en kristen begravelse. Ikke altid førtes de hele lig til kir
kegården. Af hensyn til transporten indskrænkede man sig undertiden til 
skeletdelene. 1 Ejnar Sokkesøns saga fortælles, hvorledes man fandt et 
hus fuldt af døde i umiddelbar nærhed af et skibsvrag. Om de videre 
hændelser står der: „Da sagde Sigurd: Det forekommer mig rådeligst, at 
I lægger ligene i de kogekar, som har tilhørt de afdøde, med kogende 
vand, for at kødet således kan skilles fra benene, som da vil være lettere 
at føre til kirke . . . “ Det kan ikke udelukkes, at sammenblandingen af de 
trettens knogler skyldes, at de er blevet kogt af.

Knoglerne af de tretten mand i fællesgraven er ikke ene om at ligge 
„forkert“. Øst for kirken fandtes en knoglehob bestående af en kvindes 
og en mands skeletdele, og flere steder har vi udgravet de sammenbund
tede knogledele af et menneske. Disse begravelser må være sekundære: 
muligvis er de pågældende mennesker døde før der var kirkegård i Grøn-

Fig. 14. Dc sammenbundtede knogledele af 
et menneske, begravet syd for kirken. 
Sandsynligvis drejer det sig om en per
son. der oprindelig er begravet andetsteds, 
og så efter en tids forlob gravet op og 
fort til kirkegården på Brattahlid.

Fig. 15. Fællesgraven syd for kirken. Hul
ter til bulter ligger her skeletdelene af 
tretten mand. I gravens østende (billedets 
forgrund) ses fire kranier på stribe.
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land -  ja, er måske begravet som hedninger -  og så siden af slægtninge 
gravet op og ført til kirkegården.

Ser vi bort fra den store fællesgrav, fordeler de resterende 83 individer 
sig således: 10 børn, 3 teenagere og 70 voksne. Blandt de voksne er der en 
lille overvægt af mænd. Legemshøjden for mændene, der ligger begravet 
syd for kirken, er gennemsnitlig 174 cm; tre af dem har været 184 cm høje 
og en enkelt måler endda 185 cm. Kvinderne -  ost og syd for kirken -  har 
en gennemsnitshøjde på 166 cm.

Begravelserne nordligst på kirkegården afviger fra de ovrige. Der er 
anvendt mindre omhu ved deres udførelse; flere af skeletterne ligger i 
mere eller mindre tilfældige stillinger og en del af dem i grave af ganske 
ringe dybde. Også antropologisk synes der at være forskel. De mennesker, 
der ligger her, er betydelig mindre end de andre. Således er forskellen i 
gennemsnitshøjden så anselig som 7 cm for kvinderne. Kan det være træl
lene? De fortsatte undersøgelser vil forhåbentlig give klarhed over dette 
spændende spørgsmål.

Flertallet af de ældre på kirkegården har haft svær gigt i rygrad og 
hofter, nogle har været så krumbøjede og stivbenede, at de end ikke kun
ne rettes ud, da de blev lagt i graven. Det forhold er dog ikke specielt for 
Grønland, men ser ud til at gælde hele Nordens befolkning i Vikingetiden.

Hvordan gik det de to „ubygder“ på Grønlands vestkyst, som dannede 
den yderste grænse for den nordiske vikingetids kolonisationsrejser. Ve- 
sterbygden var øde ved midten af 1300-tallet, og Østerbygden synes ud
død omkring år 1500. Vor viden om bygdernes sidste tider er yderst spar
som. Hvorfor de efter 500 års eksistens affolkes, ved vi ikke. Mange 
forklaringer har været bragt til torvs: bl. a. overfald af eskimoer, som 
atter var kommet på de kanter, klimaforværring, svigtende besejling, pi
ratoverfald, udvandring og degeneration.

Det var ved undersøgelsen af skeletter fra kirkegården på Herjolfsnæs, 
hvor de sensationelle dragtfund blev gjort, man mente at kunne påvise 
meget svære degenerationstegn og udlagde dette som årsag til nordboernes 
undergang. Nye undersøgelser af dette ikke særlig repræsentative skelet
materiale har imidlertid sat et spørgsmålstegn ved de resultater, man 
nåede dengang. Materialet kan slet ikke bære så vidtgående slutninger, 
som det har skullet. Opgaven, der nu står for, er at undersøge en større 
gruppe af nordboer fra bebyggelsens sidste fase og sammenligne dem 
med de landnamsfolk, vi nu kender fra Tjodhildes kirkegård. På den 
måde kan vi nå frem til et klarere billede af nordboernes liv -  og måske 
deres undergang -  i Grønland.
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Nye fund af guldbrakteater
J / E l i s a b e t h  M u n k s g a a r d

Den stadigt stigende mekanisering er uden tvivl en god ting for land
bruget, der som alle andre erhvervsgrene plages af mangel på arbejds
kraft; men det skal ikke skjules, at en meget lille del af landets befolkning 
betragter mekaniseringen med noget dystre blikke. Mindretallet udgøres 
af arkæologer og museumsfolk, der med sorg i sinde konstaterer, at skatte
fund fra oldtiden bliver stadig færre og at Nationalmuseets danefæproto
kol (den protokol, hvori alle guld- og sølvfund indføres) bliver tyndere 
og tyndere år for år.

Oldtidens skjulte skatte og offergaver, gemt under sten eller nedgravet 
i ødemarken, der senere blev lagt under plov, kom i „de gode, gamle dage“ 
næsten altid op i en plovfure eller på en harvetand -  og det gør de stadig, 
men landmanden ser nu engang ikke det samme fra en traktors høje fører
sæde, som han tidligere så, når han gik i marken bag plov eller harve. 
Hvad Nationalmuseet nu modtager af guld eller sølv fra oldtiden kommer 
næsten udelukkende fra marker, der endnu betjenes med håndkraft. Derfor

Fig. 1. Billedet øverst på siden: Tre ens 
brakteater fra Kongsvad å i Præstø amt 
fæstet på et guldrør dekoreret med fint 
filigranarbejde. De har alle tre samme ru
neindskrift: foslau, hvoraf ingen sikker 
tolkning kan gives.
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Fig. 2. D-bi akteatcn fra Vamdrup i Ribc 
amt (dobbelt størrelse).

Fig. 3. Forstørret gengivelse af Vamclrup- 
brakteatens dvrefigur, i forhold til lig. 2 
drejet ISO0. Lodret skravering: dyrets ho
ved. Kryds-skravering: dyrets krop. Vand
ret skravering: bagben. Skrå skravering: 
hals og forben.

gud være lovet for roer, løg og kartofler, de kan da endnu give ekstra af
grøde i form af et stykke guld eller sølv fra oldtiden.

Blandt de senere års skattefund, der som danefæ er indsendt til Na
tionalmuseet, er der fem guldbrakteater, fire fra Jylland og en fra Sjælland.

Brakteaterne tilhører 5. og 6. årh. efter vor tidsregning. Der kendes her 
fra landet i alt omkring 300 stykker -  et udpræget nordisk smykke, der 
også kendes fra Norge og Sverige og i få eksemplarer fra Nordtyskland 
og England. Brakteaterne er nordiske kopier af romerske mønter og kej- 
sermedailloner, der i folkevandringstiden kom til Norden i stort tal, men 
brakteaterne er dog mere end slaviske kopier af fremmede forbilleder; de 
får efterhånden helt deres egne ornamenter og idéindhold. De er bestemt 
til ophængning, har næsten alle øsken til kæde og er oftest omsluttet af en 
snoet eller riflet, spinkel guldtråd.

Siden den arkæologiske forskning for godt hundrede år siden begyndte 
at beskæftige sig med brakteaterne, er disse blevet delt i forskellige grup
per efter deres dekoration og med en -  lidt intetsigende -  navngivning 
kaldt A- B- C- og D-brakteater. Selve navnet brakteat er et lån fra mønt
forskningen, idet en brakteat er en ensidigt præget mønt (i modsætning 
til det almindelige dobbeltpræg med forskelligt billede eller indskrift på 
hver side) og vore smykkebrakteater er netop ensidigt præget. De linjer, 
der står ophøjede på forsiden, ses fordybede på bagsiden (se fig. 6 og 9); det 
tynde guldblik, hvoraf brakteaterne er fremstillet, er altså presset i et 
udskåret stempel, en matrice.

A-brakteaterne er den gruppe, der kommer de romerske mønt- eller me- 
daillonforbilleder nærmest. De er alle dekoreret med et mandshoved i pro
fil (fig. 7), kejserbilledet, og ofte forsynet med en runeindskrift eller -  
sjældnere -  en indskrift af forvanskede latinske bogstaver, der efterligner 
forbilledets indskrift, kejserens navn. B-brakteaterne udgør faktisk den 
gruppe, hvori man ikke kan placere A, C og D-brakteaterne, lidt af en 
brokkasse, synes man, hvori man finder f. eks. tre tynde tændstikmænd 
omgivet af forskellige symboler som hagekors eller stiliserede fugle; de 
kopierer et yndet romersk møntbillede „Victoria kranser en sejrherre“. En 
anden B-brakteat-gruppe afbilder en forvreden mandsskikkelse i løb eller 
spring. C-brakteaterne udgør en stor gruppe, de forestiller alle et 
mandshoved i profil over et firføddet dyr, der bedst karakteriseres som 
en hest med okse- eller bukkehorn. D-brakteaterne, der også danner en 
stor familie, har mistet ethvert præg af de romerske forbilleder. De er 
udelukkende dekoreret med dyreornamenter, der også kendes fra samtidige 
smykker og våbenudstyr. I modsætning til de andre brakteatgrupper har 
D-brakteaterne aldrig runeindskrift.

Af de fem nye brakteater tilhører de fire gruppe C og een gruppe D. 
D-brakteaten dukkede op i 1955 på en mark i Vamdrup (Anst herred.
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Ribe amt) og blev indsendt til Nationalmuseet af finderen, Gustav Jessen 
i Vamdrup. Dekorationen på Vamdrup-brakteaten (fig. 2-3) forestiller et 
stærkt stiliseret, bagudseende dyr, hvis for- og bagben er flettet omkring 
kroppen. På fig. 3 ses dyret i tegning med hoved, lemmer og krop mar
keret med hver sin skravering. Dette sammenkrøllede dyr med „næb" og 
kruset øjenramme har mange nære slægtninge i Syd- og Vestjylland, men 
præget er nyt og kendes ikke fra andre fund. Ganske lignende dyr, men 
altså præget med et andet stempel, kendes fra brakteatfund i Vester Nebel 
i Vejle amt, Skonagcr i Ribe amt, Skodborg i Haderslev amt, Agerskov 
og Nørre Hvam i Ringkøbing amt og Tapdrup i Viborg amt. I Tapdrup- 
fundet er der ikke mindre end 12 ens D-brakteater slået med samme stem
pel. Endelig kendes et enkelt eksemplar fra Fyn, fra Søndersø i Odense 
amt. Forøvrigt er dette D-brakteatbillede et af de få, der kendes fra uden
landske fund, det er til stede både i Frisland, i Hannover og i England.

Den anden D-brakteat, der er nært beslægtet med Vamdrup-brakteaten, 
blev i sommeren 1965 indsendt til Nationalmuseet. Findestedet er Grathe 
Hede mellem Viborg og Kjellerup. Også denne sidst fundne brakteat er 
dekoreret med et bagudseende dyr (fig. 4). Foran det krumme næb er an
bragt en lille kringleformet figur, og de båndformede lemmer og kroppen er 
forsynet med en midterfure. Forbenet er lagt under dyrets hals og derefter 
i en smal løkke omkring den S-slyngede krop. Bagbenet er lagt under og 
over forkroppen og afsluttes af en lille krum fod ved øskenen.

Dyret er af samme type som Vamdrup-brakteatens og de dermed be
slægtede stykker -  bortset fra at øjenrammen ikke er kruset -  men præget 
er nyt. Som på den ene Vester Nebel-brakteat vender dyrets hoved mod 
højre; ellers har prægene i denne D-brakteatgruppe dyrehoveder vendt 
mod venstre. Den brakteat, der kommer den sidst fundne D-brakteat nær
mest, er for øvrigt norsk -  fra Rivjeland i Rogaland.

Den sjællandske C-brakteat fra Snesere Overdrev (Baarse herred, 
Præstø amt) blev fundet ved roehakning og indsendt til Nationalmuseet i 
1964 af finderen, fru Olga Jacobsen i Snesere. Lige så karakteristisk 
som Vamdrup-brakteaten er for Jylland er Snesere-brakteaten for Sjæl
land. Rytteren har håret snoet i en pisk i nakken, hans hals hviler på ryggen 
af det hornede dyr, der muntert springer af sted i så rask trav, at venstre 
bagben er slynget op over dets ryg (fig. 5). Også dette brakteatstempel er 
nyt, men nære slægtninge kendes fra flere sjællandske fund som Gummers- 
mark og Aversi i Præstø amt, Ejby i Københavns amt, Lynge Gyde i Frede
riksborg amt, samt fra en brakteat, der kun vides at være fundet på Sjælland. 
Desuden kendes der et enkelt eksemplar fra Mols, fra Kjøllergaard på Born
holm og fra Killerup på Fyn, samt et fra Skåne og et fra sydøst-Norge. Ka
rakteristisk for denne C-brakteatgruppe, der har sit centrum på Sjælland, er 
den vinklede overgang mellem dyrets manke og ryg, rytterens nakketop og

Fig. 4. D-braktcat fra Grathe hede. Øske
nen sidder diametralt modsat dyrets hoved 
(ca. dobbelt størrelse).

Fig..). C-braktcaten Ira Snesere i Præstø 
amt forestillende en venstrevendt profil 
over et firføddet dyr (dobbelt størrelse).
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Fig. 6-7-8. Til venstre C -hrakteaten fra 
L indkær i Randers amt. Forside. Dernæst 
henholdsvis A -brakteat og C -brakteat fra 
Overhornbæk i Viborg amt. Indskriftbån
dene afslu ttet af fuglchovedcr. og C-brak- 
teatens motiv svarer nøje til L indkær- 
brakteatens (dobbelt storrclse).

Fig. 9. L indkæ r-brakteatens bagside (dob
belt storrclse).

hagekorset foran hans ansigt. Den nyfundne Snesere-brakteat er den eneste 
danske af denne gruppe, der ikke er forsynet med runeindskrift.

De to andre C-brakteater fandtes begge i 1957. Den ene er fra Kolby i 
Farstrup sogn (Slet herred, Aalborg amt) (fig. 10), den blev fundet ved 
markarbejde og indsendt af finderen Harald Frøkjær. Kølby-brakteaten er 
nært beslægtet med C-brakteaten fra Lindkær (fig. 6 og 9) i Laurbjerg sogn 
(Galten herred, Randers amt), der fandtes ved roearbejde af gårdejer 
Axel Nielsen Pedersen og hans hustru. Lærer S. M. Flade i Laurbjerg 
sørgede for, at brakteaten blev indsendt til Nationalmuseet og i det led
sagende brev skrev han, at fru Nielsen Pedersen, da hun fandt brakteaten, 
udbrød, „Her fandt jeg en krone“! Fru Nielsen Pedersen fandt nu adskilligt 
mere, idet danefægodtgørelse og dueør tilsammen kom til at udgøre 
200 kr.

C-brakteaterne fra Kølby og Lindkær tilhører en meget lille gruppe, 
der nu -  med de to nye fund -  kun tæller syv eksemplarer af seks for
skellige præg. Tre af dem, hvoraf to er slået med samme stempel, er fra 
Overhornbæk i Viborg amt, en er fra Holmsland i Ringkøbing amt og en 
er fra Sjælland. Karakteristisk for denne lille C-brakteatgruppe er mands
hovedets „nøddeknækkeransigt“, dyrets næsten symmetriske opbygning 
med svajet hals og ryg, der mødes i en spids vinkel og den zoologiske 
mærkværdighed, at alle fire lår er tydeligt markeret selv om dyret ses 
fra siden.

Lindkær-brakteaten er så afgjort den mest spændende af de fem nv- 
fund, idet den udmærker sig ved en runeindskrift, der omfatter -  eller 
rettere forsøger at omfatte -  det ældre runealfabet. En sådan brakteat 
er aldrig før fundet i Danmark, og blandt Nordens mange hundrede 
brakteater kendes kun to „alfabetbrakteater“, der dog begge er fra Sverige.
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Lindkær-brakteatens runer står i et indskriftbånd langs ydersiden, af
sluttet af krumnæbbede fuglehoveder under øskenen; herved ses det nære 
slægtskab med Overhornbæk-fundets A-brakteat og ene C-brakteat (fig. 
7-8), der begge har et ganske lignende indskriftbånd langs kanten, men ru
nerne på disse to brakteater er uden mening, en blanding af rigtige og 
forvanskede tegn.

Runerne på Lindkær-brakteaten er venderuner, d. v. s. de står spejl
vendt og skal læses fra højre til venstre, de er altså skåret rigtigt i stemp
let, og på brakteaten begynder læsningen ved det venstre fuglehoved, der 
sidder under øskenen (se Erik Moltke, Årbøger for nord. Oldkyndighed 
og Historie 1957).

Det ældre runealfabet, der går tilbage til 2. årh. e.v.t. og hvormed 
de urnordiske indskrifter er skrevet, ser således ud:

r n > f > k < .  N ' w r r n . n M i w i x i

f u j 5 a r k . h n i j p E R S . t b  e m l n g o  d
De tre dele af alfabetet, eller fuparken som det kaldes efter de første 

runer, kaldes 1’, 2' og 3' æt. På Lindkær-brakteaten er hele 1’ æt og de to 
første runer af 2’ æt lykkedes:

r n m o i
f u p  a r k .  h n , men herefter har den stakkels guldsmed givet op 

og resten er, desværre, blevet noget forvirret vrøvl:

M i m n + w i w i )

e 1 a t (a) (j) (s) u a o ???  (usikre runer står i parentes), og hvis man 
sammenligner med det normale runealfabet ovenfor, vil man se, at resul
tatet for Lindkær-guldsmedens vedkommende har været mindre heldigt. 
En særlig interessant form er k-runen , idet den normale form for k er
<  , \ /  eller f \  og midt i de forvanskede runer ses j-formen “f" der kun

kendes fra en sjællandsk brakteat (fig. 11) og fra et engelsk sværd fra 7. 
årh., hvis klinge er dekoreret med det angelsaxiske runealfabet.

Utvivlsomt gaar Lindkær- og Overhornbæk-brakteaterne tilbage til et 
fælles forlæg. Dette ses ikke blot i dekorationen, men også i runerne. Lind
kærs tre sidste runer J ) genfindes på C-brakteaten fra Overhornbæk:
ÿ Ê N  og k findes desuden på A-brakteaten i samme fund. Lindkær-

brakteaten er sikkert den ældste af de tre, herpå tyder i hvert fald den 
delvis rigtige indskrift.

Af de danske brakteater har ca. de 60 runeindskrift, men af disse er der 
kun fem-seks stykker, hvis indskrift er fejlfri; resten er forvanskede latin
ske eller nordiske ord og sætninger. Dette forhold tyder på, at guldsmeden

Fig. 10. C-brakteatcn fra Kolby i Aalborg 
amt. Under dyrets højre forben ses tre ru- 
neglignende tegn (dobbelt størrelse).
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og den runekyndige ikke har været identiske. Man må snarest forestille 
sig, at runemesteren har givet guldsmeden et forlæg til en indskrift, og når 
guldsmeden både skulle holde styr på en for ham måske uforståelig række 
tegn og yderligere skære dem spejlvendt i sit stempel, er der ikke noget 
at sige til, at forsøget ofte var dømt til forlis. Her har vi sikkert forkla
ringen på de mange venderuner og meningsløse indskrifter og på Lindkær- 
og Overhornbæk-brakteaternes kaotiske fupark.

Hvad brakteaterne har været brugt til, kan vi ikke sige med sikkerhed. 
De har naturligvis tjent som hængesmykker -  flere af dem er i stedet for 
at være forsynet med øsken fæstet til et smukt ornamenteret guldrør 
(fig. 1) -  men deres ejendommelige billedverden og runeindskrifterne får 
os til at tro, at de har haft en større funktion end blot at pynte og stille 
rigdom til skue. Billederne kan have haft et mytisk eller religiøst ind
hold, som vi i dag intet kendskab har til, da det ikke er overleveret i de 
langt senere gudemyter, vi kender fra vikingetid. Den længste brakteat- 
indskrift, der kendes fra Danmark, står på den ovenfor omtalte Sjællands- 
brakteat (lig. 11): »Jeg kaldes Hariuha, den ulykkesvise, jeg giver lykke“. 
Her aner vi et glimt af den kraft og trolddom, der gemmer sig i en lykke
bringende amulet.

Fig. 11. Sjællands-brakteatcn med den 
længste runeindskrift, der kendes fra dan
ske brakteatlund. (dobbelt størrelse).

Nationalmuseet er ikke forvænt med nye fund af brakteater, så det må 
betegnes som et helt usædvanligt sammentræf, at der netop i efteråret 1965 
skulle indkomme hele tre. Den ene -  fra Grathe hede -  nåede at komme med 
i nærværende artikel. De to andre indkom først i september. De blev begge 
fundet af ingeniør K. Bak og hans hustru under vandringer langs Horns
herreds kyst mod Roskilde fjord. At de ret uanselige små guldskiver af fin
derne blev identificeret som oldsager skyldtes et fjernsynsprogram om old
tidsguld, der blev udsendt i de samme dage. Den ene af disse brakteater er 
gengivet på titelbladet foran i bogen. Det drejer sig her om en C-brakteat 
af et nyt præg og en ret usædvanlig type. Hesten er gengivet meget natura
listisk med strittende manke og lang hale. Bidselringen og tøjlen er tydeligt 
markeret ligesom rytterens arm og ben. Foran hestens hoved ses en lille 
menneskefigur og mellem forbenene et runelignende tegn. Andre fyld
figurer er fugl og hagekors. -  Den anden nyfundne brakteat er knap så 
særpræget. Dens motiv svarer nøje til dekorationen på den tidligere om
talte brakteat fra Snesere Overdrev (side 21, fig. 5), idet man ser et sprin
gende dyr, over hvis ryg er afbildet et menneskehoved i profil. Også det 
som fyldfigur anvendte hagekors er fælles.

Trods en systematisk eftergravning på stedet lykkedes det ikke at forøge 
dette højst overraskende dobbeltfund. Guldbrakteater har det som de 
i øvrigt jævnaldrende guldhorn: de kan ikke ledes frem. De kommer, 
når de vil.
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Vand er bedst!
J / h E L L E  S A L SK O V  R O B E R T S

„Vand er bedst!“ -  Med denne for en vintørstende nordbo noget forun
derlige påstand indleder den græske digter Pindar en af sine sejrshymner.
Og nordboens undren fortsætter, når man i nutidens Grækenland erfarer,
at vand er et almindeligt samtaleemne på linie med vejret i Nordvest-
europa. „Hvordan er vandet hos jer?“ er et ganske naturligt spørgsmål
til en fremmed, og med stolthed serverer en græsk bonde et glas vand fra
sin lokale kilde.

Men når man har rejst lidt i det solsvedne græske landskab, set de ud- p ig L Billedet overst på siden: græsk

tørrede flodsenge og følt behovet for en kølende drik, begynder man at landskab med udtorrct flodseng.
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Fig. 2. Vasebilledc af kildehus. British Mu
seum nr. B 332. Museum Foto.

huske den sidste, man fik i landsbyen, man lige har forladt, glæde sig til 
den næste og foretage sammenligninger, ganske på samme måde som man 
hører landets egne beboere gøre det.

Og man begynder at forstå de forestillinger, der i oldtiden knyttede sig 
til vand, både på græsk og romersk område. En forbandelse ventede den, 
der afslog at give ild og vand eller vise en rejsende vej. En vejfarende og 
fremmed var dengang som nu omfattet af gæstevenskabets hellige love og 
havde krav på disse livsfornødenheder. Til gengæld lød loven for den, 
der havde sat sig uden for samfundet, og som dette ønskede at udstøde, 
på, at alle skulle nægte vedkommende ild og vand. Landflygtighed ramte 
i det tørre klima meget hårdere, end den ville gøre i mere tempererede 
egne, hvor det er lettere at klare sig uden for de faste landsbyer. Men hvor 
disse er så godt som enerådende over kilderne, får samfundet et virksomt 
magtmiddel over for den enkelte.
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Vi ser også eksempler på, at samfundets ledende skikkelser forsøger at 
gøre sig populære ved at forbedre mulighederne for vandforsyningen for 
borgerne. I sidste halvdel af 6. årh. f. Kr. hører vi, at tyrannen Peisis- 
tratos i Athen lod opføre et storslået anlæg med ni kildeudløb for Kallis- 
rhoe, „den smukke strøm“, der lå ved foden af Akropolis. Hans forbillede 
var utvivlsomt tyrannen Polykrates på Samos, som også havde søgt at 
vinde sine undersåtters bevågenhed på lignende måde. Ingen af disse anlæg 
er bevaret til vore dage, men vi kan få en forestilling om dem fra vase
billeder. Netop fra perioden omkring 525 f. Kr., hvor vi må antage, at 
Peisistratos’ bygning af Enneakrunos, som Kallirhoe skiftede navn til på 
grund af de ni udløb, fandt sted, findes en lang række attiske sortfigurede 
fremstillinger, der må være inspireret af tyrannens nye gave til byen.

Fra vasebillederne får vi et indtryk af, at et kildehus består af et halv
tag båret af en række søjler, og det er sandsynligvis den oprindelige type, 
hvis væsentlige funktion er at yde læ og skygge ved det naturlige kilde
udløb, der som regel fandtes i klippesiden. I sin simpleste form har dette 
halvtag højst sandsynligt været stråtækt, men det er langt mere forfinede 
konstruktioner, der møder os på fremstillingerne fra 6. og 5. årh. f. Kr., og 
de synes at indeholde mange træk fra samtlige tempelbygninger, men 
er naturligvis afpasset efter formålet. Således er der sikkert virkelig tale 
om et halvtag, og der har ikke været nogen mur fortil, men passagen har 
kunnet foregå frit. På den lange væg under halvtaget, og undertiden må-

Fig. 3. Detaille af vasebillede med kvindei 
i bad. Berlin.
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Fig. 4. Troilos og Polyxcna forfølges af 
Achillevs. Détaille af vase i Nationalmu
seets Antiksamling. Inv. nr. (2hr. VIII 809.

ske også på kortsiderne har udløbene været anbragt. Hvor der er tale om 
flere udlob, forudsætter det et vist kanaliseringsanlæg bag muren. Som 
det ses af fig. 2 har udløbene ofte haft figurlig udformning. Som regel er 
det et løvehoved, som har været af marmor, bronze eller brændt 1er. Tit 
er der under udløbene anbragt blokke, som kvinderne kan sætte deres 
vandkrukker på, men formentlig er vandet i mange tilfælde flydt ned i et 
bassin, som man har kunnet øse af. Dette fremgår af terrakottamodeller 
af kildeanlæg, og et eksempel herpå er også bevaret på tempelterrassen 
i Delfi, hvor en række trin fører ned til basin’et. Her føres i øvrigt kilden 
videre og udmunder i et hul i væggen, så at der er to forskellige udnyt
telsesmuligheder.

På billedet fig. 3 ser det også ud til, at vandet fra udløbene, der her er 
udformet som løve- og vildsvinehoveder, opsamles i et basin, som de ba
dende kvinder står i, mens de tager styrtebad. Det fremgår af dette billede, 
at det var en naturlig ting at benytte lejligheden ved besøg i kildehuset, 
hvor kvinderne vel først og fremmest kom for at hente vand, til at få en 
kølig afskylning. De private huse i 6. og 5. århundredes Grækenland har 
næppe haft rindende vand, og selv fornemme kvinder har måttet hente 
vand ved kilden, der ofte lå noget uden for byen. Det ser dog ikke ud til at 
have været nogen tung pligt, da der gaves rig mulighed for at sludre med 
de andre piger, tage bad og måske holde stævnemøde, for selvom det var 
en kvindepligt at hente vand, var mænd dog på ingen måde forment 
adgang, og af tidens billeder fremgår det, at såvel styrtebadet som pigerne 
udøvede en vis tiltrækning.

Der er i Grækenland en meget gammel tradition for den personlige le
gemspleje, og i de kretiske paladser findes badeværelser og badekar, der er 
ca. 1000 år ældre end de kildehuse, vi ser på vasemalerierne. Men om disse
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bekvemmeligheder har været udbredt i befolkningen, kan man måske nok 
tvivle.

Traditionen kan vi følge i de homeriske digte, der formentlig er blevet 
til i det 8. årh. f. Kr. I Odysséens 6. sang ser vi allerede mange af de træk, 
der illustreres af vasemalerierne fra slutningen af 6. årh. f. Kr. Vi finder 
kongedatteren Nausikaa på vej ud af byen sammen med sine piger for at 
vaske toj. Der er endnu ikke tale om noget kildehus, men om gruber, hvor 
vandet vælder op. De ligger så langt væk, at prinsessen foretrækker at 
køre med vasketøjet i vogn trukket af muldyr, men man kan dog gå til 
fods, som pigerne må. Da de har besørget vasken, som de kom for, tager 
de selv bad, og til dette formål har Nausikaas moder givet dem en krukke 
med olie, som de skal indgnide hele kroppen med. Dette er en skik, vi kan 
følge lige til oldtidens slutning. Efter badet spiser de så den mad, som 
den omsorgsfulde dronning også har givet dem med, og derpå spiller de 
bold og får således en dejlig heldsagsudflugt ud af det. Desuden møder 
den unge kongedatter den interessante fremmede Odysseus, der er skyllet 
op på stranden. Hun opfordrer ham straks til at vaske sig i det ferske 
flodvand efter det ufrivillige, salte havbad, og derefter skal han også 
smidiggøre sin hud med olie. Så er han præsentabel nok til at opsøge hendes 
forældre. Senere vil dronningen også give ham bad, og det skal være 
varmt, så pigerne får ordre til at sætte en stor kedel over ilden.

En anden episode fra den trojanske sagnkreds med tilknytning til 
vandhenten ved kilden er af mindre smilende karakter, men uhyre popu
lær hos vasemalerne som motiv. Det er kongedatteren Polyxena’s og hendes 
broder Troilos’s sørgelige skæbne. De var begge børn af Trojas konge 
Priamos, og selv under grækernes farlige belejring måtte Polyxena uden 
for byen med sin vandkrukke for at sørge for vandforsyning, dog led
saget af sin broder til hest. En skønne dag havde den græske høvding 
Achillevs lagt sig på lur ved kilden, der må tænkes i ingenmandsland. 
Det er ofte dette øjeblik, før Achillevs farer frem, forfølger og dræber 
Troilos, der fremstilles, men undertiden er det dog selve forfølgelsen, hvor
under Polyxena i skræk taber sin vandkrukke (fig. 4). Selvom hun 
slap hjem, skulle dette møde for hende få de værst mulige følger, rent 
bortset fra broderens død. For Achillevs havde haft tid nok til at fatte en 
sådan interesse for Polyxena, at grækerne efter hans død følte sig forplig
tet til at ofre hende på hans grav, da de fordelte de tilfangetagne tro
janske kvinder blandt sig. I de homeriske digte finder vi ofringer af 
dyr ved begravelser, men også enkelte levn af menneskeofring. Homer 
omtaler ikke Polyxenas død, men vasemalerne har kendt andre episke 
digte, som f. eks. „sangen om Trojas fald“, der kun er overleveret i brud
stykker til os.

Fig. 5 viser en tidligattisk vandkrukke eller hydria fra første halvdel

Fig. 5. Vandkrukke (hydria). N ationalm u
seets Antiksamling. Inv. nr. 13.53<>. IL: 
42,Ü cm.
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Fig. 6. Detaille af fig. 5. Thesevs dræber 
Minotauros.

af 6. årh. f. Kr. Den har den karakteristiske form med to vandrette 
hanke på krukkens bug og én lodret hank på bagsiden af halsen; de tre 
hanke må have vist sig at være praktiske, siden de har været ganske faste 
bestanddele af vandkrukker fra forhistorisk tid. Den lodrette hank har 
muligvis været velegnet til at holde krukken i, når man ville fylde den i 
et basin ved at nedsænke den. Den tunge, fyldte krukke bar en kvinde på 
hovedet i oldtiden, som man stadigvæk kan iagttage det i mange Middel
havslande. Når krukken var tom, kunne hun også bære den på hovedet, 
men da liggende ned, men somme tider valgte hun at holde den i den 
lodrette hank i stedet, som vi også ser på fig. 2. Hvis mænd bar vand
krukker, som det undertiden skete i religiøse optog, havde de dem ikke 
på hovedet, men støttet på skulderen. F. eks. ses dette på Parthenonfrisen.

Motivet på Antiksamlingens hydria har ikke direkte tilknytning til 
karrets funktion. Hovedfrisen, der befinder sig i skulderfeltet over de 
vandrette hanke, har derimod et attisk nationalt præg, idet det er Athens 
sagnkonge Thesevs, der fremstilles i færd med at dræbe uhyret Minotau
ros, der krævede de grusomme ofringer af unge mænd og kvinder i sin 
labyrinth på Kreta. (Fig. 6). Thesevs befriede sit folk fra dette frygtelige 
afhængighedsforhold ved Athenas og Ariadnes hjælp. Det er de to kvin
der, der står til højre for Minotauros, som allerede synker i knæ. Den 
forreste skikkelse med lyren i hånden er sikkert Athens og Thesevs’
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skytsgudinde Athena, der opfordrer til at fejre sejren med spil og dans. 
Bagved står Thesevs’ mere menneskelige medhjælperske Ariadne med krans 
i hånden, et symbol på hendes kærlighed, der gav hende kraft og snilde 
til at redde Thesevs ud af labyrinthen ved hjælp af det berømte garn
nøgle.

Derimod kunne denne fremstilling af en sejrrig kamp tyde på, at karret 
var tænkt som præmie i en konkurrence på samme måde som vi ved, de 
tohankede kar, amforer, blev anvendt i de panathenæiske lege. Både 
indskrifter på vandkrukker og omtale hos antikke forfattere tyder herpå, 
og en hel gruppe hydrier med motivet „et firspand“ skal formentlig for
stås som præmier for væddekørsel.

En smukt dekoreret vandkrukke af brændt 1er var utvivlsomt en på
skønnet gave for en privatperson, men i lister over tempelinventar fin
der vi undertiden hydrier af sølv og guld opført med nøjagtig vægtan
givelse. Templerne anvendte krukkerne i ceremonielle optog, dels til at 
bære vand til renselse af offerdyr i, men også til vellugtende stoffer, som 
kvinder skulle sprede i optoget. I 2. århundrede f. Kr. hører vi om et 
pragtfuldt optog foranstaltet af kong Antiochos Epiphanes af Syrien til 
ære for Dionysos, og her blev der båret 26 sølvhydrier.

Vandkrukker havde altid en ganske særlig tilknytning til kvindens 
verden, og i fremstillinger af kvindernes værelser står der ofte hydrier 
parat til brug. Somme tider benyttes de også til at sidde på. Omend man 
havde både stole og skamler, var husenes møblering som regel ret spar
som, og man tog, hvad der var for hånden, til at hvile sig på.

Vi får at vide, at en vandkrukke var en meget passende brudegave, da 
den jo var uundværlig for enhver husholdning. I øvrigt indgik vand i det 
romerske bryllupsritual, idet brudgommen gav bruden ild og vand på 
tærsklen til hendes nye hjem, en skik, der forklares af politikeren Cicero 
som værende udtryk for, at brudgommen giver livsfornødenhederne til 
bruden og altså optager hende i det nye lille samfund, som han og hans 
familie repræsenterer, på linie med, at den af samfundet udstødte nægtes 
disse ting. Men Ciceros lidt ældre samtidige, den lærde Varro, der be
skæftigede sig med forklaring af gamle ord og skikke, mener, at udførel
sen af denne skik skal sikre parret frugtbarhed og afkom.

I Athen skulle såvel bruden som brudgommen før brylluppet tage bad 
i vand fra den føromtalte kilde Kallirhoe ved Akropolis’ fod, og den 
nærmeste unge slægtning skulle hente vandet i en krukke af en ganske 
bestemt form specielt beregnet hertil, en såkaldt lutrofor. Disse vandkruk
ker var høje og slanke, som det fremgår af fig. 7, der gengiver et eksem
plar i Antiksamlingen. Som naturligt er, findes ofte fremstillinger af sce
ner fra et græsk bryllup på disse vandkrukker. På fig. 7 ses i midten den 
unge brud med en stor kappe ført op om hovedet. Foran hende står brud-

Fig. 7. Vandkrukke (lutrofor). Nationalmu 
seet, Antiksandingen. Inv. nr. 9080. H. 
66,7 cm.
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Fig. 8. Gravvase (lutrolor). Nationalmuseet 
Antiksamlingen. Inv. nr. 9195. H : 61,9 
cm.

Fig. 9. Bronzebækken. N ationalm useet, A n
tiksamlingen. Inv. nr. 4N1(>. Diam.: 54,2 cm.

gommen, der holder hende om venstre håndled, en gestus, der i den græske 
tradition er symbolet på, at manden tager en kvinde til sig. Bag bruden 
står en kvindelig „forlover“, der synes blidt at skubbe hende over mod 
brudgommen. Til højre for denne er det nye hjem tilkendegivet ved en 
søjle, og på bagsiden sidder ved indgangen en ung fløjtespiller og mod
tager brudetoget med musik. Endvidere er der en kvinde med en stor fak
kel i hver hånd, muligvis svigermoderen. Faklerne hører altid til ved et 
bryllup i antikken og er vel et tegn på, at ceremonien foregik om aftenen 
efter mørkets frembrud. Huset er i anledningen udsmykket med bånd
guirlander på væggen. En af dem ses bag søjlen på fig. 7. Bruden følges 
endvidere af kvinder der bærer hendes udstyr. På vasens hals er der et 
udsnit af brudefølget af kvinder.

Skete det, at en ung mand eller kvinde døde uden at være blevet gift, 
satte man på graven en sådan vandkrukke eller lutrofor med vandet til det 
brudebad, der aldrig fandt sted. Det er forklaringen på, at der ofte på disse 
vaser er malet scener fra begravelsen. Antiksamlingens andet eksempel 
på en lutrofor, der dog kun har de to hanke på halsen, viser de sørgende 
kvinder ved en ung mands båre. På den anden side står to grupper mænd. 
Alle klager med løftede arme, og kvinderne river sig i håret af sorg; 
igen findes resten af følget anbragt på billedfeltet på halsen af kruk
ken. (Fig. (S). I Attika var deltagelse i grædekor en så yndet beskæf
tigelse, at lovgivningsmagten måtte skride ind og begrænse sørgeoptoget 
til den nærmeste familie. En egendommelighed ved denne vase er, at den 
er lavet uden bund, men det viser netop dens anvendelse som gravmonu
ment, hvorigennem man kunne hælde flydende ofre ned til den døde, der 
formodedes at have brug for mad og drikke, olie, honningvand og vin. 
Han havde også behov for dødsklagen, for at være „ubegrædt og ube- 
gravet“ var det frygteligste, der kunne overgå en sjæl. De efterlevende 
fandt det også bedst at søge at opfylde disse behov for at sikre sig mod 
gengangeri og andre onde indflydelser fra de afdøde.

Men grækerne har at dømme efter de hyppige fremstillinger i de be
varede vasemalerier badet regelmæssigt også uden højtidelige anlednin
ger. Ofte findes i medaillon’en på indersiden af de store, ret flade drikke
skåle et billede af en badende ung mand eller kvinde, en komposition, 
der med held lod sig tilpasse det runde felt. Fig. 9 viser en ung pige, der 
kommer med badevand, som skal varmes i et stort, trebenet kar. Hun har 
allerede klædt sig af og holder sit tøj i en stor bylt i venstre arm. Vand
beholderen er i dette tilfælde ikke en hydria, men en spand med bevægelig 
hank. Antiksamlingen har flere eksemplarer af både det flade vaskebæk
ken og af små spande, der har været mere praktiske end hydrier, når man 
skulle hejse vand op fra en brønd i stedet for at sætte sin krukke under et 
kildeudløb over jordens overflade. Disse stykker er af bronze, som man
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Fig. 10. Inderbillede af attisk drikkeskål. 
Ung pige forbereder bad. Af kunstneren 
Onesimos: Musées Royaux d’Art et d’Hi- 
storie, Bruxelles. Inv. nr. A 889. Diam.: 
24,2 cm.

sikkert også skal tænke sig vasebilledets kar fremstillet af. De stammer 
ikke fra selve Grækenland, men fra Etrurien i Norditalien. Men som de 
græske afbildninger viser, var mange træk i den materielle kultur fælles. 
Der foregik en livlig handelsudveksling, men der er dog ingen grund til at 
antage, at disse bronzekar fundet i Etrurien er importgods fra Græken
land, da der fandtes en højtudviklet etruskisk bronzeindustri.

Et andet etruskisk bronzeprodukt ses på fig. 12. Det er et spejl med 
indridset dekoration, der viser en badescene. Mange af de tidligere om
talte træk genfindes her, såsom det rindende vand fra løvegabet, vand
krukken, tøjet, der er hængt op. Men vaskekummen på høj fod, som de 
badende er placeret rundt om, afviger fra de indtil nu omtalte vaske- 
bækkener. Imidlertid findes lignende dog også inden for græsk område, 
men muligvis først fra midten af 5. århundrede f. Kr. Eksemplarer af

Fig. 11. Bronzespand med bevægelig hank. 
Nationalmuseet, Antiksamlingcn. Inv. nr. 
8354. H. uden hank: 1 (>. 1 cm.
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Fig. 12. Etruskisk bronzespejl med indrid
set badescene. Privatsamling. Diam.: 17.2 
cm.

sten kendes fra Pompeji fra 1. århundrede f. Kr. -  1. årh. e. Kr. I mod
sætning til de flade bækkener er disse kummer næppe transportable i større 
omfang. De badende kvinder på spejlet har en stor olieflaske stående 
mellem sig, idet man nu som tidligere gned sig med olie efter badet. 
Olieflaskerne kunne være af alabast, som har givet navnet alabastron til 
den sækformede type, der ses her, af brændt 1er eller glas, eventuelt med 
indlagte tråde i afvigende farve som på fig. 13. Men også hydriaformen 
forekommer i miniatureudgave som oliebeholder. Af de vellugtende stof
er, der anvendtes, hører vi om safran, violrod og kanel.
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Badeværelser i privathuse kendes bedst fra Pompeji, der ødelagdes i år 
79 e. Kr. ved Vesuvs udbrud. Men af den store mængde udgravede villaer, 
hvor mange øjensynligt har tilhørt meget velstående borgere, drejer det 
sig kun om et dusin, og de er alle fra en periode på ca. 100 år, der stræk
ker sig fra omkring år 80 f. Kr. til begyndelsen af 1. årh. e. Kr. Det ser 
ikke ud til, at de villaer, der er bygget kort før katastrofen i år 79, har 
været udstyret med baderum og grunden er sikkert, at de fortrinlige of
fentlige badeanlæg har kunnet yde meget bedre badeforhold, end det var 
muligt at præstere i et privathus, og desuden har muligheden for at møde 
venner og bekendte utvivlsomt været afgørende til fordel for at tage bad 
uden for hjemmet.

Et komplet romersk badeanlæg omfattede flere rum, begyndende med 
et lille værelse beregnet til afklædning. Ofte er det udstyret med 
bænke langs væggen. Derfra er der adgang til de to egentlige baderum, 
der var opvarmede, men i forskellig grad, således at det første havde en 
lavere temperatur, og det sidste var et rigtigt svedebad. Dette rum lå som 
regel over køkkenet, så at man kunne udnytte ovnen der til delvis op
varmning af gulvet. Dette kan i andre tilfælde være hævet over lavagrun
den, som Pompeji hviler på, ved små søjler, der enten kan være hule ler
cylindre eller opmurede, firsidede piller. Det herved fremkomne hulrum 
under gulvet er gerne en 50-60 cm højt. (Se fig. 14). Det har længe været al
mindeligt antaget, at luften i dette hulrum opvarmedes så meget, at den 
kunne bringe temperaturen i det ovenover liggende svederum tilstrækkeligt 
højt op. Det synes imidlertid ikke at være teknisk muligt ifølge moderne 
varmeingeniørers skøn, men man har sandsynligvis måttet tage transportable 
kulbækkener til hjælp, sådanne, som også ellers anvendtes -  og stadig an
vendes i Italien -  til opvarmning.

Men det fremgår tydeligt både af baderummets indretning, og af sam
tidige forfatteres omtale af, hvor ulideligt varmt der kunne være, at der 
er tale om et svedebad. I svederummene er der da også anbragt kar med 
koldt vand, som man kan afkøle sig med. De er af form som den kumme, 
der forekommer på det etruskiske spejl fig. 12. Som regel er der i svede- 
rummet en halvcirkelformet niche, hvor der er plads til en sådan kumme.

Kun i enkelte tilfælde findes opmurede badekar, men hvor de er, står 
de over ovnen. Måske har man dog brugt transportable badekar. Der er 
bevaret et brev fra Cicero, der meddeler sin kone Terentia, at han kom
mer med nogle venner til huset i Tusculum, og han beder hende derfor 
sørge for, at der kommer et kar i badeværelset, som der altså har været i 
dette hus. Men muligvis er der tale om en af kummerne på høj fod til koldt 
vand.

Der synes ikke i noget tilfælde at være afløb fra baderummene, så 
hvad der brugtes af vand måtte enten fordampe eller tømmes af karrene.

Fig. 13. Oliebeholder (alabastron) af hvidt, 
uigennemsigtigt glas med violette tråde 
indlagt i glasmassen. Nationalmuseet, An
tiksamlingen. Inv. nr. 469. H.: 10,6 cm.

Fig. 14. Skematisk tegning af gulvkonstruk
tion i baderum i Pompeji.
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Fig. 15. Bronzcuclløb med teatermaske fra 
Pompeji. Nationalmuseet, Antiksamlingen. 
Diam.: 13,0 cm.

Fig. 16. Gadefontæne i Pompeji.

36

Endelig hørte der til et badeanlæg et koldtvandsbasin, som fandtes i 
haven eller en åben gård, der lå uden for svederummet.

De offentlige bade var anlagt efter samme princip, men naturligvis 
langt større og bekvemmeligere. Det ser ud til, at det var almindeligt at 
tage bad, som jo i øvrigt må have været en længere affære, om aftenen, 
at dømme efter det store antal lamper, der er fundet i badene. For resten 
nævnes det af en oldtidsforfatter, at romerne helst ville have det ret mørkt 
i badeværelset, da de ellers ikke syntes, det var varmt.

Som i Grækenland var udløb for vand ofte plastisk udformet i Pom
peji. På fig. 15 ses en rund bronzeplade med en tragediemaske. Dens ga
bende mund fører ind til et blyrør med en diameter på 2,5 cm. Masken 
er fundet i Pompeji, men om den stammer fra et privathus eller fra et 
offentligt anlæg, vides ikke.

Bortset fra badeanstalter var der også offentlig adgang til at hente 
vand til husholdningsbrug fra fontæner med rindende vand, der findes 
på gadehjørner i den udgravede by. Disse fontæner består af et rektan
gulært stenbassin under udløbet, der findes i en lodret anbragt sten. Oftest 
er der herpå et groft udhugget relief, som på fig. 16, hvor det er den 
traditionelle løvemaske. Som fontænemærke findes i andre tilfælde han
delens gud Merkur og en kvindelig guddom med et overflødighedshorn.

Vandforsyningen til et så rigeligt forbrug, som vi får indtryk af i selv 
en mindre by som Pompeji, og som for storbyen Roms vedkommende ef
terhånden blev et altoverskyggende problem, er et kapitel for sig. De lokale 
kilder, som kunne forsyne en landsby, strakte langtfra til, men allerede 
i slutningen af 4. årh. f. Kr. fandt den romerske republik det nødvendigt 
at anlægge akvadukter, der i mange tilfælde står som imponerende min
desmærker over romersk ingeniørkunst den dag i dag.

Kejser Augustus er endnu et eksempel på en ledende statsmand, der 
tager sig ivrigt af vandforsyningen, som Polykrates og Peisistratos havde 
gjort det. Han skænkede Rom 700 vandbasin’er, 105 fontæner med rin
dende vand, 130 vandtårne, åbnede 170 gratis offentlige bade, reparerede 
de eksisterende akvadukter og opførte ved hjælp af sin ven og svigersøn 
Agrippa nye. I år 19 f. Kr. indviede han Aqua Virgo, der endnu fungerer, 
til dels ved underjordiske kanaler og dels ved buekonstruktioner over jor
den. Denne akvadukt restaurerede pave Nicholas den 5. i 1453 og bragte 
dens vand til at strømme ud i Fontana di Trevi, hvor Niccolô Salvi i 
1744 skabte den nuværende ramme. Agrippa har sandsynligvis også plan
lagt Le Pont du Gard i Sydfrankrig, som er en af de smukkest bevarede 
romerske akvadukter. Fig. 17.

Trods de mange moderne, tekniske indretninger, man regulerede kilde
vandet med, var forestillingerne om kildernes guddommelige natur levende 
gennem hele oldtiden. I Grækenland var det naturguden Pan, der holdt



til omkring kilden, og det hændte, at han underholdt sig med kvinderne, 
når de kom efter vand, som det ses af flere fremstillinger. I nogle egne 
forestillede man sig kilden personificeret som en nymfe, man ofrede til. 
På Augustus’ tid digter Horats til kilden Bandusias klare vand, som selv 
den værste sommerhede ikke udtørrer, men som giver dejlig kølighed og 
muntert klukker under klippen, hvor stenegen står. Men også denne kilde 
kræver offer, og Horats lover en ung gedebuk samt vin og blomster:

Jeg bringer dig min Blomstergæld 
Bandusia, min Kilde!
Vin ofrer jeg dit Sølvervæld,
Et Kid jeg slagter til dit Held,
Som Hornene alt krille.

Og vier til Mars’ og Venus’ Kald 
Og narrer, ak! for begge:
I Morgen risler dit Krystal 
Med Blod så rødt som en Koral 
Af Hjordens Kæledægge.

Fig. 17. Romersk akvadukt i Sydfrankrig, 
Le Pont Du Gard. L.: 273 m, h.: 49 m.
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Fig. 19. 3 monter fra sidste halvdel af 1. 
årh. e. Kr.

Fig. 18. Fontana di Trevi. Dens nuværende 
udformning skriver sig fra 1744; men van
det ledes til fontænen gennem Aqua Virgo, 
der anlagdes af kejser Augustus og restau
reredes i midten af det 15. århundrede.

Ej Hundestjernens Sommerbrand 
Dit svale Læ bevæger;
Det viltre Kvæg, det trætte Spand 
Lokker du med din Blomsterrand 
Og læsker med dit Bæger.

Blandt de besungne Kilders Tal 
Skal ved mit Digt du stande: 
Stenegen paa din Klippehal 
Og under den det klare Fald 
Af dine muntre Vande.

(Oversættelse ved Vilhelm Andersen).

Et mindre blodigt offer ønskede Juppiter, til hvem der var indrettet 
et kapel ved den umbriske kilde Clitumnus, hvis yndigheder den yngre 
Plinius i slutningen af 1. årh. e. Kr. beskriver for os. Vandet i denne 
biflod til Tiberen var så klart, at man tydeligt kunne se de mønter, de 
valfartende kastede ned i den. Og denne skik fortsætter vi troligt, når 
vi i håb om at vende tilbage til Rom kaster mønter i Trevi-fontænen, 
der som nævnt stadig får vand fra Augustus’ akvadukt.
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Senge på Frilandsmuseet
A f  H a n n e  F r ø s ig

Gennem flere år har det stået på Frilandsmusets ønskeseddel at få sen
gene i de gamle gårde og huse redt op med passende sengetøj, så de fuldt 
ud kan medvirke til at give bygningerne et beboet udseende, og i efteråret 
1964 er der for alvor blevet taget fat på indsamlingen af sengetøj hertil.

Såfremt det lykkes at få skaffet de mange slags sengetøj, der har hørt 
til de forskellige måder at rede senge på rundt om i landet, vil sengene 
efterhånden komme til at stå fuldt udstyrede, og de vil da give museets 
besøgende et mere levende og virkelighedstro indtryk af bygningerne. Men 
ikke blot det: for dem, der giver sig til en nærmere iagttagelse, vil der 
desuden være føjet endnu en nuance til det rige mønster af geografisk og 
tidsmæssigt bestemte forskelle, der i forvejen er vist i museet på andre

Fig. 1. Dagligstue i Frilandsmuseets gård 
fra Bangsbo på Læsø. Til venstre står om
hængssengen, der endnu venter på at blive 
opredt med virkeligt sengetøj. Det her syn
lige tæppe ligger kun som en maskering 
over den i øvrigt tomme seng.
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Fig. 2. Indbygget seng i Frilandsmuseets færøske røgstue, der rummer tre sådanne senge
steder. De er indrettet i udskuddene ved bygningens langsider, så de dækkes af et tag
udhæng båret af stikspær, som er fæstnet i de egentlige tagspær. Mod stuen er sengene 
skilt fra ved et fyrretræspanel, så kun en temmelig lille åbning er fri midt for hver seng. 
Åbningen er dækket med et forhæng af ternet bomuldsstof i stil med det, der fandtes 
rester af ved nedtagningen af huset, og det er ophængt med knappenåle på et stykke 
bændel, der er sømmet på panelets inderside, ligeledes efter den tidligere fremgangsmåde 
i huset. Forhænget er på billedet slået til side, så den opredte seng kommer til syne. Ved 
indretningen af den færøske bygd til åbningen i foråret 1965 lykkedes det ikke at skaffe 
sengetøj fra Færøerne. I stedet måtte opredningen -  forhåbentlig blot foreløbig -  i ho
vedsagen foretages med sengetøj andetsteds fra af de typer, der har været brugt på 
Færøerne. Dynerne er af vadmel med enkle indigoblå striber. I glasstuens to senge, 
der fortrinsvis har været benyttet som gæstesenge, er der derimod lagt brogede olmer- 
dugsdyner, eller som de kaldtes af J. Svabo i 1782 „danske Voer“. Af praktiske grunde 
kan dynerne ikke udstilles med fjerfyld, men i fantasien må man forestille sig dem 
fyldt med lette edderdun. Som lagner er der på Færøerne blevet brugt uldne tæpper, 
„rekkjuvad“, og et enkelt af den slags er lagt frem i den ene af røgstuens senge. Det er 
en stor sjældenhed, for såvel på museer som hos private findes der knapt tilsvarende. 
Det udstillede lagen stammer fra selve det hus, hvori det nu atter har fundet sin plads.
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områder, men som hidtil ikke har kunnet studeres videre fyldestgørende 
med hensyn til vævning og anden tekstil-kultur.

Hidtil har sengestederne blot været tildækket med et dynevår eller et 
sengetæppe, der har ligget på den bare sengebund eller over et hvælvet 
træstativ, der tilstræber at få sengene til at se ud, som om de bugner af 
dyner. Denne fremgangsmåde har været foretrukket, fordi den rummer 
visse praktiske fordele ved udstillingen: den frister ikke i særlig grad be
søgende til at røre ved stofferne, og rummer ejheller nævneværdige farer 
for skade fra møl eller fugt. Men det er åbenbart, at sengene på denne 
måde kun dårligt kommer til deres ret, og gennem de senere år er der der
for blevet gjort et par forskellige forsøg på at rede sengene op, så de ser 
rigtige ud, uden at det kommer til at gå ud over kravene til den bedst 
mulige opbevaring af genstandene.

Huset fra Kalvehave ved Vordingborg, der blev åbnet for publikum i 
1960, er den første bygning, hvori en opredning med sengetøj er prøvet. 
Dyner og sengeomhæng er kopier, der er udført af foreningen „Hjemmets 
Tarv“ efter originalgenstande fra husets hjemegn, men lagner er der dog 
ikke lagt på. Som fyld i dynerne havde det været nærliggende at anvende 
fjer, men de ville kræve meget omhyggelig renholdelse for at undgå an
greb af møl eller andre skadedyr, bortset fra at fugtsamling ikke ville 
kunne undgås i de uopvarmede bygninger. Dynerne er derfor fyldt med 
„Dynella Pels“, et syntetisk stof, der er meget velegnet til formålet, og 
som velvilligt er skænket af Lama-fabrikken.

Ved indretningen af Nymølle, den fynske vandmølle med tilhørende 
møllegård, der blev gjort tilgængelig i foråret 1964, er der derimod valgt 
en anden fremgangsmåde. Sengetøjet er originale ting ganske som alle an
dre arter af genstande i bygningen, og sengene er forsynet med lagner, 
pudebetræk og hvide hæklede sengetæpper efter 1890ernes stil, så der er 
tale om den første egentlige opredning på Frilandsmuseet. Som dynefyld 
måtte Dynella Pels udelukkes trods det heldige udfald af forsøget i Kalve
havehuset. Indretningen af Nymølles mange sengesteder ville nemlig kræ
ve ret betydelige mængder, og det blev anset for at blive for kostbart 
dertil. I stedet forsøgtes rockwool og skumgummi, men idet begge dele viste 
sig at samle fugt i temmelig høj grad, kom valget til at falde på glasuld, 
der hverken samler fugt eller angribes af skadedyr. Glasulden er ganske 
vist tilbøjelig til at knække ved berøring, men det er lykkedes at finde 
frem til en fin, vatagtig kvalitet, der er meget behagelig at arbejde med, 
og den lægges i en tæt lærredspose, så den ikke kommer i direkte berøring 
med selve dynevårene.

Jævnsides med disse forsøg er der skaffet oplysninger om, hvordan sen
gene er blevet redt i ældre tid, først og fremmest ved hjælp af spørge
listen „Seng og soveskik“, der er udsendt gennem Nationalmuseets Etno-

Fig. 3. Sengen i Frilandsmuseets skånske 
gård. Ved sin tommermæssige udførelse 
viser den forbindelse med den sengeform, 
som kendes fra middelalderen.
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Fig. 4. Indpanelt seng i et kammer bag køkkenet og sønderdonsk i Frilandsmuseets 
gård fra Rømø. I Jylland fandtes ligesom på Færøerne senge, der var indrettet i et 
udskud langs huset. Men tillige kunne de som den her viste være skilt fra med panel
værk langs ydervægge eller skillerum efter behov. Gården fra Rømø rummer adskillige 
senge af denne type. Denne har indgang fra begge sider, og er lukket med skydedøre 
mod køkkenet, men for den modsatte side med låger, hvis højde svarer til sengeåbnin
gens. Undertiden kan den slags senge have låger, der når helt til gulvet, en mode, der 
har været kendt siden omkring midten af 1700årene. En egentlig opredning kan først 
finde sted, når det rigtige sengetøj er skaffet til veje. Karakteren deraf har imidlertid 
både på Rømø og i hele det vestlige og nordlige Jylland på mange måder været som 
den færøske røgstuesengs: idet hørren stort set var ukendt, har sengetøjet været uldent, 
og dynerne har i reglen kun haft enkle blå, eller undertiden røde striber. De bedste 
dyner var fyldt med gåse- eller andefjer, mens dunene blev forbeholdt fine hovedpuder. 
Hønsefjer var ikke højt anskrevet som dynefyld; det var en almindelig antagelse, at den, 
der lå på hønsefjer, ikke kunne dø. De uldne lagner kaldtes i det sydlige Jylland for 
tjald, længere nordpå hølsklæder eller vår, og var enten af hvid uld, eller af blandet 
sort og hvid uld, så de blev grånistrede. Sengetøjet lå på rughalm; men under halmen 
har der ofte været fyldt op med materialer, som kunne skaffes mere rigeligt end strå i de 
kornfattige egne: lyng kunne sættes i knipper på rodenden, og på Læsø har man brugt 
tang. Et lag sand eller håndstore sten blev undertiden lagt underst i stedet for de sæd
vanlige bundbrædder.
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logiske Undersøgelser siden 1962. Der er indtil nu indkommet omkring 
125 besvarelser, der hver især er fyldige skildringer af alle forhold ved
rørende senge i fortællernes barndoms- og ungdomstid. De er skrevet af 
mennesker, der har haft deres opvækst på landet enten i gårdmands- eller 
husmandshjem i tiden fra omkring 1880 til 1914, og der er skildringer 
fra alle landets egne. De indtryk, der er fortalt om, er oplevet i en tid, da 
nye sengetyper og fabriksfremstillet sengetøj var ved at blive foretrukket 
for de traditionelle former for sengesteder med hjemmeforarbejdede dy
ner og lagner. Men alligevel får man gennem optegnelserne et billede af 
forholdene, før industrialiseringen for alvor begyndte at gøre sig gælden
de omkring 1870, således at særpræget fra egn til egn træder frem, og det 
er hensigten på Frilandsmuseet så vidt muligt at virkeliggøre dette billede 
i de rette omgivelser.

Selve sengestederne indgår for en stor del som nagelfaste dele af byg
ningerne. I bygninger med højremskonstruktion kan de være indrettet i 
et udskud ved husets langvæg, således som det er tilfældet i fiskerhuset 
fra Agger såvel som i det færøske set-hus (fig. 2), men de kan også være 
dannet ved opsætning af et panel langs ydervægge eller skillerum efter 
skik og behov (fig. 4). Disse senge har ofte været forsynet med låger, en
ten til at skyde for eller til at lukke på hængsler, men andre har haft et 
forhæng (fig. 7). Sengene med panelforside har haft forskellige navne fra 
egn til egn; i Sønderjylland og langs hele den jyske vestkyst har de været 
særligt udbredte og kaldtes indpanelte eller indelukte senge, men som hul-

Fig. 5. Gammel kone fra Vejby, Salling, 
liggende i sin seng, der er indrettet i en 
vægniche. Senge af denne type har ellers 
i reglen været forsynet med et forhæng. 
Ved sengefjælen sidder en sengehest, der 
holder på sengetojet, og bag den sovende 
ses en halmmåtte, der er slået på væggen 
for at skåne det mod kalk. Fra loftet 
hænger der et sengebånd ned, som den lig
gende kan gribe fat i for lettere at kunne 
rejse sig op, idet det ellers navnlig for æl
dre mennesker kunne være besværligt at 
rejse sig fra det meget biode leje af 
halm og dyner. Ved sengetojet bemærkes, 
at der er både under- og overlagen, mens 
hovedpuden ikke er tildækket. Konens sorte 
hue, som hun efter almindelig skik har 
beholdt på i sengen, kan man netop skimte. 
-  Niels Sorensen, Lem, fot. 1915 (tidligere 
vist hos M. Hald, De Bolstre blaa, 1940).
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Fig. 6. Himmelseng i Truegården på Fri
landsmuseet. Denne sengetype blev blandt 
bønder anset for særlig fornem og har ikke 
været særlig udbredt. Den har fortrinsvis 
haft sin plads i storstuen, hvor den blev 
benyttet som gæsteseng. På Truegården 
findes der en himmelseng i storstuen, men 
tillige denne, som har sin plads i sove
kammeret sammen med en alkove af lig
nende art som Rømøgårdens indpaneltc 
senge, blot lukket med forhæng i stedet 
for låger. Himmelsengen er udstyret med 
omhæng af drejlsvævet hørstof i et møn
ster, der var ejendommeligt for Århus-eg- 
nen. Allerede ved dette karakteristiske stof 
robes der en forskel fra Vest- og Nord
jylland. hvor det hjemmevævede uldne tøj 
i reglen har haft et enkelt præg. Når sen
gene i Truegården bliver udstyret med alt 
det sengetøj, der hører sig til, vil disse 
forskelle træde endnu tydeligere frem. 
Stampet dynevadmel har været sjældnere 
i Ostdanmark, og i stedet har der været 
brugt dels uldne olmerdugsdyner, dels lin
nede dyner. Lærredslagner har været al
mindelige, mens uldne lagner ikke synes at 
have været kendt; desuden har sen
gene været fyldt op alene med rughalm, 
for på disse strøg har korndyrkningen væ
ret så rigelig, at der sjældent har været 
mangel på strå.

seng eller alkove har de været kendt over meget store dele af landet (fig. 
7). Både disse og alle de arter af senge, der nævnes senerehen, har i almin
delighed været beregnet til to personer, men børn kunne sove tre eller flere 
i dem, hvis forholdene krævede det. Alle de gamle senge virker påfalden
de korte, og forklaringen herpå er vel dels, at mennesker i ældre tid gen
nemgående har været mindre af vækst, dels at de har redt sengene med 
temmelig højt hovedgærde, så de fik en næsten siddende stilling.

I karlekamre og pigekamre har sengene ligeledes ofte været fasttømrede, 
men det blot således, at en sengefjæl er blevet sat op ved sengens ene eller 
måske to sider, mens værelsets vægge har udgjort de øvrige to eller tre 
sider, og disse senge har hverken haft forhæng eller låger for.

Foruden de faste sengesteder har bønder dog også haft sovemøbler. 
Himmelsenge var den fornemste slags, der i reglen har haft deres plads i 
storstuer eller gæstekamre. De har en himmel, der bliver båret af fire 
stolper ved sengens hjørner, og har i reglen bredde som dobbeltsenge. De 
kan imidlertid også være smalle som enkeltmandssenge, men så er den
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ene langside løs og beregnet til at trække ud, så sengen får dobbelt bredde. 
Himmelsenge har været velkendte hos de højere samfundsklasser, og de 
har i adelsborge og på slotte ofte været stillet frit, blot med den ene gavl 
mod væggen, men hos bønderne har de derimod altid haft deres plads i 
et hjørne eller i en vægniche, hvis en sådan bød sig. De har i reglen haft 
omhæng (fig. 6).

En form for seng, som minder stærkt om himmelsengen, er omhæng
sengen, der har været lige så karakteristisk for Sjælland og øerne syd der
for, som de indelukte senge for Vestjylland. Omhængsengen er lukket for 
gavlene, og for den ene gavl kan der være indbygget et skænkskab. Et 
sådant sengested er i sig selv beregnet som leje for to personer, men det 
kan yderligere være dobbelt på længden, idet de to senge kan adskilles 
med brædder midtfor. Sengen har været forsynet med omhæng mod stuen, 
og det er ikke uden grund, at dette er blevet betegnende for sengen som 
helhed, for omhænget har næsten skjult selve møblet, og det har bidraget

Fig. 7. Alkoven uden låger, men blot med 
en åbning i forsiden, der gerne har været 
forsynet med et forhæng, har været kendt 
over det meste af landet, og er her vist 
med et eksempel fra dagligstuen i Fri
landsmuseets gård fra Lundager på Fyn; 
den er typisk for denne landsdel ved de 
udsavede ornamenter langs kanten af åb
ningen. Sengen er nu den eneste i stuen, 
for ved en modernisering sidst i 1800årene 
blev den seng fjernet, som oprindelig var 
indrettet ved siden af, og den tidligere 
sengeplads blev benyttet til spisekammer. 
I sengen vil der siden blive lagt sengetøj, 
dyner, puder og hørlærredslagner. De sid
ste har på Fyn ofte været prydet med ud
syning, og dette har ikke mindre været til
fældet med hørlærredspudevårene. Disse 
blev brugt ikke til at ligge på, men til 
stads, og udsyningen kan være udført i 
mange forskellige syteknikker, hvoraf fle
re er stærkt traditionsbundne og særpræge
de. Syningen er i reglen gennembrudt, så 
motivet træder kraftigt frem på baggrund 
af den uldne pudes borter i klart rødt.

45



til at give sengestedet en fremtrædende virkning i stuen. Omhængsengen 
stod som himmelsengen i et hjørne af stuen, i reglen ved nordvæggen med 
hovedenden mod vest, og man lå da ifølge en meddeler fra Stevns „som 
man kam til at ligge i graven“ (fig. 8).

Som sovesteder uden overdækning har man brugt slagbænke eller fol
debænke, som de kaldtes sine steder. Sædet er til at slå op, og forsiden 
kan trækkes ud, så lejet får bænkens dobbelte bredde. De brugtes i reglen 
som barnesenge eller til midlertidig opredning, og havde den fordel at de 
om dagen kunne bruges til at sidde på og således ikke tog unødvendig 
plads. Ligeså har man for eksempel haft dragkister, hvis underste skuf
fer kunne trækkes samlet ud og blive til en barneseng.

Ikke så få himmelsenge, især den slags med udtræk i siden, har i tidens 
lob fået himmelen fjernet, og er derefter blevet brugt som såkaldte stolpe
eller stabelsenge. Mange stolpesenge har dog aldrig haft himmel. De har 
blot korte stolper i forlængelse af benene, afsluttet med drejede knopper 
foroven og meget ofte udtræksanordning i siden eller for enden, så de kan 
blive henholdsvis bredere eller længere. Denne sengetype blev moderne i 
løbet af forrige århundrede og var den, som blev anskaffet i stedet for de 
tidligere omtalte former for sengesteder, efterhånden som man fjernede 
dem. Et eksempel er sengen i landhåndværkerhuset fra Englerup ved 
Roskilde, der er en dobbelt stolpeseng, idet den har udtræk i siden; den er 
som stuens øvrige møbler i 1880ernes stil, og har i sin tid været ret mo
derne, men dens anbringelse i hjørnet af dagligstuen op mod husets bag
væg afviger dog næppe fra den traditionelle placering af de mere gam
meldags omhængsenge.

I Nymølle, der er genindrettet i 1890ernes skikkelse, er sengene lige
ledes stolpesenge, men de har deres plads i soveværelser, der ikke har 
været brugt til andet end til at sove i, og sengene er smalle enkeltmands
senge; det er dog bemærkelsesværdigt, at de alle på traditionel vis er stillet 
op mod væggen. Selv ægtesengene i møllerens soveværelse står ved hver 
sin væg med en gang imellem (fig. 10).

En ganske enkel form for stolpesenge er udført af kurvefletning mellem 
fire lave hjørnestolper. Sådanne senge har været lette at flytte omkring og 
har fortrinsvis været brugt som barnesenge eller til opredning ved særlige 
lejligheder, når sengepladsen ellers blev for kneben. Af disse senge findes 
der dog endnu ingen på Frilandsmuseet.

En særlig plads blandt de fritstående senge uden overdækning indtager 
sengen i den skånske gård. Ved den tømmermæssige udførelse i bulkon- 
strukton og ved enkeltheder som hjørnestolpernes svejfede runde hoveder 
er den helt middelalderlig i sin form. Kun i Skåne har bønderne holdt fast 
ved den op gennem tiden, mens de andetsteds er gået over til snedker
mæssigt fremstillede sovemøbler som dem, der er omtalt (fig. 3).
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Børn har undertiden sovet i alkover eller omhængsenge ligesom de 
voksne, men visse andre sengetyper har været mest benyttet til børnene. 
Der er allerede nævnt slagbænke og kurveflettede senge. Spæde børn kunne 
anbringes i den underste dragkisteskuffe, der blev udstyret med lidt senge
tøj til formålet. I de jyske indelukte senge har der ikke sjældent været 
indrettet en køje i form af en kasse anbragt på skillerummet mellem to 
sammenbyggede sengesteder. I reglen lå børnene dog i vugge, så længe de 
var helt små. På vuggen var der gænger på tværs ved hoved- og fod
enden, kun sjældent gik gængerne på langs af vuggen. Undtagelsesvis har 
bønderne kunnet have en vugge af den form, der blev moderne i årene 
efter 1800, og som er ophængt på en faststående fod, så kun selve lejet 
kan vugges fra side til side. Vuggen havde sin plads ved siden af moderens 
seng om natten, så hun ved det mindste klynk kunne røre vuggen og håbe 
på, at det ville bringe barnet til tavshed. Om dagen blev den om nødvendigt 
flyttet til en plads, hvor en af husets beboere bekvemt kunne komme til

Fig. 8. Omhængsengen i væverhuset fra 
Tystrup er af den form, som har været mest 
almindelig på Sjælland og Lolland-Falster. 
Den minder stærkt om en himmelseng, men 
gavlene er lukkede, og for den ene ende 
kan der være indbygget et skænkskab. Sen
gens forside er dækket af et omhæng, som 
kan trækkes for, hvorved sengerummet bli
ver helt tillukket som i de jyske indpanelte 
senge. På gårdene har der i reglen været 
to omhængsenge i stuen, eller en seng i 
dobbelt længde, der er delt ved en brædde- 
skillevæg midtpå. I mindre huse har der 
derimod været brug for færre sovepladser, 
og en enkelt seng har været tilstrækkeligt. 
Omhængsengene har været stillet langs stu
ens væg i reglen mod nord i husets længde
retning. Omhænget på den her viste seng 
er af blåtrykt lærred og stammer fra hu
sets hjemegn, men samme slags har været 
kendt over store dele af landet, så man 
ikke deraf umiddelbart kan slutte sig til, 
hvilken egn man er hensat til. Både denne 
og de øvrige senge i bygningerne fra Sjæl
land og øerne syd derfor vil derimod i de
res øvrige udstyr komme til at vise de på
gældende egnes egenart på anden måde, 
for sengelinnedet har som det fynske meget 
ofte været udsyet, i visse egne endda meget 
overdådigt og kunstfærdigt, og der kan bli
ve lejlighed til at vise eksempler på de 
mest karakteristiske symåder.
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at vugge den samtidig med, at vedkommende passede et andet forehavende 
(fig. 9). Hvis ikke husmoderen selv havde tid til at sidde stille ved spinde
rokken eller andet lignende arbejde, faldt det ofte i de større søskendes 
lod at vugge barnet, en ensformig beskæftigelse, der sjældent var afholdt.

Til mange af disse former for sengesteder hører der forhæng, som ofte 
har været ejendommelige for den pågældende egn; det gælder for eksem
pel Ostenfeldgårdens rilagen samt Truegårdens huldrejl og hjulrejst.

Sengetøjet består først og fremmest af dyner, og sådan har det været i 
hele det danske område i det mindste i den tid, hvorfra de bygninger stam
mer, som har fundet deres plads på Frilandsmuseet. Dyner over og dyner 
til at ligge på samt et antal puder ved hovedgærdet, alt fyldt med fjer 
eller dun, synes at være blevet allemands eje i løbet af århundrederne siden 
omkring 1500. Også før den tid har man nok kendt dyner og puder, men 
der er grund til at tro, at folk, der dengang ikke var absolut velhavende, 
i højere grad har holdt sig til skind og tæpper. Dyner har også i nyere tid 
været tegn på velstand, og man viste med stolthed frem, hvad man for
måede i så henseende. Uldne dyner har været brugt som overdyner over 
hele landet, men i en stor del af Jylland tillige som underdyner, og ligeså 
på Færøerne. Linneddyner af hør eller hamp har derimod fortrinsvis 
været brugt i Østdanmark og har vist i reglen fundet anvendelse som un
derdyner. Fra Als og den del af Sønderjylland, som ligger nærmest der
ved, kendes tillige særlige sommerdyner med vår af lærred, og det er sand
synligt, at der vil vise sig andre lignende skikke med stærkt begrænset 
udbredelse, navnlig med hensyn til bestemte farvesammensætninger, men 
også i valg af teknik og materialer til dynestofferne.

Sengetøjet har hvilet på et tykt lag halm, helst rughalm som det, der 
brugtes til tækning. Det skulle være ganske rentærsket for ikke at samle 
mus eller andre dyr. For at hjælpe på loppeplagen har man visse steder i 
Jylland blandet pors i sengehalmen. Hvor korndyrkningen var sparsom, så 
der var mangel på strå, måtte man ty til andre materialer, såsom lyng, 
lyngtorv eller tang med et tyndere lag halm over. På Færøerne har for
holdene dog været anderledes, for byg har der været den eneste dyrkede 
kornsort, og denne er for strid til sengehalm, så hø der er trådt i stedet.

Næsten uden undtagelse har der hørt lagner til sengene. Hør- eller 
blårlærredslagner har til daglig brug blot været sømmet for enderne; men 
til opredning af senge ved særlige lejligheder som til brudefolk eller gæster 
har der derimod navnlig på øerne været brugt lagner, som var prydet med 
hulsømme eller anden udsmykning efter egnens skik. Til en fuldt opredt 
seng hørte normalt et underlagen, som dækkede underdynen og langpuden, 
og et overlagen, som blev lagt omkring overdynen foroven. Pudevår til 
at trække over de uldne hovedpuder har i ældre tid næppe været brugt til 
at ligge på, skønt puderne ikke blev dækket af lagnet eller på anden måde.
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Der findes ikke så få pudevår af hvidt lærred, som er udsyet med et mel
lemværk, der ses for enden af puden; men de har været for fine at bruge i 
egentlig forstand, og har blot ligget til stads på sengen, når den om dagen 
stod opredt og skulle tage sig ud for fremmede.

I det vestlige Jylland har man i ældre tid knapt kendt lærred, hverken 
til lagner eller andet tøj, og alt sengetøj har dér fortrinsvis været uldent, 
selv lagnerne. De kaldes hølsklæder på Ringkøbing-egnen, enkelte kalder 
dem dog vår, og længere sydpå kaldes de tjald. Men trods de forskellige 
betegnelser har de været ens, idet de er af naturfarvet hvid uld, mens der 
til jævnere brug er iblandet uld af sorte får, og de er vævet som lærred 
eller i kiperbinding, tosel eller firsel som det kaldtes. De brugtes både som 
over- og underlagen, ofte med den forskel, at overlagner foroven har en 
kant af tunger, der er syet med knaphulsting, mens underlagnerne ikke 
har denne pynt; men anden udsyning kendes ikke på hølsklæderne. De har 
været brugt hele året, dog undertiden kun om vinteren, idet man så har 
byttet dem om med lærredslagner til sommerbrug. Uldne lagner huskes 
inden for Danmark nu kun fra disse egne samt fra Færoerne. Det er dog

Fig. 9. En sjællandsk bondestue. Yderst 
mod venstre ses en vugge, hvorfra en snor 
går hen til konen, der sidder ved siden af 
og har gjort den fast til sin fod. På denne 
måde har hun fået hænderne fri, så hun 
samtidig med børnepasningen kan tage sig 
al syarbejdet. Bag konen ses en stolpeseng, 
der er stillet i hjørnet af stuen op mod 
bagvæggen. -  Maleri af L. A. Ring, 1892.
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Fig. 10. Møllerens soveværelse i Nymolle, 
Frilandsmuseets møllegård fra Ellested på 
Fyn. Selvstændige soveværelser var i ældre 
tid noget ukendt blandt bonder; men i lø
bet af 1800årenes anden halvdel begyndte 
man at indrette dem. I 1890erne, da dette 
soveværelse blev indrettet, var det dog end
nu langt fra alle på landet, der havde et 
sådant, og det er et af de træk, der er med 
til at vise møllerens stilling som socialt mel
lemled mellem bønder og folk med mere 
borgerligt præget levevis. Dette soveværel
se benyttedes af mølleren og hans hustru; 
datterens soveværelse og gæsteværelser er 
indrettet ovenpå. Derimod har pigen haft 
en alkove med låger for i dagligstuen. I 
soveværelserne er alle sengene stolpesenge, 
hver især til et enkelt menneske; men de 
er stillet op mod væggen på traditionel vis, 
selv ægtefolkenes senge står ved hver sin 
væg. Ved opredningen er det bemærkel
sesværdigt, i forhold til ældre tiders skik, 
at hovedpuderne er dækket af et hvidt lær
redspudevår, der har været brugt til at 
lægge hovedet på og ikke blot har været 
til stads. Men der er overlagner på som 
førhen, -  dynebetræk var endnu noget gan
ske usædvanligt. Om dagen har alle sen
gene normalt været dækket af et senge
tæppe, enten af stof eller et hvidt strikke* 
eller hæklet tæppe, og nogle af denne slags 
findes på sengene i loftsværelserne.

sandsynligt, at de tidligere har haft en noget større udbredelse, for lær
redslagner er noget forholdsvis nyt, idet de først er kommet almindeligt i 
brug nogenlunde jævnsides med dynerne, og uldne lagner findes omtalt 
andetsteds fra i ældre tid, som for eksempel i en fortegnelse over indboet i 
Gråbrødre Kloster i København 1530.

Til sengens udstyr hører endelig i visse egne af landet håndklæder af 
lærred. De er lange og temmelig smalle, og kan være ophængt med en 
strop midtfor den ene langside eller med knappenåle eller stropper langs 
den øverste ende, så de falder glat ned over sengeforsiden. Både ophæng
ningsmåden, det antal håndklæder, der var i brug samtidig, og udsmyk
ningen har skiftet fra egn til egn. Fælles for dem alle er imidlertid, at de 
aldrig er blevet benyttet til at tørre hænder på, men blot har hængt til 
stads, måske som et levn fra en tid, da det hørte til god bordskik at byde 
de spisende håndtvæt før måltidet.

Mange spredte træk ved sengeredningen hos fortidens bønder er her 
blevet strejfet, og de kan vel tilsammen vise, at de forskellige fremgangs
måder ikke har været tilfældige, men har beroet på skik og muligheder 
fra sted til sted. Der kan på Frilandsmuseet blive lejlighed til ved opred- 
ning af sengene i de gamle bygninger at give en lang række eksempler på 
denne kultur, og skønt der stadig er langt igen, er det et håb, at det må 
lykkes at skaffe det fornødne sengetøj ved bistand fra private, der endnu 
måtte være i besiddelse af dyner, lagner, sengeforhæng og så videre.
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Syv og fyrre bronzer på een gang
A f  C. J. B E C K E R

Mange af vore store oldtidsfund kommer for dagen på ejendommelig 
måde, og beretningerne herom kan være lige så fængslende som beskri
velser af fundene selv. Det gælder navnlig de store grupper af kostbar
heder, som oldtidsfolkene gemte af vejen, hvad enten sagerne nu var ment 
som gaver til overnaturlige magter eller blot skjult, fordi en fare truede 
ejeren. Den slags nedlæggelser er anbragt sådan, at det ikke nytter at lede 
efter dem, og det er noget af et særsyn, hvis en af dem dukker frem ved 
arkæologiske udgravninger. Dette skete imidlertid, da forfatteren i juni 
1963 for Ringkøbing Museum og med støtte fra Statens Almindelige Vi-

Fig. 1. Billedet øverst på siden: Selv om 
spydspidserne i depotfundet fra Torsted 
var gamle ved nedlæggelsen, var de dog 
lige til at sætte på stager og klar til brug.
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Fig. 2. Bronzealderfundet fra Torsted, lige 
afdækket. Spydspidserne har kun været gra
vet lidt ned, men beskyttet af sten.

denskabsfond gravede efter en ny type stenaldergrave hos gårdejer Kri
stian Knudsen, „Bondesgård" i Torsted, omtrent midtvejs mellem Ring
købing og Holstebro.

Her findes på flad mark en forekomst af de såkaldte stendyngegrave; 
men det er ikke disse begravelser, der her skal fortælles om. Skønt 
undersøgelserne 1963 bragte otte nye grave med tilhørende rester af dø- 
dehuse frem, var det alligevel en lille samling sten midt på pladsen, som 
gemte den virkelige overraskelse. De lå inden for et felt, hvor man havde 
håbet på grave, men hvor der alligevel ikke var nogen. Der tegnede sig 
kun spredte rester af et kulturlag med enkelte lerkarskår og så disse sten. 
De så ikke spændende ud, men for en sikkerheds skyld rensede udgrav
ningslederen dem alligevel af. Mellem stenene strejfede graveskeen noget 
grønt; den første tanke var, at der igen var tale om en af de glatte, 
grønne sten, som -  man husker ikke for hvilken gang -  har vakt og atter 
skuffet forventninger om bronze. Men det var ikke nogen sten. Ved hjælp 
af penselen viste det sig, at den grønne genstand var hul, og et øjeblik efter 
var den genkendt som dølien til en spydspids. Samtidig dukkede kanten af 
et bronzeblad frem lige ved siden af, endnu eet og så en ny døile. I løbet

52



af få sekunder blev det klart, at der var tale om et „stort“ fund: der 
måtte mindst være syv-otte spyd i en samlet nedlægning.

Efter et par timers fortsat afrensning var situationen som vist på foto
grafiet fig. 2. Seks omtrent hovedstore sten dannede en firkant på 40 cm 
i længden og 15 cm i bredden. Den ene smalside var åben, men havde 
oprindelig været lukket med endnu en sten, måske med den, der nu fandtes 
tæt ved siden af, eller med en, som markredskaberne havde taget i nyere 
tid. Overkanten af stenene lå nemlig lige under pløjelaget; en af dem var 
endda trykket lidt ind over bronzerne. Så nær havde det hele været ved 
at blive splittet ad.

I dobbelt forstand var heldet med udgraverne, for stensætningens 
indhold så ud til at være uforstyrret. I tre lag lå her en samling spyd
spidser, større end først antaget, men pakket så tæt sammen, at det endnu 
ikke var muligt at se, hvor mange der var.

Inden stykkerne blev taget op, fjernedes stenene (fig. 3). Alle bron
zerne ligger næsten klemt sammen, som om de engang havde været holdt 
sammen af noget. Efter optagelsen viste det sig, at ir fra metallet havde 
bevaret svage rester af fletværk nedenunder. Omkring 1 cm brede, tynde 
spåner af egetræ var flettet sammen med kraftig lindebast. Stykkerne må 
oprindelig have været pakket i en slags kurv eller æske.

Spydspidserne lå som sagt i tre til fire lag og fordelt med omtrent lige 
mange i hver af bunkens halvdele. Inden for hver af de to grupper havde 
spyddene været nedlagt regelmæssigt med spidserne skiftevis ind mod og 
bort fra midten. Så kom der en ny overraskelse, for i bundlaget lå yderli
gere nogle flade økseblade, som først blev synlige, da de fleste spyd var 
løftet op. Alt i alt blev der talt 40 spydspidser og 7 økser.

Fundet fra Torsted (fig. 4) er usædvanligt både ved sin størrelse og 
sammensætning. Økserne er såkaldte randøkser (fig. 5), massive blade med 
lave sidekanter og svag afsats på midten, beregnet til at støtte det vinkel
bøjede træskaft. Formen hører hjemme i det første afsnit af nordisk bronze
alder, hvor man kender til flere forskellige typer, hjemlige som fremmede. 
De syv økser i det nye fund varierer temmelig stærkt i størrelse og vægt, 
men ellers er de temmelig ens. Præcis samme slags økser er kendt 
fra Sydskandinavien og store dele af Nordtyskland. Man regner normalt 
med, at de er fremstillet inden for sidstnævnte område.

Der er en lille ejendommelighed ved de syv økser. To af dem er knæk
ket -  antagelig slået over -  allerede i oldtiden. De øvrige viser større og 
mindre beskadigelser i æggen, hvad der ikke kan skyldes forvitring. Alle 
økserne var med andre ord ubrugelige, da de blev nedlagt.

Anderledes med spydspidserne (fig. 1). Det er ikke bare færdige, men 
brugsklare stykker, hvis odde og ægge er intakte, tyndt-hamrede og deref
ter skarpslebne. Takket være den fine bevaringstilstand ser man, at fler-

Fig. 3. Stenene er fjernet, men spydspidser
ne endnu ikke rørt. De ligger tæt sammen, 
fordi de oprindelig var pakket i en kurv 
eller æske.
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Fig. 4. Hele fundet fra Torsted (National
museet).

tallet, måske dem alle, også har været brugt. Det viser spor af opskærp- 
ning eller slid ved spidsen og på dølien. De to huller, der findes på den 
nedre, brede del, og som har tjent til at fastgøre spydspidsen til stagen, 
afslører i flere tilfælde, at stykkerne engang har været skæftet.

Andre bronzealderfund med et stort antal sager af een og samme slags
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indeholder ofte nye og knap nok færdige genstande, hvor f. eks. støberande 
endnu ikke er pudset af; sådanne samlinger må have været bronzestøberes 
ejendele. Bag det nye fund fra Torsted aner man snarere en handelsmand. 
De flade økseblade har han åbenbart opkøbt et sted i Nordtyskland, men 
hvor fik han de 40 spyd fra?

Det er allerede nævnt, at hele fundet hører hjemme i det første afsnit af 
nordisk bronzealder, d.v.s. en tid, hvor metalsager må have været særlig 
kostbare, og hvorfra man nu kun har et begrænset antal fund. Spyd el
ler lanser brugtes dengang herhjemme; i en række grave udgør een spyd
spids enten hele udstyret, eller den har været ledsaget af dolk, eventuelt 
tillige økse. Da man iøvrigt fra ældre bronzealders fund herhjemme ved, 
at den døde fik sine smykker eller våben og sin dragt med sig på den store 
rejse, må man kunne sige, at eet spyd hørte til mandens udstyr. Men de 
spydspidser, som kendes fra vore første bronzealdergrave, -  altså Tor- 
sted-fundets tid -, er i reglen af en anden type; de er lidt mindre og i 
mange tilfælde rigt dekoreret på den nederste del af dølien. Kun eet eller 
to af de omtalte gravfund viser præcis samme slags våben som i det vest
jyske depot. Stykkerne her må da også være fremmede, men de er heller 
ikke almindelige i de nordtyske egne, hvor de lige omtalte, flade økse
blade findes. Man må søge videre omkring.

Et par spydspidser fra Torsted er ornamenteret på døliens frie del 
(fig. 6), selv om mønstrene står svagt på grund af slid eller pudsning. Det 
er enkle bånd og vinkellinier af en anden karakter end de nordiske lanse
spidsers dekoration. Det er endnu ikke lykkedes at finde helt nøjagtige si-

Fig. 5. Øksebladene fra Torsted var nær
mest ubrugelige, med skårede ægge eller 
brud.
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Fig. 6. Kun enkelte af spydspidserne fra 
Torsted er ornamenterede.

destykker til Torsted-spyddene ude i Europa. Nærmest kommer en lanse
spids med streger og vinkler fra et sydtysk depot (Langquaid i Bayern).

To af de vestjyske spyd med ornamenter har en anden ejendommelig
hed, som man skulle synes var let at finde paralleller til, nemlig kvadra
tiske naglehuller. Lignende huller ses af og til på nordtyske spyd fra om
trent samme tid, men der er altid tale om mindre og uornamenterede styk
ker. Et stort spyd fra et skattefund, som for få år siden blev truffet ved 
undersøgelse af en befæstet boplads fra tidlig bronzealder i Slovakiet (Ni- 
triansky Hrådok), har både firkantede huller og ornamentik, men af en 
anden art. Heller ikke denne enkelthed hjælper os til at lokalisere de jyske 
stykker.

Det er allerede nævnt, at spyd som Torsted-fundets er meget sjældne i 
danske bronzealdergrave, men fra hele tre depotfund kender man typen. 
Ved Virring sydøst for Randers pløjede man for 75 år siden en samling 
bronzer op, nemlig to økser af samme slags som i Torsted, to uornamen
terede spyd af den her nævnte art, eet noget lignende, yderligere een større 
lansespids med trekant-prydet dølle samt en dolkklinge. Flere af gen
standene er brugte stykker. Økserne har tidligere været anset for engelske, 
men er snarere nordtyske. Dolken er enten lavet i Vesteuropa eller dog 
under stærk påvirkning af stykker herfra, og den store lanse er fra Schweiz 
eller Sydtyskland; alt i alt et broget billede, men ikke noget svar på det 
stillede spørgsmål.

De to andre fund har hidtil ikke været omtalt i denne forbindelse.

56



I Ringkøbing Museum findes det fig. 7 viste depot med een økse og seks 
spydspidser, fundet samlet 1948 på lavtliggende terræn nær Åbjerg i 
Vedersø sogn, kun ca. 14 km nordvest for Torsted. Øksebladet svarer fuld
stændig til dem herfra, og det samme gælder de fire spyd, medens de sidste 
to er nok så slanke. Alligevel ligner de mere Torsted-typen end rent nordiske 
spyd fra denne tid. Mærkeligt er det nu, at to så ensartede fund som Åbjerg 
og Torsted dukker frem så nær hinanden; man kommer dog ikke spørgs
målet om spydspidsernes hjemsted nærmere.

Det sidste fund giver en antydning. Gennem mere end hundrede år har i 
Nationalmuseet været opbevaret fem spydspidser, som sognefogeden i 
Åstrup ved Fåborg 1844 sendte til „Commissionen for Oldsagers Op- 
bevaring4’ tillige med et udførligt brev, hvori fortaltes, at hans karle havde 
fundet stykkerne samlet og omtrent een alen dybt ved oprensning af en 
grøft, der afvandede noget lavtliggende jord mellem to banker. 1 museet 
har de hidtil ligget blandt yngre bronzealder fund, hvad der ikke er no
get at sige til, når man tænker på den næsten nærgående lighed, som spyd
dene har med nogle af den tids former. Efter naglehullernes størrelse 
og placering må de fem stykker fra Åstrup være samtidige med Torsted. 
Ser man nøje efter, er det ene spyd fra Åstrup dekoreret på dølien med 
store, skraverede trekanter i sydtysk-schweizisk stil.

Samme ornamentik har et spyd, som i øvrigt er helt mage til Torsted
fundets (fig. 8). Det stammer fra en ældre privatsamling og opgives at 
være fundet i en høj ved Estvad i det nordlige Ringkøbing amt. Hermed er

Fig. 7. Et depot af samme slags og alder 
som Torsted, blot meget mindre. Fra 
Åbjerg, Vedersø sogn, Vestjylland (Ring
købing Museum).
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Fig. S. O rnam enteret spydspids fra Est 
vad. Ringkøbing amt.

der to sikre eksempler på sydtysk eller schweizisk dekoration på den 
type spydspidser. Det er sandsynligt, at de ikke-ornamenterede spyd er 
fremstillet i de samme egne og indført herfra. De nu omtalte, samlede 
fund fra Jylland og Fyn viser med eet, at sådanne stykker må have været 
kendt i ret stort tal her i landet under tidligste bronzealder. Enkelte uden
landske fund antyder, at nogle af dem er så gamle, at de kan have været 
forbillede for de rent nordiske former, som man længe har været opmærk
som på, men hvis direkte forudsætninger man ikke rigtigt kunne enes om.

Fra samtidige fund i resten af Europa ved man, at spyd- eller lanse
spidser af bronze netop nu, d.v.s. omkring 16. århundrede f. Kr., som et 
nyt våben dukker op i hele Mellem- og Vesteuropa. Antagelig er det fra 
den ægæiske kulturkreds, at ideen kommer, da lansen på tilsvarende eller 
kun lidt tidligere tid bliver almindelig her, og da man samtidig kan spore 
en vældig handels-aktivitet fra mykensk kultur. Netop nu står denne 
græske bykultur på sin højde, og vidtstrakte handelsforbindelser har måt
tet etableres for at dække dens vældige behov for råstoffer, især kobber 
og tin. Direkte linier går dels ad de store flodveje til det sydøstlige Mel
lemeuropa og dels ad søvejen gennem Middelhavet og videre langs 
Vesteuropas kyster. De indirekte kontakter når længere, for nordeuro
pæisk rav bliver et yndet smykkestof hos mykenske fyrsteslægter. Med 
fuld ret har man sat en sådan handelsvirksomhed i forbindelse med den 
stærke opblomstring af lokale bronzealderkulturer rundt om i Europa, i 
sidste omgang også med vor nordiske bronzealder.

Den allerede nævnte kontakt fra Sydtyskland og Schweiz til Vestdan- 
mark er kun en brik i dette komplicerede mønster af kultur- og handels
forbindelser. Nordisk bronzealders forudsætninger og ældste historie 
er særlig indviklet. Gennem flere forskeres arbejde er man dog i de sidste 
femten år nået et godt skridt fremad, idet man har kunnet udpege næsten 
samtidige påvirkninger fra tre førende centrer i Mellemeuropa, henholds
vis i Siebenbürgen, omkring mellemste Donau samt i Sydtyskland og 
Schweiz. Forbindelser til Vesteuropa er derimod langt svagere netop i 16. 
og 15. århundrede.

Mange af disse kulturforbindelser -  over afstande, som for datidens 
mennesker må have været besværligt store -  er uden tvivl skabt af van
drende håndværkere og handelsmænd. Det må have været en af dem, der 
af ukendte årsager så sig tvunget til at gemme sin dyrebare last langt 
nordpå i Vestjylland, og som af lige så dunkle grunde aldrig fik bjerget 
den igen. Nysgerrige og velsagtens begærlige blikke må have fulgt denne 
fremmede på hans vandring op gennem de endnu metalfattige egne, for 
rygtet om hans mere end syv kilo svære last, hans forråd af blanke bronze- 
spyd -  stort nok til at udruste våbenføre mænd i flere bygder -  er nok ilet 
ham i forvejen . . .
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Sov mit barn, sov længe . . .
A f  HENNY HARALD HANSEN

Et nyfødt barn stiller som bekendt store og uafrystelige krav til sine 
omgivelser. Foruden ernæringen kræver barnet et anbringelsessted, der er 
tilstrækkeligt beskyttende, og hvor renligheden kan ske fyldest. Hos os i 
den vestlige verden anbringer vi den lille nye verdensborger i en vugge, 
der ikke mere svarer til sit navn, idet den står fast på sine fire ben, hvis

Fig. 1. Billedet øverst på siden: eskimo
kvinde med barn på ryggen i amaut. Fot. 
Jørgen Meldgård.
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Fig. 2. Sclc til transport af småbørn. Fra 
Wapisiana-indianerne i Guiana, Syd-amc- 
rika. Mus. nr. Ff. 4468. Målt dobbelt sam
menlagt 0,48 X 0.23 in.

man ikke helt springer vuggen over og straks anbringer barnet i en lille 
barneseng. Vi transporterer barnet i en barnevogn og vasker bleer. Mang
len på hushjælp og nødvendigheden af at medbringe barnet overalt, har 
ladet „baby-liften“, en slags bærevugge, holde sit indtog, ligesom papir
bleer er blevet det foretrukne materiale i stedet for de vaskelige bomulds
firkanter.

Hvad stiller man imidlertid op med sådan et lille nyt menneske under 
helt andre klimatiske forhold? under ekstreme kuldegrader eller, hvad der 
kan være ligeså uudholdeligt, under ekstreme varmegrader? Hvorledes kla
res barnets renlighedskrav hos folk, der går klædt i skind, eller hos men
nesker der lever i så vandfattige områder på jorden, at vand ikke bortødes 
til noget så overflødigt som tøjvask? Hvad gør folk med spædbarnet, når 
deres tilværelse er en evig vandring, når de altså ikke er i besiddelse af det 
vi forstår ved en fast bolig med alt, hvad dertil hører?

Nationalmuseets Etnografiske Samling fremviser en række eksempler 
på -  ja jeg vil ikke sige vugger -  for i mange tilfælde er det meget langt 
fra hvad vi forstår ved det begreb -  men vi kan sige besvarelser på dette 
uhyre livsvigtige spørgsmål. Vi får også en antydning af, hvor vor egen 
vuggetype har udviklet sig, og oplysning om, hvorfra den er vandret ind i 
vor kultur.

Fig. 3. A pache-kvinde med barn på vugge
bræt. Efter Otis T. Mason.

Rygpose og bære sele.

Særegen for eskimoerne er som anbringelsessted for det spæde barn den 
såkaldte amaut. Det er kvindepelsen med den ekstra vide ryg og med 
en benknap på forsiden til fastgørelse af en læderrem, der fra knappen 
går om på bagsiden tværs over ryggen og tilbage til knappen. Når denne 
rem sidder på plads, danner pelsens rygside en pose, hvori barnet kan 
anbringes. Remmen forhindrer barnet i at glide ud forneden. Man hører 
sommetider dette opbevaringssted betegnet som „cradle-hood“, altså „vug
gehætte“ eller „hættevugge“, idet det antages at det arme barn anbringes 
i moderens nedsmøgede hætte udsat for selv at skulle holde sig varm. Dette 
er en absolut fejltagelse. Barnet anbringes ikke i hætten men inde under 
moderens om sommeren enkelte, om vinteren dobbelte skinddragt. Det 
hviler op ad hendes varme ryg. Barnet er kun iført en lille pels af fugle
skind og en kyse. Renligheden klares i fri luft. En hård omgang, men 
åbenbart noget barnet kan vænne sig til. Anbragt i den eskimoiske amaut 
er barnet skærmet mod den arktiske kulde, kan medbringes overalt og 
lader samtidig moderen have hænderne fri. (Fig. 1).

Mange andre steder kan man finde spædbarnet anbragt på moderens 
ryg eller på hendes hofte støttet af skærf, skulderklæde eller lignende. Som 
eksempel skal vises den vævede bæresele, der anvendes hos indianerne i
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Guinea, hvor moderens eneste klædningsstykke er et ganske lille forklæde. 
Barne-bæreselen er vævet på ganske samme måde som det skridtklæde, der 
er mandens eneste påklædning. (Fig. 2).

Karakteristisk for anbringelsen af barnet i rygpose eller bæresele er, at 
det vender ansigtet ind mod moderen eller samme vej som denne. Desuden 
det for os så overraskende, at barnet ikke indtager vandret stilling altså 
konstant ligger ned, hvilket hos os betragtes som ganske selvfølgeligt, 
men bæres omkring i mer eller mindre oprejst nærmest siddende stilling.

U uggcbrcettet.

Hvis det er mærkeligt at træffe det konstant siddende spædbarn, kan det 
siges at være endnu besynderligere, at man visse steder på jorden kan 
træffe det stående spædbarn, båret omkring i konstant lodret stilling. 
Fastbundet som et svøbelsesbarn til sit vuggebræt, der hænger i en bære
rem tværs over moderens pande, hænger eller, om man vil, står barnet 
ryg mod ryg hos moderen (Fig. 3) blandt samtlige indianerstammer i 
Nordamerika øst for Rocky Mountains og hos enkelte indianerstammer 
i Sydamerika. Hos indianerne i Canadas store nåleskove, hos de østlige 
skovindianere der engang levede der, hvor nu USA’s største byer ligger, 
hos præriens indianerstammer, i Californien, i Arizona og i Nevada an
vendte kvinderne alle tænkelige udformninger af det såkaldte „vugge
bræt“. Det kunne være et virkeligt bræt med en „mospose“ hvis navn 
antyder hvilket let udskifteligt fyld i posen, der klarede renlighedspro
blemet. Det kunne være et stigeformet stativ eller et stativ dannet af to 
flade lægter, så formen blev et stort Y. Vuggebrættet kunne have læ
derbetræk eller svøb af klude (Fig. 4). Det kunne have en bred flettet 
kalescheformet bøjle til beskyttelse af barnets hoved eller blot en simpel 
bøjle af træ, der tjente samme formål. Vuggebrættets bagside kunne være 
rigt udskåret og bemalet. I nogle tilfælde blev barnet ikke straks efter 
fødslen placeret på vuggebrættet. En skovlformet skål af birkebark fra 
Algonkin viser barnets leje i dets første 14 levedage inden det stående 
placeres på det rigtige vuggebræt, der fremstilles større og større, efter
hånden som barnet vokser, indtil det når den gående alder.

Fordelene ved vuggebrættet er de samme som ved eskimoernes amaut. 
Barnet kan medtages overalt, samtidig med at moderen har hænderne fri. 
Desuden har vuggebrættet endnu en mulighed, det kan tjene endnu et for
hold: kraniedeformeringen, karakteristisk for flere indianerstammer. Et 
mindre bræt fastgjort i spids vinkel til øverste ende af selve vuggebrættet 
kan ved at udøve et vedvarende pres mod spædbarnets endnu ikke sam
menvoksede kranieknogler frembringe det ønskede flade baghoved og 
stærkt tilbageskrånende pande (Fig. 5).

Fig. 4. Vuggebrcet fra Pima-lndianerne. 
Arizona, Nordamerika. Mus. nr. 2511. 
0.82 X 0,22 m.

Fig. 5. Kvinde fra Flat Z/rW-indianerne i 
Nord-amcrika med barn på vuggebræt, 
hvis konstruktion viser hvorledes kraniede
formationen foregår. Efter C. Catlin.
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Fig. G. Vuggekurv til spædbarn fra Ghi- 
nock-indianerne på Amerikas Nordvestkyst. 
I vuggen lindes en pude beregnet til at 
bindes på barnets pande, så hovedet de
formeres. Mus. nr. H. c. 593. Længde G.40 
meter.

Den trugformede vugge.

Fig. 7. Vuggetrug, fritch'i fra Australiens 
indfodte. Mus. nr. I. 5617. Længde 0,50 
meter.

Kraniedeformationen findes blandt Nordamerikas indianere. Foruden 
på vuggebrædt kan deformationen imidlertid også finde sted i en ganske 
anden type vugge. Når vi kommer vest for de store nord-sydgående bjerg
kæder og over på det amerikanske kontinents vestside, hos Nordvestkystens 
indianerstammer og i Mexico, møder vi udgaver af hvad man kan kalde 
„den trugformede vugge“. I virkeligheden kan der tales om en circum- 
pacifisk udbredelse af denne vuggetype. Dens kerneområde er at søge i 
Asien. Hos Chinoc på Nordvestkysten af Nordamerika findes til det ny
fødte barn en aflang kurv flettet af cederbast i den form, som vi plejer at 
kalde en Moses-kurv. (Fig. 6). Samme trugformede vuggetype findes ud
hulet i cedertræ til det lidt større barn. I dette tilfælde er truget prydet 
med den for Nordvestkystens indianerstammer karakteristiske ornamen
tik. I disse vugger sker kraniedeformationen ved hjælp af hovedbind.

Går vi nu mod denne vuggetypes udbredelsesvej, via Beringsstrædet 
til Asien og sydefter over de japanske øer til Indonesien ja helt ned til 
Australien, finder vi den trugformede vugge, der er så velegnet til op
hængning og til at bære i armene, i forskellig udformning. Et eksemplar 
fra Australiens indfødte viser et træskjold bøjet til det danner en aflang, 
nærmest oval skål. (Fig. 7). Der er her tale om det indsamlingstrug, pitch*i 
af eucalyptustræ, som kvinderne altid er udstyret med, når de bevæbnet 
med gravestok foretager deres daglige vandringer for at indsamle rødder, 
firben, småslanger og andet spiseligt og dermed bidrage deres til stammens 
ernæring, som mændene supplerer med større vildt. I givet tilfælde bliver 
dette trætrug, udstyret med skindet af et lille pattedyr, det spæde barns 
første leje, stadig båret under armen, og sommetider sikret med en skul
derrem af flettet rotang. Når truget den nødvendige tid har tjent som 
vugge, går det tilbage i husholdningen.

Truget kan følges nordpå til Borneo og Celebes, hvor det affladet 
nærmest i form af en slæde ophænges og optager det spæde barn på 
sin bund af parallelle rør, der lader, hvad barnet udskiller, passere ned 
på en dertil indrettet måtte.

Det morsomme er, at dette ophængte, affladede trug med en tværgående 
understøttelse til barnets knæhaser kan følges helt op til de nordlige ja 
panske øer. Her anvendes det af Japans urindvånere, Ainuerne. Med de
res af risfletning opførte hytter, med deres af elmebast vævede stoffer til 
kimonoer, foruden i mange andre kulturtræk viser Ainuerne en stærk 
sydlig indflydelse. Også deres vuggeform, den i bastsnore ophængte ris
flettede slæde, peger mod syd, mod Indonesien. (Fig. 8).

Truget som vugge for det spæde barn lukker sig kasseformet hos de 
arktiske folk på den sibiriske tundra og i de store nåleskove hele vejen
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vestpå i Nordasien. Vi finder dette i bunden flade, kasseformede trug 
i brug som vugge hos Tunguser, Ost jaker, Samojeder og de nordlige 
Mongoler. Let udskifteligt, trøsket træ, mos eller klid i bunden eller i en 
barkæske klarer renlighedsproblemet. En flad ophængningsvugge fra den 
mongolske Daghur-stamme rummer, foruden barkæsken til en pose med 
klid, et lille hvælvet bark-skjold, der opgives at være beregnet til an
bringelse ovenpå et drengebarn for at dirigere urinen den rigtige vej. 
Et drengebarn er jo som bekendt i stand til at gøre sig våd helt op 
til halsen, hvis man ikke træffer sine forholdsregler.

Den smukkeste og mest hensigtsmæssige udformning af den trugfor
mede ophængningsvugge er måske den bådformede, helt lukkede lappiske 
gietkam. (Fig. 9). Formet som den lappiske bådformede slæde, forsynet 
med kalesche med gardin af bomuldstøj, med træskelettet, en udhulet 
fyrrestamme, betrukket med et dobbelt lag af renskind og med mos 
eller trøsket træ i bunden er den lige velegnet til ophængning i teltet, til 
transport hængende over moderens skulder eller ophængt på siden af en 
rensdyr når raiden går, hvilket vil sige: når familien bryder op fra 
teltlejren for at følge rensdyrene på deres årstidsvandringer. En elegant 
og funktionalistisk løsning på problemerne vedrørende barnets anbrin
gelse, transport og renlighed i et miljø med høje eller, om man vil, lave kul
degrader, hvor fast bopæl er ukendt, og hvor vask af tøj vil være uover
kommeligt, og dragtmaterialet hovedsageligt er skind.

Blandt vuggeformerne hos disse folk i de store nåleskove og på tun
draerne i Nordasien træffer vi et fremmedelement, en udformning af den 
trugformede vugge, som viser mod Centralasien. Ganske vist finder vi 
det kasseformede, fladbundede, tungusiske vuggetrug i brug også hos Ja- 
kuterne. Deres egen vuggetype er imidlertid anderledes. Ophængnings
muligheden er forsvunden. Vuggen er ganske vist stadig transportabel, 
men den stilles på jorden og har fået to afrundede stykker træ sat under 
på tværs. Den har fået gænger. Den er altså virkelig en vugge. Den kan 
rokkes fra side til side, således som det danske ord vugge markerer. Kassen 
på gænger er desuden forsynet med et afløb, i form af en kanal af træ, der 
stikker frit frem fra fodenden og hvorigennem barnets urin finder afløb. 
(Fig- 10).

Jakuterne er et tyrkisk talende fremmedfolk i det nordlige Sibirien. 
Da Mongolernes stammer i middelalderen under Chinggis Khan samledes 
til et folk, drev de Jakuterne nordpå fra deres hidtidige opholdssted om
kring Baikalsøen. Til dette nordligere opholdssted medbragte Jakuterne 
imidlertid hesten, køer på stald med tilhørende vinterfodring og skikken at 
bygge faste bjælkehuse og opretholdt således en sydligere livsform omgi
vet af folk, der enten som Tunguserne hovedsagelig var jægere eller som 
hovedparten af folkene i Nordasien var rensdyrnomader. Til det nye og

Fig. 8. Hængevugge fra Ainuerne på Hok
kaido, Japan. Puden er til barnets knæ
haser. Mus. hr. A. 1162. 6.64 X 6,31 m.

Fig. 9. Trugformet vugge, gietkam. fra Lap
perne. Den er forsynet med et dobbelt be
træk af renbellinge-skind. Mus. nr. K. 270. 
Længde 0,85 cm.
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Fig. 10. Jakutisk vugge med gænger og al- 
lob i fodenden. Efter E. Prokowski.

arktiske opholdssted medtog Jakuterne åbenbart også den centralasiatiske 
udformning af vuggetruget, som ganske vist stadig er transportabelt men 
stillet på jorden, og hvor en eller anden form for afløb sikrer barnets 
renlighed. En løsning på dette problem som så åbenbart er født i områder, 
hvor vand er sparsomt og for kosteligt til overflødig vask.

Den tyrkisk-jakutiske vugge har vandret trækanal som afløb. En lig
nende type vugge er i brug hos de vestmongolske Kalmuker. Vuggen med 
afløb under en eller anden form hersker i hele det tyrkiske område. For
synet med en kraftig tværgående træbøjle over såvel hovedende som over 
fodende, indbyrdes forbundet med en svær længdestang, der gør vuggen 
bekvem at løfte, træffer vi denne tyrkiske besik i Afghanistan (Fig. 11), 
i Kasakstan, hos Bakhtiarierne og hos Lurerne i Persien, i Armenien og 
hos de kaukasiske folk samt i Libanon og hos Kurderne i Irak. Ofte ses 
den transporteret på hesteryg hos nomadestammerne. Afløbet kan være 
en vandret kanal, der stikker frem fra fodenden af vuggen. Oftest er det 
dog en pibeformet trægenstand, der anbragt mellem barnets ben går ned 
gennem et hul i madrassen og et hul i vuggens bund. En lerkrukke kan 
være anbragt i hullet i vuggens bund, hvis dette er tilstrækkeligt stort, 
eller også anbringes lerkrukken under vuggen. (Fig. 12).

For at afløbet skal virke efter sin hensigt, må barnet forhindres i at 
sprælle. Det må snøres fast på sit leje. Dette foregår ved hjælp af to brede 
bandager, den ene tværs over bryst og arme, den anden tværs over barnets
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Fig. 11. Centralasiatisk, udskåret og bema
let vugge af tyrkisk type fra Afghanistan. 
Den har hul i bunden, gænger og to tvær
bøjler forbundet indbyrdes med en læng
destang, hvori vuggen kan løftes. Mus. nr. 
E. 1958. Længde 0,97 m, højde 0,64 m.



Fig. 13. Vugge af tyrkisk type i brug i 
Kurdistan, Iraq. Barnet er fastbundet ved 
hjælp af to brede bandager, hvoraf den 
ene går tværs over barnets arme og bryst, 
den anden tværs over barnets lår.

lår. De brede, vatterede bandager passerer derefter ned under vuggens 
bund, og de snore, hvori de fortsætter, fastgøres i tværstangen. (Fig. 13).

Nu må man imidlertid ikke fristes til at tro, at barnet på nogen måde 
lider under denne fastspænding. Vuggen er kun barnets opholdssted natten 
igennem. Om dagen er det skiftevis i armene på husets forskellige kvinder 
og store piger, når det ikke svøbt i et eller andet kasseret klædningsstykke 
lægges til at sove direkte på gulvets tæpper. Når man indretter sig for nat
ten enten i husets rum eller i den varme tid på gårdspladsen eller på husets 
flade tag, anbringes vuggen mellem de til de voksne udrullede madrasser. 
Barnet spændes fast i vuggen, ammes for sidste gang. Et forhæng lægges 
over vuggen sommetider yderligere suppleret med et tæppe til værn mod 
nattens kølighed; vuggen rokkes fra side til side og lige så stille slumrer 
barnet ind for først at vågne tør og veltilpas næste morgen.

Denne vuggetype med hul i bunden og som oftest på gænger kan følges 
over hele det tyrkiske område. I sin kostbareste udgave findes den på

Fig. 12. Tilbehør til vugge af tyrkisk type 
bestående af lerkrukke. Mus. nr. E. 2313 a. 
hojde 0.13 m, med tilhorende afløbsror af 
bambus, Mus. nr. E. 2313 b., længde 0,17 
m. Desuden to træpiber, Mus. nr. E. 2310— 
11, længde 0,22-0.23 m, henholdsvis til et 
drenge- og et pigebarn. Disse piber an
bringes lodret i vuggen nedstukket i et 
mindre hul i bund og madras, medens den 
tilhørende lerkrukke anbringes under vug
gen.
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Fig. 14. Rclicl af vugge af tyrkisk type på 
nutidig gravsten i Luristan. Fut. Lennart 
F ilel be rg.

Top Kapi Serail museet, det gamle sultanpalads i Istanbul. Glimtende af 
juveler står sultanvuggen efter at have tjent som første leje for en række 
af Tyrkiets sultan-khalifer. Et stykke kostbart gyldent silkebrokade lig
ger i bunden og skjuler for den almindelige besøgende denne oprindelig 
steppe-nomadevugges uhyre praktiske indretning.

Denne vuggetype bragtes også med tyrkerne til Balkan. I Bulgarien 
kaldes den stadig besik, i Serbien besika, som den i Kurdistan kaldes 
byeska. Den vuggetype, som, da tyrkerne i 1300-årene krydsede Bosporus, 
bragtes til Balkan, undergik imidlertid visse ændringer. Gængerne be
holdt den, men de to tværbøjler forbundne med den svære længdestand, 
der gjorde den så let at lofte og bære, forsvandt og hvad der var det 
vigtigste: hullet i bunden og aflobspiberne forsvandt. Født som disse anord
ninger var af vandmangel, blev de overflødige i Sydeuropas regnrige, 
tempererede egne. Det var ikke længere nødvendigt at fastbinde barnet. 
Vuggens oprindelige, ganske lave sidekanter vokser tilvejrs, og vor egen 
gamle europæiske vuggetype kommer til syne. Om vor vestlige vugge er 
kommet med tyrkernes ankomst til Sydeuropa ved renaissancens begyn
delse eller den er bragt til Europa ved tidligere tyrkiske fremstød får stå 
hen. Dens centralasiatiske afstamning er det derimod vanskeligt at kom
me uden om.

Fig.15. Hængekøje-vugge af rodt broderet 
keder fra Teheran, Iran. Mus. nr. E. 
23()4. Længde 0.84 in.

Gulvleje, hængekøje.

Som allerede nævnt bragte Tyrkerne også denne centralasiatiske vuggetype 
til Persien, hvor den i dag kan ses i brug hos Bakhtiarierne og hos Lurerne. 
Persiens egen anbringelse af spædbarnet er derimod hængekøjen (Fig. 15) 
Ved at sættes i bevægelse bringer den kølighed i den hede sommer. I Iran 
anvendes desuden en hængekøjevugge, et stativ af metal hvori er op
hængt et bevægeligt kasseformet metalbur. En lignende konstruktion 
kendes fra Indien. Her er stativet af træ og kassen er en ophængt træ
bund med sider af netværk.

Også hos Araberne lægges barnet i en hængekøje. I Yemen i det sydlige 
Arabien kendes en transportabel læderhængekøje til det spæde barn, den 
såkaldte mizbah. (Fig. 16). Det er en snild indretning. Ved hovedenden 
er indsat et halvmåneformet, foroven afstivet stykke læder, der ved sin 
bredde giver plads til og beskyttelse for det spæde barns hoved. En bæ
resnor trækker hængekøjen sammen når den løftes, således at fodenden 
lukker sig automatisk og forhindrer barnet i at falde ud. (Fig. 17). I denne 
forneden lukkede hængekøje kan barnet ophænges i teltet, på et stativ af 
opstillede stokke eller over moderens skulder. Før barnet lægges i læder
hængekøjen indsvøbes det i et klæde, der indvendig er belagt med et lag 
af tørret og stærkt absorberende kamelgodning. Anvendelsen af tørret
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Fig. 16. Transportabel hængekøje-vugge, 
mizbah, fra Yemen, Syd-arabien. Et læder
forhæng skærmer barnet mod solen. Mus. 
nr. F. 451. Længde 0,86.

kamelgødning hos de arabiske nomader overflødiggør vask af bleer, en 
anden genial måde at klare barnets renlighedskrav i områder, hvor vand 
er en kostbar sjældenhed.

Det tidligere persiske område som udgøres af sheikdømmet og øen 
Bahrains landsbyer, og i hvis kultur så mange persiske træk kan findes 
bevaret, kender ingen vugge, således som vugge også er ukendt i Afrika. 
Viklet og ombundet som et svøbelsesbarn anbringes barnet på et leje af 
flere lag klude redt direkte på gulvets tæpper eller måtter. Kludelejet 
har den uvurderlige fordel at kunne skilles ad i sine bestanddele, der 
separat kan vaskes i koldt vand ved vaskepladserne ved kanalerne i pal
meplantagerne.

Vi har nu gennemgået visse hovedformer for placering og transport af 
det spæde og det ganske lille barn, der endnu ikke er i stand til at gå selv. 
Vi har set rygposen, der er karakteristisk for eskimoerne, vuggebrædtet ka
rakteristisk for Amerikas indianere, den trugformede vugge med dens cir- 
cumpacifiske udbredelse, dens spredning vestpå i Nordasien og dens 
særudvikling i Centralasien, hvorfra den med Tyrkerne er bragt til den mel
lemste og den nære Orient ja helt op på Balkan. Til slut har vi kastet et 
blik på former for barnets anbringelse i områder, der oprindelig er ukendt 
med nogen form for vugge og hvor hængekøjen og gulvlejet anvendes.

En vuggeform skal dog endnu nævnes så fremmed for os i den vestlige 
verden, der anbringer os selv på siddemøbler hævet over gulvets niveau.

Fig. 17. Konstruktionen af den transpor
table hængekøje-vugge. I hovedgærdet er 
indsat et halvmåneformet stykke læder, A. 
C er de huller, hvorigennem den flettede 
bærerem af læder er trukket. Når vuggen 
løftes eller ophænges i bæreremmen, træk
ker denne automatisk hængekøjens foden
de, B, sammen, så barnet ikke kan falde ud.
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Fig. 18. Moderen selv som vugge lor sit 
barn. Kurdisk kvinde. Balkha, Iraq.

Det er det leje for det spæde såvel som for det lille barn, en kvindes ud
bredte knæ danner, når hun sidder med korslagte ben på gulvets måtter 
eller tæpper.

Betagende kan det være at se hende lægge barnet til hvile på dette så 
sindrigt af naturen indrettede leje. Hovedklædet, der hænger hende ned 
over skuldrene, trækker hun sammen over barnet som et telt der skærmer 
den lille mod støj, lys og fluer. En let vuggende bevægelse med det ene 
knæ bringer barnet til ro. Selv har moderen sine hænder fri til håndar
bejde, syning eller fletning af. palmefibre. Som en yndig madonna sidder 
hun der så helt hensunken i det at danne vugge for sit barn. (Fig. 18.) Sov 
mit barn sov længe . . .
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Et københavnerhjem fra klunketiden
A f  T o v e  C l e m m e n s e n

I foråret 1965 modtog Nationalmuseet en stor og meget usædvanlig gave, 
nemlig inventaret til en fuldt møbleret 1 O-værelses lejlighed i klunkestil. 
Der findes endnu enkelte klunkestuer bevaret hist og her i landet, men et 
helt hjem bestående af opholdsstuer, spisestue, soveværelser, køkken, pi-

Fig. 1. Salonen, rum 4 på planen (Fig. 2). 
Møblementet udført 1890 af C. B. Hansen, 
gardiner og møbelbetræk fra samme år.
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Fig. 2. P lan af lejligheden Frederiksholms 
Kanal 18, anden sal. Mål ca. 1:400.

geværelse, ja endog badeværelse, alt i outreret klunkestil, er en meget sjæl
den ting. Nationalmuseet mener, at dette hjem er det eneste i Danmark, 
der endnu er intakt. Alle møblerne står stadig på den samme plads i 
de rum, de er anskaffet til. Væggenes dekorationer og de rigt udsmykkede 
lofter er urørte, nips, fotografier og adskillige malerier findes også, og 
hvad der er helt usædvanligt, samtlige tekstiler er de oprindelige; det 
gælder både møbelbetræk og de rigt draperede gardiner og portierer med 
deres klunker og øvrige possementmagerarbejde. Dette er en meget væ
sentlig ting, fordi netop stofferne er så karakteristiske for klunketiden og 
ganske dominerer interiørerne.

Giverne er de nu afdøde frøkener Gerda og Ellen Christensen, der 
med enestående pietet har værnet om forældrenes hjem, som de beboede 
lige til deres død. Den meget store og herskabelige lejlighed ligger på an
den sal i ejendommen Frederiksholms Kanal 18. Den er indrettet i 1890- 
erne af deres forældre, grosserer Rudolph Christensen og hustru, født 
Eline Hamberg. 1886 købte grosserer Christensen ejendommen, som sta
dig er i familiens eje. Huset er opført omkring 1850 og er fredet i klasse 
B. Etageplanen (fig. 2) er den for datiden meget karakteristiske med op
holdsstuerne til gaden, spisestuen med stort hjørnevindue mod gården og 
en fløj vinkelret på facaden med en meget lang korridor, i dette tilfælde 
mere end 27 meter lang, hvorfra der er adgang til de mange soveværelser, 
kokkenet m.m. Efter en gennemgribende og kostbar modernisering af lej
ligheden, der omfattede nye loftsdekorationer, gesimser, paneler m.m., 
flyttede familien i 1890 ind og møblerede stuerne med nyanskaffede møb
ler, der alle var udført på bestilling hos de mest anerkendte firmaer i Kø
benhavn. Det er så heldigt, at en regnskabsbog over udgifterne til møble
ringen af hjemmet er bevaret. Derfor ved vi om næsten alle tingene, hvil
ket år de er anskaffet, og hvor meget de har kostet, og af frøknerne Chri
stensen har museet fået at vide, hvilke håndværkere, man anvendte. Alle
rede i 1942 fik Nationalmuseet lov til at gennemfotografere lejligheden, 
samtidigt blev der opmålt møbleringsplaner af alle rum efter indgående 
drøftelser med frøknerne, der kunne huske, hvilke af møblerne man hav
de flyttet om på siden deres barndom; også væggenes billedophængning 
blev opmålt, og alle de oplysninger, ejerne kunne give om tingene, blev 
nedskrevet. Undersøgelsen blev foretaget af Ellen Andersen og Tove Clem- 
mensen. Først da frøkenernes testamente for nylig blev åbnet, fik Natio
nalmuseet at vide, at dette enestående hjem skulle skænkes museet.

Allerede når man går gennem den store port og op ad trappen til lej
ligheden, får man indtryk af, at denne ejendom er noget ganske særligt, 
et sted hvor traditionen har fået lov til at leve. Trappeopgangens vægge 
er overalt dækkede af oliemalede dekorationer fra 1890’erne; fine mar
morerede partier veksler med blomsterborter og arabesker, og på afsatserne
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er der store sirligt malede landskaber og huse; et af billederne gengiver 
familien Christensens første landsted i Jægersborg Allé. Dekorationsar
bejdet er udført af firmaet C. W. Juulmann & Søn i Nørregade og bekostet 
af grosserer Rudolph Christensen. Gennem trappevinduerne ser man ned 
i den store brolagte gård, hvor den lave, gule bygning, der tidligere rum
mede stalde og vognremiser, stadig er bevaret. Familien Christensen havde 
her tre hestekøretøjer og smukke sorte køreheste. Kusken bar livré med 
høj hat med kokarde. På entrédøren sidder stadig grossererens navneskilt, 
og dørklokken er af den gammeldags type med en stor messingknap til 
at trække i.

Træder man ind i entréen, er det første man ser et paraplystativ af stø
bejern ved siden af en grøn puf. Til venstre fører en egetræsmalet fløjdør 
ind til lejlighedens fornemste rum, salonen (fig 1, nr. 4 på planen). Den 
virker aldeles overvældende med sine mange møbler, tunge portierer og 
gardiner og vægge helt tapetserede med malerier i brede forgyldte ram
mer. På vinduespillerne er store spejle med facetslebne krystalglas, der når 
fra gulv til loft. Belysningen er meget dæmpet selv ved højlys dag, for vin
duerne er dækket ikke alene af mørke gardiner, men også af sirligt filerede 
stores, udført af husets frue. Møblementet, der er leveret 1890 af C. B. 
Hansen, er af sortpoleret træ med forgyldte stafferinger. Møbelbetrækket 
er af brunrødt silkedamask med polstrede kanter af silkevelour i samme 
farve og rigt besat med frynser og kvaster. Gardiner og portierer, der sta
dig er kunstfærdigt draperede på samme måde, som da de blev anskaffet 
i 1890, er af fin uldsatin i en farve, der svarer til møblernes. På en sort
lakeret søjle er anbragt en marmorskulptur af en ung dame i badedragt 
(fig. 3). Museumsdirektør Dyveke Helsted har været så venlig at oplyse, 
at kunstneren er italieneren Odoardo Tabacchi, født 1831 død 1905. På en 
vitrine med facetslebne ruder står en sømand (fig. 4), der holder på et 
stort skibsrat; i midten af rattet er anbragt et barometer signeret af 
Cornelius Knudsen, København. Figuren er udført af billedhuggeren Nicolai 
Schmidt (f. 1844 d. 1910) og støbt af broncestøber L. Rasmussen. Ifølge 
regnskabsbogen er sømanden med barometeret anskaffet 1893. Den s-for- 
mede sofa midt på gulvet er typisk for tiden, den kaldtes en „tête à tête“ 
eller „conversationssofa“, og her i salonen er der netop blevet converseret, 
for denne stue blev kun brugt, når der var gæster.

Gulvtæppet, som ses på fig. 1, er ikke det oprindelige; det er først 
anskaffet 1932 og tilhører nu familien; men stumper af det originale 
tæppetøj, som helt har dækket gulvet, er bevaret. Museet vil prøve, om 
det teknisk og økonomisk vil være muligt at genfremstille det.

Hvert forår, når familien flyttede på landet, kom tapetsereren og tog 
husets mange gardiner og portierer ned og fjernede gulvtæpperne, også 
de faste, der var sømmet på. Han sørgede for bankning og børstning, og

Fig. 3. Marmorfigur i salonen efter original 
af italieneren Odoardo Tabacchi (1831- 
1905). Hojde 68 cm.

Fig. 4. Barometer signeret Cornelius Knud
sen, Kbh. Anskaffet 1893. Hojde 70 cm.
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Fig. 5. H erreværelset, rum 3 på planen. 
Møblementet er udført i egetræ af Rudolph 
Rasmussen 1890. Sam tidigt møbelbetræk af 
grønt, figureret plys. Lofts- og vægdekora
tion fra 1890, malet af firmaet C. W. Juul- 
mann & son. Den elektriske malmkrone er 
anskaffet 1892.

om efteråret kom han tilbage og anbragte det hele på plads igen. Der skulle 
en fagmand til, for at draperingerne kunne falde rigtigt. I denne lejlighed 
har man ikke, som det ofte var tilfældet andre steder, brugt sommer
gardiner, der var af lysere og lettere stof end vintergardinerne. Familien 
tilbragte sommerhalvåret på deres landsted, og lejligheden stod derfor
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ubeboet på denne tid. Alle polstrede møbler blev dækket af hvert sit fa- 
çonsyede overtræk, „slåbrokker“ som de kaldes i regnskabsbogen. Rulle
gardinerne var trukket ned og mølkugler anbragt overalt. En af grundene 
til at de mange tekstiler i dette hjem er bevaret i dag efter 75 års brug, er 
netop, at det drejer sig om et meget velordnet hus med stor pietet over for 
tingene. Stor betydning har det naturligvis også haft, at man har valgt den 
bedste kvalitet, der kunne fås.

Herreværelset (fig. 5, rum 3 på planen) støder op til salonen. Det 
er møbleret med rigt udskårne egetræsmøbler, udført 1890 af snedkerme
ster Rudolph Rasmussen. Selv om stilen har ændret sig meget siden da, er 
møblerne udført i samme gode kvalitet som den, der kendetegner firmaets 
arbejder i dag. Skæringerne efterligner renaissance- og barokmotiver blan
det med 19. århundredes stilelementer. Kasetteloftet og dørindfatningerne 
er i samme stil. Væggene er skabelonmalede i rødt, og Rudolph Christen
sens monogram indgår i mønsteret. For vinduerne er der forsatsruder med 
kulørte, blyindfattede glas, der giver værelset den lidt dystre tone, som 
man på klunketiden syntes hørte sig til i et herreværelse. Betræk og gar
diner, der er samtidige med møblerne, er grønne; gulvtæppet, der er fra 
1912, er overvejende i røde farver. Malmlysekronen er anskaffet 1892 og 
var allerede dengang monteret til elektrisk lys. Grosserer Christensens 
var nemlig blandt de allerførste familier i København, der fik elektrisk 
lys. Der var i 1892 endnu ikke kabler ved Frederiksholms Kanal; men 
grosserer Christensen lod føre en særlig ledning dertil fra Vandkunsten. 
De øvrige beboere i ejendommen ønskede ikke noget så nyt og uprøvet 
som elektricitet og beholdt derfor gasbelysningen. At det også for grossere
ren var noget nyt, fremgår af hans regnskabsbog, hvor der anføres: „1892 
Vu. 1 elektrisk Lysekrone, 4 Blus*. Det er karakteristisk for disse tidligste 
kroner, at pærerne vender nedad: det gør de også i prismelysekronen i 
salonen. Den var oprindelig til gasblus, der brændte opad, men i 1892 
blev den ombygget til elektricitet. Det nye og for datiden chokerende 
var jo, at man for første gang i historien kunne fremstille en lyskilde, der 
ikke behøvede at vende opad. Der er også i dette hjem bevaret nogle 
tidlige elektriske bordlamper af bronceret zink; de er alle franske. Den 
ene forestiller en skolepige (fig. 6). Hun holder i hånden en stor plante, 
der ender i en blomst, dannet af glødelampen og den krusede glasskærm. 
Lampen, der havde sin plads på det opretsående klaver i dagligstuen, er 
købt 1892. En anden lampe er formet som en kvindeskikkelse i let gevandt, 
„le printemps“ står der på fodstykket. Hun holder en rosa pære i hånden, 
ledningen til den er ført op gennem hendes arm. Den er udført i bronce 
og anskaffet 1896 eller 97.

Til dagligstuen (rum 5 på planen), der ligesom salonen og herreværelset 
vender ud mod Frederiksholms Kanal, blev der 1890 anskaffet et nødde-

Fig. 6. Elektrisk bordlampe kobt 1892. 
H øjde 69 cm.

Fig. 7. Fotografiramm e af udskåret træ med 
gennembrudte låger, der kan lukkes. Højde 
2 ‘> cm.
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Fig. S. Servante i soveværelset rum 9, jfr. 
fig. 11. U dfort 1890 i rosentræ og nod af 
J. C. Groule.

træsmøblement i ny-barok stil udført af snedkermester J. C. Thisted. Be
trækket er grønt figureret plyds, gardiner og portierer er også grønne; 
men her har man valgt en fin, blank uldsatin. Gulvtæppet er overvejende 
rødt; det er anskaffet 1912 som erstatning for det oprindelige, der svarede 
til salonens. Den høje panelsofa, der ligner den i herreværelset, er meget 
karakteristisk for tiden med porcelæn af forskellig slags på hylden og 
under denne en håndbroderet antimarkasse, for at beskytte betrækket mod 
den megen markassarolie, herrerne kom i håret. Også chaiselongen og det 
usymmetriske dameskrivebord er typiske. Både på skrivebordet og mange 
andre steder står, som tiden krævede det, en mængde indrammede foto
grafier i fantasifulde rammer (fig. 7).

Spisestuen (fig. 9, rum 6 på planen), er særlig overdådigt udstyret. 
Over de høje egetræsmalede paneler er der imiterede gyldenlæderstapeter, 
og loftet er rigt dekoreret med kasetter og fire malede felter med putti, 
der symboliserer årstiderne. Dekorations- og malerarbejdet er her som i 
de øvrige værelser udført af firmaet C. W. Juulmann 8: Søn. På gulvet 
ligger stadig det oprindelige linoleum. Gardinophængningen med slynget 
kappe af to slags stof er særlig pompøs. Rumudsmykningen er fra 1890; 
men møblementet er anskaffet 1883 og har været anvendt i familiens 
tidligere lejlighed i Frederiksborggade, inden det 1890 kom til Frederiks- 
holms Kanal. Det er ligesom herreværelset udført af snedkermester Ru
dolph Rasmussen. På hver af de 18 spisestuestole er der i lædersædet præ
get hr. og fru Christensens initialer: REC. Bordtæppet, der er broderet 
af husets damer, er fra begyndelsen af dette århundrede; mønsteret er 
typisk Fart nouveau eller jugendstil. I buffeten findes endnu rester af 
glasbesætning og sølvbestik med monogram og dele af det store spisestel 
fra Den kgl. Porcelænsfabrik som brugtes til selskaber. Gennem bevarede 
menukort og regnskaber over indkøb kan man danne sig et billede af de 
store og udsøgte middage, huset har budt sine gæster. Ved døren til gan
gen er der i panelet indfældet en tragt, der står i forbindelse med et langt 
rør, der ender i køkkenet. Den er til at tale i, når man ønskede næste 
ret serveret; køkkenet lå så langt væk, at en sådan foranstaltning var 
nødvendig.

I den over 27 meter lange gang, der fører fra spisestuen til enden af 
sidefløjen, er der ikke færre end ni døre. De tre første fører ind til fa
miliens soveværelser. Sønnen havde det, der var nærmest spisestuen. Det 
er holdt i mørkebrune, lidt tunge farver, mens de to døtres ved siden af 
har rosa vægge og loft med malede blomsterranker og fugle. Det er typisk 
for klunketiden, at man i farvevalg og også ofte i stil karakteriserede 
værelsets beboer, selv om vel de færreste har fulgt reglerne så strengt som 
i Axel Crones bog „Kunsten at møblere sin Lejlighed“ fra 1892. Der står, 
at ungpigeværelser ikke blot bør være lyse og lette, men rosa eller lyseblå,
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eftersom det er til en brunette eller blondine. Da sønnen senere blev gift 
og flyttede hjemmefra, fik døtrene hver sit værelse, som de beholdt lige 
til deres død uden væsentlige ændringer. Disse to soveværelser er meget 
spartansk udstyret og møbleret med inventar fra den tidligere lejlighed. 
Forældrenes sovekammermøblement, der ses på fig. 11 (rum 9 på planen), 
blev derimod nyanskaffet i 1890. Det er udført af snedkermester J. C. 
Groule, der var svoger til Rudolph Rasmussen og havde værksteder sam
men med ham på Nørrebro. Et møblement som dette var udstillet på den 
store nordiske industriudstilling i København 1888: men da det blev solgt til 
Sverige, bestilte grosserer Christensen et nyt. Det er udført i rosentræ og 
nød og er håndværksmæssigt af usædvanlig fin kvalitet. Foruden den 
store baldakinseng med grønt omhæng rigt besat med possementmager-

Fig. 9. Spisestuen, rum 6. Lofts- og vægud- 
smykning fra 1890, gardiner og linoleum fra 
samme år. Maler- og dekorationsarbejdet 
udført af firmaet C. W. Juulmann & Søn. 
Møblementet leveret 1883 af Rudolph Ras
mussen. Den elektriske malmkrone fra 1892. 
Porcelænsplatterne tilkommet senere.
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Fig. 10. Badeværelse, rum 15. Indrette t 
1890. Badevandet opvarmes med gas i trom 
leovnen af kobber. På væggene oliemalede 
dekorationer udført af firmaet C. W. Juul- 
mann & Son.

arbejde og klædeskabet i barokstil, der begge ses på fig. 11, hører der til 
møblementet et toiletbord, 2 natbordsskabe og en meget pompøs dobbelt
servante med rødbroget marmorplade og vaskestel med brunlig blomster
dekoration (fig. 8). Ampelen til elektrisk lys er anskaffet 1892. Også i dette 
værelse har man ofret dekorationsarbejde på vægge og loft, og på gulvet 
er der fast tæppe.

Køkkenet med tilhørende fadebur og spisekammer (rum 10-12 på pla
nen) er som de øvrige rum forbløffende urørt. Det fremtræder stort set
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som da det blev indrettet med hvidskuret gulv og køkkenbord og tallerken
rækker på væggen; selvom man i senere tid er gået over til at bruge 
gasapparater, har man ladet det gamle komfur til tørv og brænde blive 
stående.

Længere nede ad gangen er der to pigeværelser. Oppe i loftsetagen var 
der flere værelser til tjenestefolkene, som man naturligvis havde adskillige 
af i et herskabshus som dette. Nederst i gangen ligger badeværelset (fig.

Fig. 11. Soveværelse, rum 9. Møblementet, 
der er udført 1890 i rosentræ og nød af J. C. 
Groule, er en kopi af det møblement, fir
maet udstillede på den store nordiske ud
stilling i København 1888. Den tilhørende 
servante ses på fig. 8. Lofts- og vægdekora
tioner udført 1890 af firmaet C. W. Juul- 
mann & Søn. Gulvtæppet er fra samme år, 
den elektriske ampel fra 1892.
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Fig. 12. Klunker og andet possementmager- 
arbejde fra portiere i salonen, udført i 
brun-rød silke og uld 1890.
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10, rum 15 på planen), der er indrettet samtidigt med indflytningen i 
1890. Vandet opvarmes med gas i den runde kobbertromle, der nærmest 
ligner en kakkelovn. Væggene er dekorerede som en loggia med naturali
stiske blomster og dyr, bl. a. er der katte og en abe, der prøver at få fat i 
nogle modne kirsebær. Det var meget usædvanligt, at man på denne tid 
havde selvstændigt badeværelse; selv kongen, Christian den niende, måtte 
nøjes med et badekar, der stod i et hjørne af hans soveværelse direkte 
på brysslertæppet.

I skuffer og skabe i det store hjem findes der også en del, som har mu
seal interesse, bl. a. prøver på dækketøj, linned og dragter og en samling 
skønlitteratur anbragt bag glasdørene i et bogskab i herreværelset. Disse 
bøger giver dels et indtryk af familiens litterære interesser, dels er de med 
til at „møblere“ bogskabet med deres tidstypiske indbindinger med rige 
guldsnit på ryggene.

Da jeg i 1940 begyndte at tage klunketiden op til videnskabelig be
handling (den første artikel blev trykt i Nationalmuseets Arbejdsmark 
1942) var der mange, som dengang syntes, at det var en periode, der aldrig 
ville få større interesse; man kunne dårligt forestille sig noget mere stil
løst end disse mange „klunkerædsler“. Man kaldte ligefrem perioden „stil
forvirringens tidsalder“. Nu 25 år efter ser man anderledes på det, og må 
indrømme, at klunketiden som stil betragtet helt har sit eget præg; der er 
ikke blot tale om stilefterligninger, men om en selvstændig formgivning 
inspireret af tidligere tiders stilarter. At epoken som sådan også har 
sin store interesse set med kulturhistorikerens øjne kan der jo heller ikke 
være tvivl om. Af de mange klunkehjem, jeg i årenes løb har haft lejlighed 
til at undersøge og fotografere, er der nu næsten ingen tilbage; de enkelte 
genstande er måske nok bevaret, men omgivelserne, helheden, som er sær
lig vigtig for denne periode, er væk. Derfor er den gave, Nationalmuseet 
nu har modtaget, særlig værdifuld. Her er et fuldstændig autentisk hjem, 
der indtil de mindste detailler viser både den stilistiske og kulturhistoriske 
side af en epoke, som nu er definitivt forbi.

Idealet, både musealt og videnskabeligt, ville være at bevare hjemmet 
på stedet som en filial af Nationalmuseet. Beliggenheden kun få ejen
domme fra museets hovedindgang i nr. 12 er jo ideel. Publikum ville på 
en helt anden måde, end hvis lejligheden blev flyttet til Brede, få indtryk 
af atmosfæren og milieuet, når de kom ad den tidstypiske trappe med 
kig ned i den smukke gård og med udsigten til Frederiksholms Kanal og 
Christiansborg Slot fra stuerne. Nationalmuseet er meget taknemmelig 
over, at den nuværende ejer af ejendommen, der er barnebarn af grosse
rer Christensen, har stillet sig umådelig velvillig over for vore planer. 
Nu håber vi, at de bevilgende myndigheder vil gøre det samme. Vi glæder 
os meget til at vise publikum denne enestående nyerhvervelse.



Vikingerne ofrede mennesker
A f  T h o r k i l d  R a m s k o u

Det er mere end mærkeligt, at et landskab som Horns herred har så få 
minder om vikingetiden, som tilfældet er. Denne lange, smalle halvø mel
lem Isefjord og Roskilde fjord lå op til rigets centrale dele helt fra sagn
tiden, hvis man ellers vil tro på overleveringerne om Lejre-kongerne. Fra 
den egentlige vikingetid er Roskilde den centrale by, hvor allerede Harald 
Blåtand skal have ladet bygge en kirke.

Det er ikke her stedet at komme ind på de mange problemer, der melder 
sig, hvis man vil sammenholde de arkæologiske resultater med de skriftlige 
overleveringer om Lejre og Roskilde. Vi nøjes med at konstatere, at begge 
steder fremtræder som betydningsfulde punkter i begge slags kilder. Man 
kan måske sige, at Roskilde ligger noget langt fra Horns herred, men skulle 
man sejle dertil, gik turen dog langs halvøens østkyst, ligesom man skulle

Fig. 1. Tre grave på gravpladsen i Dråby. 
Overjorden er fjernet, således at man ser 
stenfylden, hvorunder de døde hviler.
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samme vej, hvis man søværts ville ad Lejre til, så langt det lod sig gøre på 
de „tjærede havheste“.

At i hvert fald Roskilde Fjord fra tid til anden har været et farvand, 
der hjemsøgtes af uønskede sejlere fremgår tydeligt af de indtil nu konsta
terede 6 skibsspærringer i fjorden, formentlig alle fra oldtidens slutning 
eller middelalderens begyndelse. Spærringen i Peberrenden ud for Skulde
lev er den mest kendte. (Se Vagn Wåhlin Andersen: Skuldelev-skibene i 
perspektiv, SKALK nr. 4, 1964 p. 10 ff). Vigtigheden af Roskilde fjord 
som sejlled fra oldtidens seneste del er altså uomtvistelig, og at det frugt
bare Horns herred i tidligere oldtidsperioder var et tæt bebygget område 
ses af de talrige dysser og jættestuer og af gravhøjene fra bronzealderen. 
Men hvorfor da så få fund fra hele jernalderen?

Et lille mosefund fra yngre romertid -  200-400 e. Kr. -  viser, at halv
øen ikke har været helt forladt i ældre jernalder; dog, det lille fund er 
den enlige svale, der ingen sommer gør, så efter en så godt som fundtom 
periode på ca. 100 år virker det helt overvældende, at der fra den yngre 
vikingetid trods alt kendes tre skattefund. De fortjener en kort omtale, fordi 
de på grund af deres indhold er meget karakteristiske for deres tid, samtidig 
med at de fortæller noget om epoken.

Det første fremkom i en mose ved Kulhusgården allerede i 1863 og inde
holder forskellige slags „brudsølv“, d. v. s. ituhuggede sølvsmykker og 
sølvbarrer, samt 83 sølvmønter af forskellig alder og nationalitet: 1 arabisk, 
37 tyske, 1 böhmisk, 1 byzantinsk, 26 engelske, 6 danske og 3 ubestemmelige. 
At regne efter mønternes prægningsår må skatten være begravet kort efter 
år 1000.

Den anden skat fandtes i 1822 under en stor sten ved Bonderup i Skibby 
sogn. Dens 1287 mønter vejer 1209 gram og er sammensat af 892 danske 
slået af Knud d. Store og Sv. Estridssøn. En enkelt norsk er fra Harald 
Hårderåde, 44 engelske fra Ethelred og Edward Bekenderen, og endelig 
er 350 tyske mønter. Det må antages, at denne betydelige skat er gemt 
under stenen engang omkring midten af 11. århundrede.

Disse to fund er ganske givet skatte, der blev gravet ned under urolige 
forhold. At de siden er glemt, nyder vi nu godt af, for de viser, at vor halvø 
i vikingetiden har været beboet af endog meget velhavende personer, og 
at mangelen på mere dagligdags fund må skyldes tilfældigheder. Grav
pladserne må være der, både for rige og fattige.

Det tredie skattefund kom også for dagen i forrige århundrede, ved 
Kyndby, men det er mere dubiøst som skattefund, da det kun drejer sig om 
en enkelt sølvarmring. Det kan nemlig lige så vel være et stykke gravgods, 
der tilfældigt er pløjet op af en grav, selv om så rige gravgaver er sjældne. 
Normalt udviste man udpræget økonomisk sans, når det gjaldt de dødes 
udstyr, i hvert fald hvad værdimetaller angik.
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Bortset fra de senest tilkomne Skuldelev-skibe havde man indtil 1953 
kun de tre vikingetidsfund fra dette ellers så tilsyneladende vigtige område, 
medens de omgivende egne kunne opvise betydeligt flere og lige så rige 
fund.

Men så kom pludselig den så længe ventede gravplads med foreløbig 12 
grave ved Dråby skole. Takket være interesse og forståelse fra mange sider 
fik Nationalmuseet lejlighed til at undersøge de elleve grave, der blev fun
det i 1953, og den tolvte grav, der kom for dagen i 1964, da skolen igen 
skulle udvides. De sten, der var lagt hen over gravene lå lige netop så dybt 
under overfladen, at gamle dages plove gled hen over dem uden at støde på 
Men efterkrigstidens store motoriserede jordtransportmaskiner kommer så 
dybt, at de stødte på stenlægningerne, da tiden var inde til at udvide sko
len. Således kom gravpladsen til syne.

Løseligt betragtet synes de ret uanselige grave ikke at frembyde større 
interesse bortset fra deres tilstedeværelse. Alle var de mere eller mindre 
ovale, ca. 2 m lange i nord-syd, indtil 1,5 m brede og indtil 1 m dybe. Næ
sten alle var de opfyldt af sten. Kun i én af dem er konstateret spor af træ
kiste. Da en sådan imidlertid er det normale for vikingetidens jordfæste
grave, må det antages, at lignende har eksisteret også i de øvrige grave, 
men har være så opløste, at de ikke kunne konstateres.

Som normalt for grave fra vikingetidens midte fandtes kranierne af 
de døde i gravens nordende. Kun i ét tilfælde lå hovedet mod syd. Men det 
er karakteristisk for den periode, at man var individualister, der ikke be
høvede at tage hensyn til skik og brug. Hvis de efterladte syntes, at den he
dengangne kunne være tjent med at have hovedet mod syd, fik han hovedet 
mod syd, og det er ikke fordi man har taget fejl af verdenshjørnerne.

Ganske vist har jorden omkring Dråby skole den for arkæologer så uhel
dige egenskab, at den opløser knogler, så kun få fragmenter af skeletterne 
var tilbage til udgraverne. Men de stumper der er levnet os har alligevel 
givet nye og vigtige oplysninger om vikingetidens begravelsesskikke.

Den først fundne grav er en af de interessanteste på den lille gravplads. 
Den viste sig som en stenfyldt grube, 2,5 X 2,0 m stor i nord-syd. Dybden 
var 1 m, men de underste 15 cm var stenfri, og her fandtes gravgodset: to 
nøgler (fig. 2), en af bronze og en af jern, samt dele af en jernkæde, hvoraf 
fjorten led og nogle fragmenter var bevarede. Endelig fandtes der på grav
bunden lidt brændte ben og kul, hvad der ikke er noget ualmindeligt træk. 
Det kan være resterne fra gravøllet. Af den døde selv var desværre intet 
levnet.

Nøglerne er værd at se nærmere på. Den ene er en simpel jernnøgle, af 
hvilken kun det pæreformede greb og et lille stykke af stangen er bevaret. 
Dette fragment er fastrustet til den anden, fuldstændigt bevarede bronze
nøgle. Begge typer er velkendte fra denne periode, men for bronzenøglen

Fig. 2. Bronzenøgle, hvorpå cr fastrustet 
grebet Ira en jernnøgle. (»rav 1.
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Fig. 3. Skålformede spænder fra grav 12.

gælder det, at i Skandinavien findes tilsvarende kun i Norge -  derimod 
hverken i Skåne eller Østsverige. I øvrigt er dens spidsovale rammegreb 
et anglo-frisisk træk, hvilket dog ikke betyder, at den nødvendigvis er im
porteret.

I øvrigt kendes fra Odsherred en nøgle, der er næsten identisk med den 
her viste. Ligheden er så stor, at man fristes til at tro, at de er støbt i samme 
form, eller at de i hvert fald er udgåede fra samme værksted.

Kontrasten mellem den simple jernnøgle og den smukke bronzenøgle er 
slående. Og da den sidste ikke har påviselige mærker af slid, fristes man til 
at tro, at den har været mere til pynt end til alvorligt brug, der har været 
forbeholdt jernnøglen.

Om bronzenøgler som smykker og som symboler har en svensk arkæolog 
fremsat en teori, der er så interessant, at den kort skal refereres, den nemlig 
at bronzenøglerne oprindeligt opfattedes som amuletter, der forestillede St. 
Peters nøgler. (Se Bertil Almgren: „Thors Märke och Himmelrikets Nyck
lar“, Uppland 1942, p. 7 ff).

I Mattæus-evangeliet kap. 1,19 siger Jesus til Peter: Jeg sked give dig 
himmeriges nøgler; alt hvad du binder på jorden skal være bundet i him
len, og alt hvad du løser på jorden, det skal være løst i himlen.

Som bekendt blev Vesteuropa for en stor del kristnet af angelsaksiske 
missionærer, der fra begyndelsen af 8. århundrede i stort tal virkede i Fris
land og i Rhinegnene. En enkelt af dem, Willibrord, kom i sin søgen efter
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martyrdøden helt op til Danmark, der altså allerede så tidligt har fået 
direkte føling med kristendommen.

Nu findes bronzenøglerne imidlertid netop i det angelsaksiske missions
område og langs vikingetidens handelsrute over Hedeby og til Birka i 
Mälaren. Øjensynligt må der være en sammenhæng mellem nøglernes ud
bredelse og missionen.

Hvorledes det kan gå til, at nøglerne også af hedningerne bliver aner
kendte som amuletter bliver mere klart, når man tænker på at det var 
almindeligt at skænke St. Peter-nøgler med relikvier til højtstående per
soner, selv til hedninge. Pave Gregorius d. Store, der vistnok først fandt på 
denne form for gaver, sendte blandt andet nøgler til et par germanske fyr
ster, og i følgebrevet skrev han: Jeg sender en nøgle med et stykke af den 
hellige St. Peters lænke, som hængt om eders hals skal beskytte eder mod 
alt ondt! I en anden tilsvarende følgeskrivelse til en nøglegave hedder det: 
. . . den skal mangfoldiggøre eders rigdomme gennem sin velsignelse.

Kort sagt, en nyttig ting at hænge om halsen for kristne som for hedninge, 
og heri kan man se forklaringen på, at Petersnøglen som smykke og lykke
bringer bredte sig til det hedenske Norden. At man heroppe, i hvert fald i 
begyndelsen, har lagt mere vægt på det lykkebringende end på nøglens 
kristne symbolik, kan man sikkert gå ud fra.

De dele af en jernkæde, der fandtes i samme grav, synes at vise den 
afdøde som den ferme husmoder, der selv dirigerede i sit køkken. Her an
vendtes sådanne kæder til at hænge gryderne over ilden i.

Den senest undersøgte grav, nr. 12, rummede et smykkesæt, der i sin 
sammensætning er traditionelt, nemlig to skålformede spænder og et lige- 
armet, alle af bronze; endvidere den uundværlige jernkniv, her med dele 
af træskeden bevaret. Ved siden af kniven lå en simpel nøgle af jern. Er 
sammensætningen af smykkerne den traditionelle, er de selv bemærkelses
værdige på grund af deres dekorationer og type. Ligesom nøglen er de 
nemlig talrigst repræsenterede i de norske fund, omend de også kendes fra 
de øvrige skandinaviske lande.

G*

Fig. 4. Ligearmet spænde fra grav 12.
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Fig. 5. Kniv og nogle af jern. G rav 12.

Under spænderne lå de eneste bevarede skeletdele, de yderste ender af 
kravebenene, samt nogle små stumper af klædedragten. Det viser, at spæn
derne har været båret på skuldrene, og at dragten har bestået af kraftigt, 
kipervævet uldtøj og af meget fintvævet toskaftet linned. Da det tynde 
lintøj også lå oven på de skålformede spænder, må det antages, at det 
stammer enten fra en yderkjortel af en slags, eller måske fra et schal.

Det aflange, ligearmede spænde har været båret på den højre side af 
brystet og har ikke haft anden funktion end at være smykke.

Også ved denne grav sås rester fra gravøllet, men her lå trækulsresterne 
og de brændte ben ved siden af graven.

De øvrige grave indeholder kun meget beskedne sager: jernknive, nogle 
ubestemmelige jernfragmenter, en enkelt bronzering, en enkelt klinknagle 
og et par små søm. Men i den jord, der var omrodet af bulldozeren, blev 
fundet et kløverbladformet spænde (fig. 7), der uden tvivl må stamme fra 
en grav, som er blevet ødelagt, uden at man har lagt mærke til det. Spæn
der som dette er også kvindesmykker og findes som regel sammen med de 
sædvanlige, skålformede spænder på samme sted som det ligearmede i grav 
nr. 12. Dets ornamentik er bemærkelsesværdig ved den blanding af stilarter 
der findes på det. På bladene er stærkt stiliserede planteornamenter, der er 
nordiske efterligninger af den karolingiske akantus-ornamentik, og mellem 
bladene sidder tre „gribedyrshoveder“, der er en speciel nordisk opfindelse.

Så vidt har alt været normalt for en vikingetidsgravplads, men -  tre af 
gravene udviste ganske særlige forhold. Højt oppe i stenlægningen i grav 1, 
kun 40 cm under overfladen, fandtes nogle stærkt opløste menneskeknogler, 
en lille jernkniv og en stump jern af uvis oprindelse. Hvad det fund be
tyder, er der ingen tvivl om. Den rige kvinde, for hvem graven blev 
anlagt, er her stedt til hvile med en træl, der er ofret ved den højtidelige 
lejlighed, og det er hans eller hendes jordiske rester, der fandtes højt oppe 
i graven. Om trællen har været af hankøn eller hunkøn kan ikke afgøres.

Også grav 2 rummer et menneskeoffer, der lå midt i stendyngen, medens 
resterne af et andet skelet lå på gravbunden med to små knive. Men den 
ofrede træl viser, at den døde trods de yderst beskedne gravgaver alligevel 
må have hørt til de velhavende.

Også grav 10 viser spor af menneskeoffer, da der 5-6 cm over det egent
lige skelet og gravgodset -  en kniv og en jernnagle -  fandtes tandemaille 
omkring gravens midte. Det kan tyde på, at trællen er halshugget.

Tre af de 12 grave har altså vist spor af menneskeofring, som man fra 
skriftlige kilder længe har vidst blev praktiseret i vikingetiden, også; for
bindelse med begravelser, men først med disse tre grave fra Dråby og en 
fra Lejre (fig. 6) har vi fået kildestedet bekræftet ad arkæologisk vej også 
i Danmark. (Se SKALK nr. 2, 1958, samt Harald Andersen i National
museets Arbejdsmark 1960).
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Det er den så ofte citerede arabiske forfatter Ibn Fadhlan, der har 
skildret en nordisk vikingehøvdings begravelse, som han selv overværede: 
„. . . Om en af deres høvdinge er død, så spørger de hans trælle: Hvem af 
ier vil dø med ham? Da svarer en af dem: Jeg! ! Har han først udtalt det 
ord, er han bundet og kan ikke senere trække sig tilbage“. Herpå følger 
en lang skildring af alle de ceremonier, der går forud for den egentlige be
gravelse.

Fig. 6. Skeletgraven fra Lejre med den 
halshuggede træl. For neden til venstre 
ses arm og ben af den afdøde -  formentlig 
trællens herre. Ovenpå ligger den henret
tede. Armenes og benenes akavede stilling 
viser, at den dræbte blev bundet inden 
ofringen.
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Fig. 7. Trcfliget bronzespænde med arkan- 
tusornamentik og hoveder af gribedyr.

Hvis man skal stole på denne samtidige beretning, følger trællen frivilligt 
sin herre i døden. Fundet fra Lejre viser imidlertid, at den i dette tilfælde 
halshuggede træl har været bastet og bundet på hænder og fødder, så man 
får sine tvivl om, at han uden modstand har ladet sig ombringe for at kunne 
tjene sin herre også i den anden verden.

Det er bemærkelsesværdigt, at tilsvarende menneskeofringer ikke er kon
staterede i nogen af de mange hundrede vikingetidsgrave, der kendes fra 
hele landet, og at de fire nu kendte samler sig i en egn, der mod vikinge
tidens slutning var berygtet for sine menneskeofringer. Ifølge Thietmar af 
Merseburg, der skrev i begyndelsen af det 11. århundrede, skal der hvert 
niende år være holdt store offerfester ved Lejre. Der ofredes da 99 menne
sker, lige så mange heste, hunde og høge eller, i mangel af de sidste, haner. 
Hvor meget man i detailler kan stole på Thietmar får stå hen, men helt hen 
i vejret kan hans beretning ikke være. Vi har jo tilsvarende beskrivelser af 
menneskeofringer ved det bekendte tempel i Uppsala, hvor man også ifølge 
en samtidig kilde skal have haft den praksis helt op i 11. århundrede.

Dog menneskeofringer i forbindelse med gravlægninger hører til sjæl
denhederne og har sikkert været forbeholdt særligt fremtrædende og vel
havende personer. Mindre velhavende måtte i den anden tilværelse und
være den personlige tjener og nøjes med sin trofaste hund og, i sjældnere 
tilfælde, også sin hest.
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En kongelig altertavle i 
røntgenbelysning
4 / e r i k  m o l t k e

I Nationalmuseet hænger et næsten 2V2 m højt maleri i en ramme, der 
foroven ender i en svejet bue, sådan som nederlandske altertavler plejer 
at have det i slutningen af middelalderen. Det er Helsingør klosterkirkes 
katolske altertavle, med billeder af Treenigheden, Dommedag og nederst 
tavlens donatorer. Det er disse donatorer, der gør denne altertavle særlig 
interessant, for de to knælende „stiftere“ er ingen ringere end kong Chri- 
stiern II af Danmark og hans kun 13årige dronning, Isabella af Østrig, 
der her i Danmark kom til at hedde Elisabeth. Det er hende, man også

Fig. 1. Helsingør Skt. Marie kirkes østgavl 
og en del af klostrets østfløj. Kirken blev 
fuldendt o. 1475 og korets østvæg smykket 
med kalkmalerier, der synes at have gjort 
det ud for altertavle, indtil Christiern II.s 
tavle o. 1515 blev sat op.
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Farvctavlc på modstående side: Christiern 
II.s altertavle. Udfort af en nederlandsk 
eller nederlandsk orienteret maler med 
fremstilling af de to stiftere Christiern II. 
og dronning Elisabeth. Helvedesscencn til 
hojre er en nytilsætning fra 1825. -  Alter
tavlen nedtoges, da kirken fik sin første 
efterreformatoriske altertavle. Forst efter at 
denne igen var afløst af en tredje altertavle 
-  den nuværende, overførtes Christiern II.s 
tavle til Kunstkammeret, ved hvis oplosning 
den indgik i Nationalmuseets samlinger. -  
Lennart Larsen fot.

ser på den ene af de høje bislagsten, der i sin tid stod ved foden af hoved
trappen til Københavns slot, men som nu også er i Nationalmuseet (fig. 
5). Den samme dronning har også været afmalet sammen med sin gemal 
på en altertavle i Roskilde domkirke; den er nu forsvundet, men på den 
berømte billedskærer Claus Bergs kæmpetavle i Odense Skt. Knuds kirke, 
fra o. 1520, knæler hun, Christiern II og deres ældste søn Hans sammen 
med kong Hans og dronning Kristine. Billedskøn har hun ikke været, den 
lille dronning med den „habsburgske mule“, der helt karikaturagtigt går 
igen i relieffet på bislagstenen. Men en god og trofast hustru blev hun 
Christiern II, især i hans landflygtighed, og hendes breve -  på dansk -  
til kongen lyser af sand og stor kærlighed; og da Dyveke var ude af spil
let, lærte kongen i høj grad at påskønne og holde af sin unge dronning. 
Hun blev revet bort fra ham i en alder af kun 25 år. -  Billedskøn eller ej, 
trods overmaling er hendes billede på altertavlen yndigt og rørende, og 
det er i sjælden grad lykkedes maleren -  trods den fornemme, stive bro
kadesdragt -  at gengive dronningens myge ungpigeskikkelse. Oprindelig 
har hendes billede været langt skønnere.

I maleriet af kongen genkender man det portræt, som går igen i alle 
historiebøger, det modne, lidt barske ansigt, den store baret over det halv
lange hår, det korte, tvedelte fuldskæg -  og den brede pelskrave. Men stu
derer man ansigtet i nærbillede (fig. 6 og farvefoto), opdager man, at 
kongen har tre øjne! det tredie, lidt svagere fremtrædende, ses mellem kon
gens næse og højre øje. Hvad betyder det?

Inden dette spændende spørgsmål bliver besvaret, vil det være på 
sin plads at se på tavlen som en helhed, finde ud af, hvordan den er 
bygget op og dernæst lytte til, hvad man tidligere har sagt om dette maleri, 
der indeholder mange flere gåder, end man hidtil har været klar over.

Det er „den yderste dag“, der er tavlens emne, og hertil hører også 
Treenighedsbilledet øverst i tavlens bue, hvor Gud Fader sidder med kej
serkrone på hovedet og rigsæblet i hånden ved siden af sønnen; med sit 
kors i den ene hånd og den anden i bevægelse mod spydsåret i brystet 
er han det offer, faderen bragte for at frelse den arme menneskehed. 
Imellem dem svæver deres fælles tanke, Helligåndsduen. Til denne den 
øverste himmel hører også vrimmelen af småengle, der flagrer rundt i 
skyerne med deres musikinstrumenter: harpe, trompet, tamburin, ja, til 
højre sågar et orgel, som trakteres af et englebarn, mens andre holder det 
svævende. Ved siden af denne gruppe er en anden, der synger efter et 
stort nodeblad.

Herunder kommer så den egentlige dommedagsscene i en form, som 
var gængs i slutningen af 1400’rne og begyndelsen af 1500’rne. Kristus 
står eller sidder i midten med fødderne på jordkloden, der er tredelt; som 
dommer peger hans højre hånd opad mod himlen, vejen for de frelste,
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den venstre viser fordømmende ned mod Helvede. De to, der knæler på 
begge sider af ham, er menneskehedens forbedere, hans moder Maria og 
Johannes Døberen. Bag dem sidder de tolv apostle på rad og række i sky
erne, og ud over dem, helt til venstre endnu to personer, en munk og en 
mand i verdslig dragt, formentlig altertavlens maler, der her har puttet 
sig selv ind. Tre engle blæser i dommedagsbasunerne og kalder de døde op 
af jorden. De to trutter meget uærbødigt lige ned i hovedet på verdens
dommeren; men denne dristighed har sin forklaring i tavlens snævre plads
forhold. Normalt skulle der være fire engle, to ved siden af og to under 
dommeren; her har maleren måttet nøjes med tre og har anbragt dem, 
som han bedst kunne.

Så stiger vi ned i de lavere regioner med Helvede til højre og en 
landlig idyl med bondegård, heste og sø med svaner -  ret et romantisk 
billede -  til venstre. Selve jorden er skildret som et bjerg-, skov- og græs
rigt landskab med enkelte bygninger. Helvede er en skummel borg med 
ringmur og murtårne; røg og flammer stiger op fra borgen, og heri boltrer 
smådjævle og helvedeshunde sig, mens et par små, nøgne sjæle springer for 
livet -  eller saligheden. I en fremstikkende bjælke hænger to nøgne mænd, 
den ene med hovedet nedad. Under borgen er der dunkelrøde flammer og 
røg, hvori man skimter styrtende fordømte; forneden haler en djævel med 
dyrehoved fire skrigende kvinder (?) i en lænke hen mod flammerne, mens 
han slæber en fordømt ved benene (fig. 3). Allernederst sidder en nøgen, 
sørgende kvinde, noget større end de andre. Hendes eneste pryd er et 
halsbånd, der i virkeligheden er en levende slange. En misforstået tradition 
vil vide, at kvinden er Dyveke.

Til venstre for dette dystre panorama skrider de frelste sjæle mod him
len hjulpet af flere engle. Man lægger især mærke til en mand, der span
kulerer triumferende frem og en bly kvinde, der søger at skjule sin barm 
og sit skød. Lidt længere tilbage begynder de salige deres himmelopstig
ning. En engel er just i færd med at give en sjæl et hjælpende puf i bagdelen 
opad til den næste engel, der langer sjælene videre op mod to andre engle, 
som netop ekspederer en sjæl med oprakte arme til himmels. Helt til ven
stre i feltet står en kronet skikkelse i gylden rustning og hamrer sin 
korsstav ned i nakken på en grønblå djævel, der vrider sig i græsset. Det 
er selve ærkeengelen Mikael, der som Kristi stedfortræder knuser Satan.

Uforstyrret af alle disse voldsomme begivenheder knæler de to kon
gelige donatorer ved deres bedepulte i pragtfulde brokadesdragter og med 
deres yndlingshunde. Ved kongens fod står hans gallahjælm og bag den 
ligger panserhandskerne. Imellem pultene står en afkvistet stamme med 
deres våben, det danske rigsvåben og det spansk-østrigske.

Tidligere forskere har sagt og skrevet meget om Christiern IPs alter
tavle -  som regel ikke særlig rosende -, og man har på forskellig måde

Fig. 2. Gud Fader med kejserkrone. z\nsig- 
tet er et af m aleriets bedst bevarede; men 
kronens form er ændret.

Fig. 3. Parti fra Helvede. Den sjæleslæben
de djævel er en pam aling Ira 182.5, da m a
leriet blev hovedistandsat.
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Fig. 4. Kristus mccl to tornekroner. Den 
spinkle, forgnavecle over hovedet er den op
rindelige; den svære om håret er en senere 
påmaling.

søgt at finde frem til, hvornår den er blevet malet og af hvem. Med hen
syn til tidspunktet har man fæstet sig ved forskellige årstal og begivenheder 
i kongens liv. Christiern II blev pro forma, ved Mogens Giøe som stedfor
træder, viet til den da kun 12årige Elisabeth -  hun var født 18. juli 
1501 -  i Bruxelles den 11. juni 1514; det egentlige bryllup stod på Kø
benhavns slot 12. august 1515. Man har gjort opmærksom på, at kongen 
ikke bærer den fornemme orden, Den Gyldne Vlies, som han fik overrakt 
fra sin svoger, kejser Karl V, ved sin kroning i Stockholm 4. november 
1520, og endelig har man fremhævet, at det kongelige ægtepar er afbildet 
uden børn; man har da sluttet, at tavlen var blevet til før 1518, da Eli
sabeth fik sit første barn (året efter Dyvekes død). -  De to sidste argu
menter kan man nu ikke tillægge for megen vægt, eftersom kongen også 
efter modtagelsen af den gyldne Vlies afbildes uden denne orden, og på 
den lille Thurø-altertavle (i Nationalmuseet) er Christiern I og hans dron
ning afbildet uden deres børn, skønt tavlen først er malet efter kongens 
død -  dronning Dorothea bærer enkeslør.

Hvad selve maleriet angår, har kunsthistorikerne nok set, at det var 
meget stærkt restaureret for ikke at sige stærkt overmalet; alligevel har 
de haft mod til at foreslå forskellige fremragende nederlandske malere 
som mulige ophavsmænd, selv om meningerne har været delte, fordi 
disse tilskrivninger grunder sig på subjektive stilfornemmelser uden kon
krete holdepunkter.

Om tavlens form har man hævdet, at den som samtidige og yngre 
nederlandske tavler må have haft to bevægelige fløje; og da rammen ikke 
bærer spor efter hængsler, har man antaget, at den var ny.

Man har længe vidst, at tavlen har befundet sig i det af Frederik III op
rettede kunstkammer; den findes nævnt i kunstkammerkataloget fra 1690, 
men er formentlig kommet til kongens samling o. 1650, efter at kirken 
havde fået sin anden lutheranske altertavle 1637. Som højaltertavle i kirken 
veg Christiern IPs tavle vistnok pladsen 1593, dengang snedkeren Hans 
de Brügge leverede en altertavle, som nu står i Søborg kirke i Nordsjæl
land. Ved kunstkammerets opløsning 1824, flyttedes tavlen sammen med 
de øvrige malerier op på en etage i det just færdige Christiansborg, og 
her blev den genstand for en dyr og meget gennemgribende istandsættelse 
ved landskabsmaleren professor I. P. Møller („320 rigsdaler i rede sølv“), 
og 1843 overgik den til Nationalmuseet. Her gennemgik den en konser
vering og pletopmaling.

Det skyldes vor første store kunsthistoriker, N. L. Høyen, at vi over
hovedet er i stand til at knytte tavlen til Helsingør klosterkirke. Han 
påviste nemlig 1867, at den tavle, som den lybske krønikeskriver Reimar 
Kock 1532 så på højalteret „tho Helschenore yn dem Karmelitz Closter“, 
måtte være vor tavle. I sin krønike fortæller Kock, at Christiern II her
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var afmalet over for „eyn over uth schone Wejues bilde“. Det er ganske 
morsomt at høre en samtidigs dom over dronningens udseende, selv om 
Kock troede, at den „overordentlig smukke kvindes billede“ forestillede 
Dyveke.

Da Nationalmuseets store værk „Danmarks Kirker“ sidste år tog fat på 
kirkerne i Frederiksborg amt, blev alle problemerne om denne tavle 
aktuelle. Tavlen kom ned fra væggen og blev undersøgt og fotograferet 
på kryds og tværs, både forfra og bagfra. Først konstaterede man, at ma
leribaggrunden, som består af seks „sammenstødte“ egebrædder, var svun
det så meget, at man kunne få en finger ind mellem den og rammen. Altså 
kunne rammen ikke (som man havde troet) være ny, og altså har den 
aldrig som de fleste altertavler af denne type haft fløje.

Maleriet blev gennemgået i projektørlys og ved kvartslampe, fotogra
feret med pan- og med infrarøde plader: Hvor var det dog overmalet og
-  ommalet! og så kunne man endda hverken i almindeligt el-lys eller i 
kvartslampens blå skær se i hvor høj grad; men det var tydeligt, at alle 
baggrunde var næsten totalt om- og overmalede og på en så griset måde, at 
de sekundære penselstrøg greb ind over figurmalerierne, deres klædedragter 
og ansigter. Der skal ikke megen forandring til i et ansigst konturer, før 
det bliver et nyt ansigt. Og hvad skulle det nu forestille, at Kristus har 
to tornekroner? en tilsyneladende ældre, som rager op over håret, og en 
friskere, kraftigere omkring hovedet? Havde en restaurator haft den dri
stighed at give Kristus en ny tornekrone?

Det var også let at se, at kridtgrunden, der danner underlag for ma
lerierne, mange steder havde store og små afskalninger, naturligvis på 
grund af træets store sammentrækning. Alle disse afskalninger var udbed
rede eller malet „af nyt“, for at bruge et godt, gammelt fagudtryk. Hvor 
den gamle maler havde brugt kridtgrund, havde restaurator brugt paraffin! 
Under gennemgangen af maleriet i kvartslys fik man desuden en forbistret 
fornemmelse af, at „Helvede“, under borgpartiet, var en fornyelse; i sig 
selv virker denne dystre, dunkelrøde scene -  ikke de hvide sjæleskikkelser
-  ganske umiddelalderlig, og så er det også påfaldende, at djævelen med 
dyrehovedet og lænken og hans nærmeste omgivelser tilsyneladende er 
kopieret efter et kobberstik, der er næsten 100 år yngre end altertavlen, 
et kobberstik der atter er udført efter et maleri af nederlænderen Chri
stopher Schwartz. Hertil kom, at de sorte øjenklatter eller pupiller, som 
alle personerne nu har -  også kongen og dronningen -  ligesom ikke rig
tigt passer til tavlens tid og stil. -  Og så er der kongens tredie øje! Var 
det underligt, om man pludselig fik en brændende trang til at se denne 
kongelige altertavle i røntgenbelysning? Hvor heldigt da, at National
museet just havde fået et røntgenapparatur, der under konservator Knud 
Holms kyndige ledelse allerede havde givet forbløffende resultater over

Fig..',. Bislagstenen Ira Københavns slot 
med dronning Elisabeths portræt, udi ørt af 
en ukendt stenhugger for 1523. I modsæt
ning til pendanten Ira 1503. der bærer kong 
H ans' billede, er denne sten aldrig  blevet 
fuldfort. Begge sten er i Nationalmuseet.
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Eig. (>—7. Kongens hoved, pankromatisk og 
røntgen-optagelse el ter tavlens maleri. Be
mærk kongens tredje nje. der på billedet til 
venstre ses mellem næseryggen og det højre 
øje.

for orientalske kar og tykke rustklumper „med noget indeni". Kort sagt, 
Nationalmuseet er nu i besiddelse af et sæt fine røntgenoptagelser af hele 
kong Christierns tavle, og det må siges, at konservatorens optagelser over
traf de dristigste forventninger: Med en al tvivl bortvejrende klarhed af
slørede røntgenstrålerne alle kridtgrundens afskalninger -  og fornyelser; 
de viste, at der ikke er levnet en kvadratmillimeter kridtgrund under Hel
vedesborgen -  altså er det dunkelrøde inferno en nymaling. Man så 
klart, at Helvede havde strakt sig langt længere ind mod billedets midte 
end nu. Hvor det blotte øje i dag ser bladklædte træer under Helvedmu
rens rundtårne, afslørede røntgenbilledet en skrigende, fordømt kvinde. 
Den ene af de hængte, ham med hovedet opad, med over- og hageskæg, 
viste sig på røntgenoptagelserne at være en kvinde med yppige former. 
Skægget er restaurators opfindelse! Gudfaders kejserkrone havde under 
restaurators hånd forandret form: oprindelig løb bøjlerne op i en spids. 
Kristi tornekrone over hovedet er den oprindelige, den anden en nyere 
tilføjelse etc. etc.

Røntgenbillederne afslørede også, hvor medtaget mange af figurernes 
ansigter er; men de fortalte også, at alle de sorte øjne er restauratortil
sætninger: Under de store, pupilagtige klatter ser man -  i mange tilfælde 
meget tydeligt og klart -  netop de fint tegnede øjne med pupil, iris og 
øjeæble, som senmiddelalderens malere (og især nederlænderne) var mestre
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i at fremstille. Tænk, hvilken forandring! hvilken betydning har denne 
ændring ikke haft for kongens og dronningens udtryk! Og for Jomfru Ma
rias lyse ansigt! En regulær forvrængning. Man må sikkert forestille sig, 
at når restaurator havde givet de skikkelser, hvor øjnene var mere eller 
mindre afskallede, sine sorte klatter, har han følt sig tilskyndet til at gen
nemføre denne ensartethed for dem alle. For den kyske, frelste dame, 
der, som ovenfor sagt, prøver at skjule barm og skød, er glo-øjnene di
rekte skæbnesvangre; røntgenfotografiet viser nemlig, at man slet ikke kan 
se hendes øjne, kun øjnelågene og de lange vipper -  fordi hun blufærdigt 
har slået øjnene ned!

Røntgenoptagelsernes største overraskelse gav dog Christiern IPs og 
dronning Elisabeths hoveder. Mens både kongens og dronningens pragt
fulde dragter står lysende klart på røntgenfilmene, kan man på billederne 
fig. 7 og 9 se, at der er sket store forandringer med hovederne: I første 
omgang har kongens og dronningens stilling været anderledes end nu. 
De har set på hinanden -  og kongen har været barhovedet. Hele hans 
hovedform kan tydeligt følges på billedet. Her har vi da forklaringen på 
det tredie øje; det stammer fra det første, barhovede maleri, hvor kongen 
ser mod sin gemalinde og ikke som nu over beskueren og ud i det fjerne. 
Her er også forklaringen på det noget forvirrede røntgenbillede af dron
ningens hoved: Også hun har først set mod ham. Hvad er der da sket og 
hvorfor?

Fig. 8-9. Dronningens hoved, pankromatisk 
og rontgen-optagelse efter tavlens maleri. 
Røntgenbilledet viser, at der ikke er fore
taget radikale æ ndringer af dette portræt 
bortset fra, at stillingen er forandret.
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Fig. 10. Maleri i Statens Museum for Kunst 
med årstallet 1 Dette sidste er dog se
kundært. Billedet tilskrives estlænderen M i
chel Sittow. der som hofm aler i Spanien og 
N ederlandene vandt europæisk berömmelse.

I portrætkunsten er det ikke usædvanligt, at der foretages modebe
stemte ændringer i et maleri. På et af de fornemste epitafier (fra 1686) i 
Tønder kirke er der et maleri af borgmester Lucas Ambders og hans hu
stru, malet mens ægtefællerne levede. Her har madame senere fået påma- 
let en moderne kyse over sit halvhøje hår. Men på Helsingørtavlen er det 
jo kongen, der har fået hat på! Man kunne da fristes til at spørge, om 
det oprindelige, barhovede billede overhovedet har forestillet Christiern 
II. Herom kan der heldigvis ikke rejses tvivl; både dronningens hoved, 
der er genkendeligt i alle faser, og de malede våbner i forbindelse med de 
fornemme dragter viser med sikkerhed, at den barhovede mand er et 
førsteportræt af Christiern II. Endvidere viser røntgenbillederne, at kon
geparret hører med til maleriets oprindelige plan og program. Men hvad er 
da grunden til disse ændringer?

Den 1. juni 1514 skrev Helsingørtolderen Hans Pedersen Lilliefeld 
til Christiern II, at han nu „sender til eders nåde den maler, som eders 
nåde skrev mig til om idag, mester Mechiel; jeg havde „platz“ (d.e. besvær 
med) at spørge ham op, hvad eders nådes page kan bevidne“ -  og længere 
nede i brevet fortæller tolderen, at maleren kommer fra „ræwel“, det er Re
val (eller Tallinn, hovedstaden i Estland). Der er almindelig enighed om, 
at denne mester Michel er den europæisk berømte estiske maler, Michel Sit
tow, der var skolet i Brügge og havde været hofmaler både ved det spanske 
hof og senere hos dronning Elisabeths faster, Margrethe af Østrig, Ne
derlandenes regentinde og Elisabeths opdragerinde. Der er ydermere enig
hed om, at det lille, mesterlige portræt af Christiern II (Fig. 10), som nu 
hænger i Statens Museum for Kunst, hvortil det er kommet fra det kon
gelige Kunstkammer, er Michel Sittows værk, og det er let at se, at alter
tavlens kongemaleri svarer ganske nøje til det. På Kunstmuseets portræt 
står årstallet 1515 over kongens hoved. Konservator Steen Bjarnhof 
har nylig undersøgt tallene og påvist, at der ligger et fernislag imellem 
dem og maleriet. Årstallet er altså en senere tilføjelse, -  selv om det efter 
tallenes form godt kunne være samtidigt. Men hvis det er Sittow, der har 
malet dette maleri af kongen under sit Danmarksbesøg, så kan han kun 
have gjort det i 1514 eller i begyndelsen af 1515; thi i marts 1515 anviste 
den nederlandske regentinde ham en sum penge, og da må han have været 
i Nederlandene.

Der er spundet forskellige ender om dette portræt (som også har været 
tilskrevet forskellige nederlandske malere); man har snart betragtet det 
som et originalmaleri, snart som en kopi efter det maleri kongen, som man 
ved, hans tilkommende brud har ejet. „Hun gider aldrig afse eders nådes 
kontrafej, skriver Erik Valkendorf, lederen af det gesandtskab, der skulle 
ordne giftermålet, til kongen 1514. Men formodentlig har Elisabeth alle
rede før ægteskabskontraktens indgåelse 20. april 1514 fået et billede af sin
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tilkommende gemal, og hun har næppe slæbt rundt med et billede af stør
relse som Kunstmuseets; det har været et miniaturebillede, som hun aldrig 
lod ude af syne. Alt dette har nu ikke så stor interesse i forbindelse med 
Helsingørtavlen. Det, der er af betydning her, er, at den i sin første form 
er ældre end Sittows maleri, som må være malet i tiden fra juni 1514 
til marts 1515. Det må siges at være et fint resultat af de tekniske midlers 
anvendelse, fordi man nu kommer ned på et ganske snævert tidsinterval, 
hvori altertavlen kan være blevet til.

Den kan naturligvis ikke være malet, før ægteskabet mellem Christiern 
Il og Isabella var aftalt. Selve ægteskabskontrakten blev underskrevet 20. 
april 1514, og stedfortræder-ægteskabet i Bruxelles blev indgået 11. juni 
1514, samme dag Christiern kronedes til Danmarks konge i Frue kirke i 
København, mens det egentlige ægteskab først fuldbyrdedes ved dron
ningens ankomst til Danmark året efter. Det er da givet, at altertavlen 
er blevet til efter 20. april 1514 og sandsynligvis før det egentlige bryl
lup 12. august 1515. Måske kan man finde en bekræftelse på denne an- 
tagelses rigtighed i den kendsgerning, at dronningen ikke bærer krone 
som på bislagstenen og de to overfor nævnte altertavler; hun er blevet 
„afkontrafejet“ efter det billede af hende, som kongen efter sæd og skik 
må have haft af sin brud. Og når hun var uden krone, kunne kongen 
naturligvis heller ikke bære sin, uanset om han på dette tidspunkt har 
været Danmarks monark.

Begivenhederne om altertavlens kongeportrætter kan da tænkes at have 
haft følgende forløb: 1514, efter 20. april stifter Christiern en altertavle 
til Helsingør Skt. Marie klosterkirke, som senere donationer viser, at han 
stod nær. Han lader sig selv og sin fremtidige gemalinde afbilde i for
grunden, begge knælende ved deres bedepulte på hver side af de respek
tive våbner. Kongen afbildes barhovedet, Isabella med den perlebesatte 
og broderede kyse, som også ses på det nuværende maleri. Begge ser mod 
hinanden. I juni samme år kommer kongen i forbindelse med den estiske, 
spansk-nederlandske hofmaler, Michel Sittow, der befinder sig i Hel
singør. Han udfører det velkendte portræt af kongen, som nu er i Kunst
museet. Det behager i den grad Christiern, at han forlanger sit barhovedede 
portræt erstattet af Sittows baretklædte. Dette medfører, at også dron
ningens maleri må ændres. Om disse ændringer er udført af Sittow selv, 
kan kun afgøres, hvis al overmaling i de kongelige ansigter fjernes -  og 
det vil være en meget farlig sag.

Som altertavlen nu er overleveret, er den kun en tarvelig afglans af et 
én gang smukt værk, der har stået på højde med tidens bedste arbejder. 
Det danske kongehus plejede ikke at bruge anden klasses kunstnere. Man 
behøver blot at henvise til den lille, fine Thurøtavle i Nationalmu
seet, som den meget økonomiske dronning Dorothea stiftede efter Chri-

Fig. 11. Dc hængte -  parti Ira Helvedes
scenen. Skikkelsen til hojre -  med hovedet 
opad -  har over- og hageskæg. Det er re
staurators tilfojclscr. En nojerc betragtning 
al figuren viser, at den forestiller en kvin
de! Hendes yppige former, der nu kun anes 
pä m aleriet, kommer tydeligt til syne i 
rontgenoptagelsen.
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Fig. 12. To gamle fyrstehuse -  O ldenburg 
og Habsburg -  forenedes ved bryllupscere- 
monierne i Bruxelles og København 1514 
og 1515. A ldrig for og aldrig  siden har 
nogen dansk konge kunnet ophænge sit vå
ben i så fornemt selskab som her. Desværre 
blev familieskabet en uudholdelig belast
ning for Christierns svoger kejser Karl V -  
fyrsten, i hvis riger solen aldrig gik ned. 
Da Christiern havde sat alt over styr, mod
tog Karl ydermere underretning om, at ne
vøen den lille prins Hans var død. Nyheden 
forledte den ellers så milde og rettænkende 
kejser til et hjertesuk: „Gid det havde været 
hans fader!"
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stiern I’s død -  malerierne nu kun en ruin -  eller kæmpetavlen i Odense 
Skt. Knud, som Christiern IPs moder bestilte hos datidens mest fejrede 
billedskærer, Claus Berg.

Men hvem har malet Christiern IPs og Elisabeths altertavle? Ikke 
Michel Sittow -  fordi han først kommer til i anden omgang, og fordi 
malerierne slet ikke er i hans manér. Men det er heller ikke muligt at ud
pege andre kunstnere, selv om flere forskere som nævnt ikke har kunnet 
dy sig for at slynge nogle navne ud. For det siger sig selv, at den kunst
historiker, der vil finde frem til maleren, mindst skal være synsk, da 
det oprindelige maleri er så lemlæstet, som det er, og så oversmurt med 
senere farver.

Man kan end ikke afgøre, om altermaleriet er udført i Danmark eller i 
malerens hjemland. Men at hans hjemstavn er Nederlandene eller i alt 
fald et nederlandsk milieu -  derom kan der næppe rejses tvivl.

Måske vil læseren nu spørge: Hvorfor lader Nationalmuseet nu ikke den 
dårlige overmaling fra 1825 fjerne, så man genser maleriet i hele dets 
oprindelige glans og finhed? Når man i udlandet ikke er bange for at 
„afdække“ Rubens’er, Rembrandter, Leonardo da Vincier m. fl., skulle 
vi da her i Danmark vige tilbage for denne opgave? Væk med landskabs
malerens påsmøringer!

Hertil er at sige, at dersom man fjernede al overmaling, ville over en 
trediedel af maleriet stå som bart træ -  og hvor helvedessceneriet nu ud
folder sig, ville der være et gabende hul. Utvivlsomt må man ikke gå for 
hårdt i rette med restaurator, der har stået over for en overordentlig van
skelig opgave: at opbygge et fuldstændigt maleri af en ruin. Thi det var 
netop, hvad tavlen var, da professor Møller fik den til udbedring. Efter 
tidens restaureringsregler har han løst sin opgave til punkt og prikke, omend 
vi nu kan se, at han har sjusket stærkt med konturerne. Restaurering den
gang var: opmaling, opmaling overalt. Var det ikke det samme princip, 
Jacob Kornerup fulgte ved sine kalkmaleri-restaureringer et par menneske
aldre senere? Var det ikke den samme idé, der besjælede vor store arkitekt 
Storck, da han bl. a. førte Bjernede rundkirke tilbage til „dens oprindelige 
skikkelse“?

Der er slet ingen tvivl om, at hvor meget Møller end har malet på, over 
og ved siden af, så har han reddet tavlen fra fuldstændig ødelæggelse. Hans 
overmalinger kan fjernes, og bliver sikkert engang -  tildels -  fjernet. Men 
det sker næppe lige med det samme.

Imidlertid ligger der et komplet sæt røntgen-negativer parat til den kom
mende restaurator, så han kan se, hvad han skal slås med -  og især, hvad 
han ikke skal slås med. Sjældent er vel et påtænkt restaureringsarbejde 
blevet forberedt så grundigt, før konservatorens ætsende vædsker over
hovedet er nået at komme i berøring med billedfladen!



Skolen på museum
A f  R I C H A R D T  M E Y E R -H E I S E L B E R G

Skolen og museerne skal samarbejde, siger loven. Ja, men hvordan? Mu
seumsbesøg skal indgå som et naturligt led i undervisningen, siges der, -  
og man er egentlig lige klog. Der har altid været lærere, der har taget 
eleverne med på museet, og som har forstået at få dette besøg til at blive 
et virkeligt „led i undervisningen“, og der har været andre lærere, der har 
holdt sig langt borte fra al omgang med museer, fordi de følte, at de 
kunne anvende tiden bedre. Der findes lærere, der i erkendelse af mang
lende viden har holdt sig borte, og der findes lærere, der ikke har villet 
tage det ekstra besvær som arrangementet omkring et museumsbesøg nu

Fig. 1. Elever fra en københavnsk kommu
neskole i Frilandsmuseets klasseværelse. På 
tavlen er med kridt skrevet C 5. På en 
skæppe har man nemlig fundet både års
tallet 1898 og Christian V.s navnetræk. 
Løsningen af dette lille mysterium tjener 
til indføring i gamle danske mål.
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engang er. -  Ophavsmændene til lovbestemmelsen om, at museerne og 
skolen skal samarbejde, har åbenbart tænkt sig, at bare man på en eller 
anden måde får læreren lokket ind på museet med klassen, så må der 
komme noget positivt ud af det. Denne tankegang vil eleverne være de 
første til at acceptere, for ikke alene slipper de for en historietime, men 
tysk- og matematiktimen ryger også, fordi man nu engang skal bruge tid 
til at komme til og fra museet.

Set fra lærerværelset ser sagen straks lidt anderledes ud. Historielæreren 
må i god tid forhandle med skolens chef om det påtænkte museumsbesøg, 
og matematiklæreren ser ikke med milde øjne på, at han skal miste en time 
til fordel for „en udflugt“, ja, tysklæreren vil måske hævde, at han slet 
ikke kan nå sit stof, hvis han mister den ene time efter den anden på 
grund af forskellige uvedkommende arrangementer. Skolelederen skal må
ske skaffe vikar for de timer, historielæreren forsømmer på grund af 
transporten, og der kan da endelig også være spørgsmålet om bus og entre
afgift, penge der skal hentes på en eller anden konto, der sikkert ikke er 
for stor. Mange hensyn må tages og måske bliver resultatet af hele dette 
regnestykke, at klassen bedst kan tage afsted på tirsdag 14 dage.

Faglæreren stiller også sine krav. Han har et bestemt sigte med besøget; 
han ønsker at det skal foregå nu, fordi han i sit stof netop er nået til et 
emne, som han ved, at han kan få belyst og uddybet ved et museums
besøg, og skal han vente 14 dage, må han holde gryden i kog så længe, 
eller han må springe tilbage i stoffet for at give en opfriskning inden be
søget. Både faglige, pædagogiske og tidsmæssige grunde kan fremføres 
for at tage besøget netop nu, for nu har han brug for det.

Enden på det hele bliver vel nok, at man kommer af sted før eller senere, 
og klassens museumsbesøg gennemføres. Man kan krydse af i en lomme
bog; nu har den klasse oplevet samarbejdet mellem skole og museum, nu 
er lovens krav opfyldt -  og man kan gå over til den rolige og velordnede 
undervisning igen.

Museumsmanden oplever klassens besøg på en hel anden måde. På vis
se tider af året er museumssalene eller -parken gabende tomme, på andre 
tider falder elevgrupperne over hverandre. Støjende unger hujer rundt, til
syneladende står læreren ganske magtesløs, for mens han forklarer en ting 
for en hoben elever, er andre henne at pille ved et eller andet, som man 
absolut ikke må pille ved. Eller har læreren endelig taget, da er det set 
fra museumsmandens synspunkt nogle højst tilfældige ting der tages frem, 
og nogle højst ufuldstændige forklaringer der gives.

Skolen og museerne skal samarbejde, siger man. Javel, men kan de det? 
Svaret må egentlig blive et nej, nemlig et nej til et samarbejde mellem 
skolen i den normale form og museet i den normale form.

Og dog har de to institutioner i mange år haft gavn og glæde af hver-
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andre, der er drevet fremragende museumsundervisning mange steder i 
landet, og et par steder er det endog blevet sat i system, sådan at under
visning på museet og med museets materiale som baggrund er blevet et 
fast led i undervisningsplanen på stedet.

Men i de allerfleste tilfælde bliver et museumsbesøg til en rundtur i mu
seet med stop ved en række ting, der så forklares for elever, der maser sig 
rundt om læreren og genstanden, hvorefter man fortsætter til næste ting. 
Læreren skal være meget fortrolig med samlingen, for at han kan lede sin 
klasse gennem museet på en sådan måde, at de ting, der bliver genstand for 
behandling, tilsammen udgør et hele, der illustrerer et bestemt emne, som 
eleverne har fået noget at vide om på forhånd, eller som man her under 
selve besøget tager op til særlig behandling. Uden at man kan laste no
gen derfor bliver museumsbesøg meget ofte til en rundgang, hvor selve 
museet bliver objekt for undervisningen, bliver selve den genstand, som 
belyses, mens alle dog vil være enige om og også ønsker, at museet med sin 
rigdom af genstande skal belyse et eller andet emne, -  museet skal blive 
undervisningsredskabet.

Enhver lærer ved fra egen erfaring at undervisningen i en klasse giver 
bedst resultat, når den foregår stille og normalt, når fortrolighed med 
elever og undervisningsmateriel er tilstede. Selv den mest beåndede time 
bryder uhjælpeligt sammen, hvis læreren med en flot håndbevægelse trækker 
det gale kort ned, eller hvis han om han vil anvende en båndoptager får 
maskinen til at give Micky Mouse lyde fra sig. Hvilken lærer, der har villet 
anvende lysbilleder, har ikke oplevet den jubel, der opstår midt i strengt 
fagligt arbejde, når billedet kommer ind i apparatet så uheldigt, at alle 
personer står på hovedet.

Læreren skal være fortrolig med det apparatur, han anvender, han skal 
anvende det på det rette tidspunkt og som noget naturligt, så først kan det 
tjene sit formål. På samme måde skal læreren være fortrolig med museet, 
og han skal kunne anvende det efter sit eget ønske og i den udstrækning, 
som han skønner er passende for elevernes trin og hidtidige undervisning.

Nu indtræder de virkelige besværligheder; alt andet har til dato været 
praktiske vanskeligheder, der dog kunne løses. Men nu, da læreren er på 
museet med sin klasse og nu, da han har forberedt eleverne og sig selv 
derpå, nu kommer den vanskelighed, at læreren ikke har myndighed til 
at benytte museet, sådan som han ønsker og måske heller ikke viden nok 
til at kunne gøre det. Man må i mange tilfælde nøjes med at stå og se på 
ting; man kan aldrig få lov til at håndtere dem, til at veje dem i hånden 
eller, hvis det er redskaber eller beklædningsstykker, at prøve dem. Nogle 
pædagoger har i erkendelse af denne vanskelighed opgivet tanken om at 
gå på museum, og har i stedet oparbejdet deres egen skolesamling, som 
de kan benytte uden en opsynsmands sigende hoste i baggrunden.

Fig. 2. Alle kender en rok. Næsten ingen 
ved, hvordan den bruges. I klasseværelset 
kan man stille en rok frem på gulvet, gen
nemgå den og lade hornene selv bringe den 
til at snurre.
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Fig. 3. Ellers hedder det: „Nok se, men ikke 
ro re!“ Men her kan man dreje håndkvæ r
nen og lette på låget til m adtejnen.

Læreren kan gå i kompagniskab med museet og få en museumsmand 
med rundt, men hvilke museumsfolk har tid til at rende rundt med klasser? 
Han har, siges der, andet og vigtigere at tage sig til, -  men lykkes det 
endelig, da opnår man måske at få forholdene rettet op med hensyn til 
viden om de udstillede genstande. Til gengæld går museumsmanden ofte 
for vidt, eller han taler et sprog, der går hen over hovedet på eleverne, 
eller hele forestillingen odelægges ved, at eleverne mere helliger sig mu
seumsmandens påklædning eller diktion end det, han fortæller dem.

Mange lærere og museumsfolk enes dog skønt om at gøre én fejl, som 
er forståelig, men ødelæggende. De vil begge have en tendens til at over
dosere, for når nu chancen er der, når nu klassen alligevel er blevet trans
porteret derhen, så bør man dog se det hele, så skal man dog have et af
rundet billede, så man ikke behøver at tage den klasse derhen igen.

Alle disse problemer er kendt for lærere og museumsfolk, og på forskel
lig måde har man søgt at råde bod på det. Nogle steder har man omvisere, 
der særligt tager sig af børn; andre steder har man arrangeret særud
stillinger, eller man har lavet opgaver til eleverne. Nogle steder har man 
sat besøget i system, så en klasse på et ganske bestemt tidspunkt i skole
året er tilsagt til et museumsbesøg, hvor man så oven i købet står parat til 
at give dem særbehandling. Og hvad sker -  i mangfoldige tilfælde reagerer 
læreren på denne færdigsyede museumsundervisning på samme måde, som 
når læreren må afgive klassen til den årlige tuberkuloseundersøgelse. Man 
følger med, for det skal man nu engang, men man lader ikke denne op
levelse være andet end en afbrydelse i den normale undervisning, der må
ske beskæftiger sig med helt andre ting, end det museet kan byde på.

Et museum har mange opgaver. Det skal indsamle og bevare og be
handle materialet, og der skal på grundlag af dette indsamlede materiale 
drives studier, og så skal man naturligvis også vise resultaterne frem, dels 
i form af publikationer, dels i form af udstillinger. Et museum er i virke
ligheden et videnskabeligt laboratorium, hvor man har et større eller min
dre udstillingsvindue. Museer uden sådanne udstillinger kan glimrende 
tænkes og eksisterer da også, men det hænger vel sammen med hele vor 
samfundsopfattelse, at museet skal være et sted, hvor man -  og det vil sige 
den store offentlighed -  kan gå hen for at lade sig berige eller bare for at 
lade sig underholde. Museets pædagogiske opgave er set med museumsman
dens øjne imidlertid ikke den vigtigste.

En skole har mange opgaver. Den skal oplyse og belære og uddanne, 
den skal give undervisning inden for mange områder af vor kultur, og den 
skal således yde sit bidrag til en intellektuel modning af ungdommen. I 
dette program bliver der kun en beskeden plads til museet, men en plads 
er der. Ved visse lejligheder kan læreren nå sine mål bedre, om han kan 
demonstrere tingene håndgribeligt fremfor det abstrakte foredrag. Fysik
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læreren har sit eget lille arbejdende museum, hans raritetskabinet bruges 
til at forklare visse fænomener, og han kan gøre det atter og atter, for 
han har lov til at bruge sit undervisningsredskab, som han vil. Men hvad 
med historielæreren? Hvis han vil have sig et raritetskabinet, så må han 
selv opbygge det. Mange specielle ting vil han aldrig kunne få fat på, og 
kan han få plads til sådan en samling? Historielæreren er henvist til at 
benytte museer, men det må være afgørende vigtigt, at det er ham, der 
bestemmer, hvilket museum han vil benytte, og hvornår han vil benytte 
det, men den store kollission kommer på kravet om, at det også er læreren, 
der skal bestemme, hvordan han vil benytte det.

Museet kan ikke flyttes ud til skolen og stilles til lærerens disposition, 
men kan man så ikke flytte skolen ind i museet og lade dem akklimatisere 
sig lidt, inden man går i gang med at bruge museet?

Frilandsmuseet har gennem årene haft et meget stort antal besøgende 
skolebørn, et tal, der er i stadig stigen. Og museets karakter som et byg
ningsmuseum gør al tanke om flytning fra museumspark til skoleklasse 
umulig, men som en lille begyndelse har man gennem de sidste to saisoner 
søgt at flytte skoleklassen ind i museumsparken.

Da Frilandsmuseet overtog bygningerne, der havde dannet rammen om 
den gamle Lyngby Landboskole, fik det en hårdt tiltrængt forøgelse af 
magasiner, værksteder og kontorer, og ganske særligt fik man nu mulighed 
for at indrette en skolestue, der kunne bruges i museumsundervisningen. 
I løbet af vinteren 1963-64 genopstod den gamle foredragssal som et 
klasseværelse med de gamle skolepulte og med et gigantisk kateder. Et 
lille lokale ved siden af ryddedes til depotrum, og der var således skabt 
arbejdsmuligheder for en hel klasse.

Fra skoleverdenen hentedes en ny museumsinspektør, der fik lov at 
arbejde med denne lille skole i museet, og lidt efter lidt udformedes en 
undervisningsplan, der måske ikke giver den virkelige løsning på de pæda
gogiske problemer, der står i forbindelse med kombinationen skole-museum, 
men Frilandsmuseet var derved kommet i gang med de første forsøg, der 
gik frem efter den tanke, at museet skulle have tid og råd, plads og ar
bejdskraft til rådighed for den lærer, der efter et arbejde med et emne i 
klassen havde lyst til at flytte sin klasse ud i museet for at fortsætte der.

Problemet med at museumsgenstande ikke må berøres har man søgt 
klaret ved fra magasiner at udtage en lang række genstande, der kan tåle 
en stadig håndtering, og museumsatmosfæren er søgt fjernet ved at der ikke 
er tale om nogen opstilling. Alle de genstande, som den lille skole fore
løbig råder over, står frit fremme spredt over borde og i vindueskarme, 
og enhver der har lyst til det, kan tage tingen op til nærmere undersøgelse. 
Man har fået lov til at røre sig.

Den pædagogiske museumsinspektør står til rådighed for klassen, der

Fig. 4. M angletræct kender de fleste kun 
som en prydgenstand -  rigt dekoreret med 
karvsnit, bemalinger, navnetræk og årstal. 
At det også kan bruges til noget, opdager 
man forst, når det kommer ned fra væggen 
og anvendes sammen med manglestokken til 
tojrulning.
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Fig. .5. Snitskainlcn er cn enkel ting, som 
man nok forstår meningen med; men har 
man bare en enkelt gang siddet overskrævs 
på en snitskammel. husker man mere om det 
gamle landhandværk. end hvis man kun 
har m åttet betragte redskaberne i respekt
fuld afstand.
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er rykket ind i den lille skole, og han kender en hel del til klassen, for 
inden besøget er kommet i stand, har der været kontakt mellem lærer og 
museumsinspektør; man har snakket om hvor vidt klassen er nået, hvordan 
dens niveau er, hvilke bøger man bruger og hvilke arbejder, man har i gang. 
Der har været tid til at drøfte særinteresser og tid til at høre lærerens 
plan med hele besøget. Alt dette er drøftet igennem inden denne specielle 
klasse for en dag -  eller for i hvert fald tre timer -  overtager skolestuen. 
Initiativet til dette samarbejde er kommet fra lærerens side, og museet for
søger nu så godt det lader sig gøre at lægge sig i forlængelse af lærerens 
intentioner. Et sådant besøg indledes da altid i skolestuen, hvor både 
læreren og museumsinspektøren fungerer som lærere; man vænner sig til 
hinanden, og man får introduceret mange af de genstande, som ellers er 
urørlige i et fint museumsinteriør, man får lov at krybe ind i en alkove, 
sidde ved væven, fylde en skæppe med korn eller veje skoletasker med en 
gammel bismer.

På et eller andet tidspunkt skal man gå fra genstandene og redskaberne 
til bygningerne, og de ligger jo lige uden for, man ser dem gennem skolens 
vinduer. Eleverne smutter afsted ud at se efter en eller anden ting, som 
man skal have undersøgt, og ønsker man det, ja så kan man jo søge til
bage til klassen for at tegne eller skrive eller for at slå op i det lille hånd
bogsbibliotek, der står til rådighed. Læreren har fundet nogle opgaver frem 
og fordeler dem mellem eleverne, de får deres instrukser og forsvinder 
derpå ud til deres arbejdsopgave. Eleverne tænker ikke over, at de opgaver, 
som læreren tog frem fra sin taske, er fremgået som resultat af et forud
gående samarbejde mellem museumsinspektør og lærer. Man har undgået 
opgave-automaten, der findes ingen standard-opgaver, men museumsin
spektørens opgaveforslag har været sendt til læreren i forvejen, de er 
blevet drøftet og ændret lidt og endelig er de blevet duplikeret på skolen 
og medbragt til denne dag på museet.

Det er sagt, at initiativet til hele dette arrangement ligger hos læreren, 
men hvorfra ved han, at der findes en sådan mulighed? Det har til nu været 
Frilandsmuseets hovedpine, for ganske vidst har vi fortalt det og skre
vet det, ja, endog holdt lærerkurser, men den virkelige udbredelse af viden 
om skolestuen på Frilandsmuseet sker kun gennem den omtale, som mu
seumsskolen får fra lærer til lærer.

Måske er det meget godt, at arbejdet omkring skolestuen på Frilands
museet får lov til langsomt at udvikle sig, for som ordningen er nu, så 
kan der faktisk kun blive mulighed for en klasse pr. dag, og det er endda 
nok, om forarbejdet skal være i orden. Ordningen skal vel også have lov 
til at vokse naturligt, og måske kommer der en dag, hvor vi kan få lov til 
at rykke ind i en hel gård. Så først er skolen for alvor rykket ind på museet. 
Og først da er museet for alvor blevet en del af skolen.
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Et regnskab fra Holbergtiden 
fortæller
A f  KIRSTEN BENDIXEN

Medens februarblæsten jog gennem Københavns gader i det herrens år
1710, lå den døende unge moder Cathrine Elisabeth Lehn og dikterede sit
testamente. For knap et halvt år siden var hun blevet enke, og hendes
tanker kredsede derfor ustandselig om de tre små drenge, der nu ville , D.n , 0 ., TZ°  rig.l. Billedet øverst pa siden. Kongens
blive helt alene i verden. Skriv, at de ikke må skilles, bad hun, thi ved en Nytorv som det så ud da Abraham Lehn
adskillelse bliver sådanne ulykkelige fader- og moderløse små endnu ulyk- færdedes der.
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Fig. 2. Abraham Lehn, malet 1721 i Wien 
af Kupetzky.

keligere, og skriv, at de skal beholde deres barnepige og deres huslærer, 
for dem kender de, og de er så gode imod dem.

Børnenes daglige ve og vel bekymrede hende mest, økonomiske sorger 
havde hun ikke, for hendes afdøde mand havde været en af Københavns 
rigeste borgere, den ansete vinhandler, direktør for Det ostindiske Kom
pagni Abraham Lehn, som havde efterladt sig en kæmpeformue på over 
400.000 rigsdaler. En standsmæssig opdragelse og en god uddannelse kun
ne Abraham, Lorentz og lille Johan derfor sagtens få.

Drengenes halvsøster Karen og hendes mand, købmand Christian
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Schupp, tog dem i huset og sørgede for, at de fik undervisning. De ville 
gerne have lidt profit af det, for Schupps forretning gik ikke alt for 
godt, og det passede dem derfor meget dårligt, at den ældste af brødrene, 
Abraham, hurtigt viste tegn på stor selvstændighed og tilmed ville have 
rede på sine formueforhold og faste lommepenge efter sin studentereks
amen, som han bestod med glans 16 år gammel. Da han støttedes kraftigt 
af sin højtbegavede og meget elskede huslærer, Peder Benzon Mylius, lod 
de deres vrede gå ud over denne og chikanerede ham på enhver måde. 
Tilsidst kom det til et formeligt opgør, hvor Abraham stillede en række 
skriftlige krav. Søsteren og svogeren ville ikke bøje sig, men måtte i ste
det finde sig i, at Abraham og Mylius forlod huset og flyttede hen til 
morbroderen, Lorenz Kreyer, efter at have grebet til så voldsomt et mid
del som en bønskrivelse til kongen:

„Stormægtigste Monarch 
Allernaadigste Arve-Konge og Herre!

Eders Kongl. Majest Høypriiselige Omsorg for sine troe Undersaatters 
Conservation giver mig Anledning at bønfalde til Eders Kongel Majest: 
om en naadig Bønhørelse i min allerunderdanigste Ansøgning, at, som ieg 
siden mine Salig forældris død har staaed under formynderskab, og ieg 
allerede udi afvigte Aar 1717 ved Guds synderlige Drift og min tro Læ
reris oprigtige Information har, alle besværligheder uagted, dog opnaaed 
udi min syttende Aar den profectum in Literis humanioribus, at Profes
sores ved det Kongel Universitaet haver med fornøyelse optaged mig 
iblandt Cives Academicos, hvorved den tilforn store lyst til de ypperlige 
Studia ey alleene er vedlige holdt, mens end og særdelis formeered: da 
haver ieg i Jesu Navn efter noye og vel-betænkt overlæggelse slutted at 
fremme mine Studeringer viidere uden Riget, for at see og merke herefter 
hos andre som hidtil i mit fæderne-Land, hvad som er mig til gavn og 
nytte Men som ieg udi mit forehavende merkelig hindres derved, at ieg 
ikke veed noget af min Arvepart efter mine forældre og Broder, som ieg 
gieerne ønsked at have reede for, inden ieg kand antræde min Reyse, saa 
indlegger ieg her i dybeste Underdanighed min allerydmygste Supplique 
for Eders Kongel Majestæts fødder, inderlig bedende, Eders Kongel: Ma
jestæt, som en Naadig Landsens fader vilde optage den med naadige Hæn
der, og Allernaadigst forunde mig den frihed, som Loven tillader dem, 
som ere atten Aar, at ieg maa giøre Afreigning med mine formyndere, 
og self annamme min tilfaldne Arvepart, dog efter Allernaadigste Bevilg
ning under Curatores Opsigt. .

Frederik IV hørte nådigt hans klage, og ved kongelig bevilling blev Abra
ham Lehn myndig under curator på sin syttenårs fødselsdag 10/5 1718.

„Aldrig har noget menneske med større grund kunnet beklage sig over 
sin skæbne end jeg, det var meget nær ved, at jeg helt mistede modet.

Fig. 3. Kong Frederik I V s underskrift og 
segl.
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Fig. 4. Abraham Lehns indtægts- og ud
giftsbog 1718-20.

Tabet af dem, der havde givet mig livet, fulgtes af sorger, og måske var 
jeg uden Guds hjælp blevet helt ødelagt af visse personers vredladne og
ubehagelige sind. Huset var som et fængsel----men nu er jeg gudskelov
kommet ud af denne labyrint“, skrev Abraham til sin fætter, der havde 
lykønsket ham med flytningen. Nu skulle et friere og lykkeligere liv 
begynde.

Når vi ved så meget om den unge Abraham Lehn, skyldes det, at en 
hel del papirer er bevaret, dels i det rosenørn-lehnske godsarkiv på Oreby, 
dels blandt Peder Benzon Mylius’s arkivalier på Landsarkivet i Odense. 
Et levende og morsomt indblik i en ung rigmands daglige liv i Holberg- 
tidens København får vi især gennem den regnskabsbog, som Mylius be
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gyndte at føre for sin elev, såsnart han fik sine første lommepenge 10/5 
1718. (Se forf: Abraham Lehns Indtægts- og Udgiftsbog 1718-1720, 
Khb. 1964).

Vi ser, at han på alle måder fik den uddannelse, der sømmede sig for Kø
benhavns rigeste arving. Foruden at følge forelæsningerne på universitetet 
i jura og historie, tog han undervisning i fransk, italiensk, tegning, rid
ning, fægtning, musik og dans. Han læste meget og skrev flittigt noter 
og oversigter, hvad vi kan se af store indkøb af papir, blæk og penne. 
Mange historiske værker blev anskaffet, men også den allernyeste litte
ratur, som Holbergs Peder Paars. Aviserne bragte ham nyhederne fra ver
den, så han kunne være orienteret om dagens begivenheder.

Som de fleste børn og unge holdt han af at anlægge samlinger. Han 
samlede på bøger, tegninger og malerier, naturhistoriske mærkværdigheder 
som forsteninger og sjældne dyr i sprit. Allermest interesserede det ham 
dog at samle på mønter og medailler, hvad de mange indførsler i regn
skabet: „til Myntcabinetet“ vidner om. Og penge havde han jo nu nok af, 
det var ikke småsummer, der anvendtes. Til gengæld var det ikke blot 
flygtige griller; samlingerne voksede hele hans liv, og meget er bevaret 
den dag i dag. Det har kunnet findes frem ved en gennemgang af de mange 
skatte, der stadig rummes på Oreby. En del er dog naturligvis i tidens 
løb kommet på andre hænder. Af den ordre, han gav sin kommissionær 
Colding vedrørende samlingernes pasning, kan man se, at han virkelig for
stod sig på de ting, han gav sig af med. Bøgerne skulle indbindes, og af- 
støves hver 14. dag „at ingen Orm deri kommer“. Både bog- og mønt
samling skulle katalogiseres.

Det var ikke hver eneste af Abraham Lehns dage, der hengik med stu
dier, selvom hans universitetslærer gav ham den ros „at hand sin tiid 
meget vel har anlagt til nytte for sig og sit fæderneland“ og „haver viist 
een extraordinaire lyst og flittighed i at fortsætte sine Studeringer“. Regn
skabet viser nemlig, at også på fornøjelser blev der ofret en del. Han hol
der baller og går på komedie, tager på jagt, på kaneture og ferierejser og 
holder af at tage venner med til forlystelsessteder i Københavns omegn. 
„At rejse til Gyldenlund og Frederiksdal om Sommeren holdes for en 
meget nobel Tidsfordriv,“ siger Henrik i Holbergs Maskerade, og vi ser 
da også, at Abraham har en stor forkærlighed for disse steder, bl. a. fejrer 
han sin fødselsdag på Gyldenlund både 1719 og 1720. I 1720 fejredes den 
endda i flere dage, og traktøren fik ikke mindre end 138 rigsdalere for 
festen. For at forstå, hvor meget det var, kan til sammenligning nævnes, 
at en lavere statsembedsmand i grundindtægt dengang havde ca. 200 rdl. 
-  årligt.

Regnskabet afslører, at Abraham Lehn var lidt af en slikmund; der 
købtes bagte mandler, valnødder, nürnbergkager, syltetøj og konfekt. Han

Fig. 5. „En Medaille paa Marstrands Ero
bring“ købt 23.12.1719.
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Fig. 6. Armstol, der skal have tilhort A bra
ham Lehn (Orehy).

drikker en del vin, ofte som toddy med sukker og citron, og desuden de 
ret nye drikke: kaffe og te.

Vi får meget at vide om, hvordan han gik klædt i linnedskjorte, hals
klud med kniplinger, vest og guldbroderet jakke og med hvide handsker, 
paryk og hat. Foruden priser på forskellige færdige beklædningsgenstande 
kan vi også se, hvad stoffer, syløn og vask kostede. Masser af vigtige 
brugsgenstande er nævnt, lige fra bogskab, chatol og tebord til klæde
børste, kam, lysesaks og sejlgarn. Det daglige liv kommer os nær på en 
morsom levende måde. Strejflys kastes også over mange personer i datidens 
København. Vi møder lærde professorer, alle slags privatlærere, her kaldet 
informatorer, præster og læger, kunstnere, rige købmænd og småhand
lende, håndværkere af enhver art. Takket være folketællingerne kan vi 
let anbringe dem i de rette gader og huse, så vi kan følge den unge mand 
på hans daglige vandringer eller køreture i København.

Der er ingen tvivl om, at den velklædte, høflige og velbegavede Lehn 
var afholdt, hvor han viste sig. Han var uhyre gavmild, gav ikke blot 
kostbare gaver til familie og venner, men brugte mange penge på almisser 
til fattige og nødlidende. Nogle fik ligefrem fast understøttelse, som „en 
liden Skoledreng, som ugentlig faar noget“. Man opfordrede gerne den 
unge rigmand til at være fadder: han gav altid dåbsbarnet en rundhåndet 
faddergave, ligesom han også betænkte brudepar rigeligt.

Sine unge kusiner, jomfruerne Lene og Lisa Kreyer, opvartede den ga
lante fætter med blomsterbuketter og hvide handsker. Til fastelavn fik de 
fine ris, pyntet med guldbånd og ægte koraller -  i øvrigt er det her første 
gang, vi har en beskrivelse af fastelavnsrisets pynt.

Abraham havde et godt forhold til sin morbroder og var en opmærk
som og hjælpsom nevø, men tanten kunne han vist ikke rigtigt med. Fru 
Kreyer var en husmor, der holdt streng justits og bl. a. låsede alt spiseligt 
og drikkeligt inde, før hun forlod huset. 11/12 1719 står der derfor i regn
skabet: „Drikkepenge for Mons: Lehns Meubler at henbære til Seigr: Abra
ham Klöckers, hvorhen Abraham Lehn flyttede, efter tagen Afskeed fra 
hans Morbroder Her Justiz Raad Kreyer“. Abraham Klöcker, direktør 
for Det vestindisk-guineiske Kompagni, var Lehns curator. Hos ham boe
de han, indtil han rejste udenlands.

En del af den unge Lehns formue bestod af københavnske ejendomme, 
for hvilke han inkasserede husleje. På et af husene ofres en del istandsæt
telse. Det er den smukke ejendom i Strandgade (nuværende nr. 6), som 
hans far havde ladet opføre i 1703, og som står endnu, omend ombygget 
i det ydre. I det indre er derimod en del bevaret intakt. Således to sale med 
pragtfulde barokstukkaturer i loftet og malerier af Hendrich Krock. 
Danmark-Norges berømte søhelt, admiral Peder Wessel Tordenskjold, 
beboede en del af huset 1719-20. Han havde været en god ven af Abraham
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Lehn den ældre. Da den unge Abraham kom hjem fra sin store studierejse 
i slutningen af året 1721, flyttede han selv ind i gården.

Fra Holbergs komedier er vi vant til, at den unge herre har en tjener; 
han mangler heller ikke i vor historie. Johan-Christopher, monsieur Lehns 
tjener, nævnes ustandselig i regnskabet. Han får drikkepenge, sko, støvler, 
hat, personlige småting, og medicin, når han er syg. Abraham Lehn sørger 
på alle måder for hans ve og vel, lader ham endog få tegneundervisning 
hos maleren Willartz, hvor han selv lærte at tegne. Der er meget, der 
tyder på, at Johan-Christopher var søn af den bekendte københavnske 
bogbinder Boppenhausen. Det blev anset for nyttigt og lærerigt at være 
tjener hos en ung herre under uddannelse, især hvis man kunne komme 
med på udenlandsrejser.

Det er i almindelighed vanskeligt for os at danne os et begreb om, hvad 
pengene var værd i gamle dage. Det lader sig ikke uden videre gøre at 
omsætte f. eks. 1700-tallets rigsdalere til 1960’ernes kroner. Derfor er et

Fig. 7. Regnskabet fortæller om priserne på 
en del af de genstande, der her ses på ud
snittet af et maleri forestillende Abraham 
Lehns hustru.

Et lacqueret Thebord, 2 Rigsdaler.
En Solvsukkerklemme, 1 Rdr. 3 Mark. 
Sukkerklytken, 4 Mark Pundet.
Japanske Kopper, 5 Mark Stk.
Sølvskeer, 2 Rdr. 3 Mark Stk.
Et Pund Kaffe, 1 Rdr. 3 Mark.
Et Pund The, 4 Rdr.
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Fig. 8. Loftsmaleri i Strandgade 6 af Hen- 
drich Krock. Det skal i følge den latinske 
tekst i den lille bog, Amorinen holder, for
stås således: „Dyden fremkalder Misundel
sen og besejrer den, Tiden kalder Sand
heden frem og ødelægger Løgnen.“

detailleret regnskab som det, der her er fortalt lidt om, så nyttigt og oply
sende. Når vi kan se, at et pund hvedebrød kostede 4 skilling, en fin 
skjorte 3 mark, en kam 12 skilling o.s.v. bliver det hele lidt mere for
ståeligt og nærværende. (1 rigsdaler =  6 mark =  96 skilling). Forbedømmel
sen af priserne er det også nyttigt, at vi her har en række lønninger til sam
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menligning. At skatter og afgifter dengang hvilede endnu hårdere på be
folkningen end nu, får vi også et levende indtryk af. Der betaltes en stor 
personlig skat: kopskatten, grundskatter, ekstraordinær krigsstyr -  vi be
finder os jo i slutningen af Den store nordiske Krig -  indkvarteringspenge, 
luksusskatter og omsætningsafgifter, der pålagdes ved køb af mange va
rer, ganske som i dag. Store tvangslån tyngede hårdt på en velhavende 
ung mand som Lehn. Så godt som alle rede penge fra hans fars boopgø
relse blev beslaglagt af kongen (ca. 200.000 rigsdalere). Han, der hørte til 
de rigeste i København, havde ikke altid lige nemt ved at skaffe sig de 
penge, han skulle bruge; det var ikke sikkert, at folk kunne betale husleje 
eller renter af gæld til tiden. Han måtte ligefrem låne penge hos sin curator, 
da han skulle rejse, thi: „Disse slette tider hafver og foraarsaget, at Ren
terne til denne sidste 11. Junij icke ere saa mange indkomne, som til min 
forestaaende Reise behof giordis“.

I juli 1720 påbegyndte Abraham Lehn under Peder Benzon Mylius’

Fig. 9. I regnskabet er der gjort nøje rede 
for, hvilke slags mønter og sedler, der be
tales med. Det skyldes, at nogle arter var 
særligt eftertragtede og mere værd end an
dre. Af guldmønter var kun få i omløb, 
men Lehn havde påfaldende mange både 
speciedukater og kurantdukater. De værdi
fulde kroner fik han også en del af. Tidens 
almindeligste mønt var otteskillingen, pa
ryk-otteskilling kaldet på grund af Frederik 
I V s hårpragt. Af skillingsmønt udmøntedes 
desuden tolv-, to-, een- og Vs-skilling. Pen
gesedlerne holdt man ikke af og var kun 
pligtig at modtage halvdelen af et belob i 
dette foragtede betalingsmiddel. Man måtte 
betale opgæld for at tilveksle sig kroner og 
dukater for skillinger og papirpenge.
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ledelse sin store udenlandsrejse, der skulle afrunde hans uddannelse. Den 
blev omhyggeligt forberedt ved indkøb af rejseudstyr både til herre og 
tjener. Således står der f. eks. 21/4 1720: Mons: Bendix Lerreds Kremmer 
paa Børsen imod Qvitering for lerred fiint og maadeligt saa og for Tør
klæder og Netteldug til Johan Christopher item 2 Par Reyse Lagen for Mo- 
sieur Lehn tilsammen 29 Rigsdaler, 2 Mark klingende Mynt og 29 Rigs
daler i kongelige authoriserede Sedler. De økonomiske problemer løstes 
ved en fuldmagt til Abraham Klöcker, som i hans fravær skulle hæve 
renterne af kapitalerne og inkassere huslejer m.m. Kommissionær Mads 
Colding skulle være ham behjælpelig og endvidere passe Lehns samlinger 
omhyggeligt og øge dem ved køb på auktioner.

Da den tunge, fuldt pakkede karosse en strålende sommermorgen kørte 
ud af København, kunne den unge Abraham glad se fremtiden i møde. 
Verden lå ham åben, talrige morsomme oplevelser og skønhedsindtryk ven
tede ham. I hans øre klang endnu den tro Coldings velmente afskedsdigt:

„Nu stunden kommet er det fremmed at besøge 
Og i med fremmed ting ier vidskab vil forøge 
Nu vognen færdig staar at i bortreise vil 
Nu alle afskeedsord ieg ønsket begge til 
Guds Engle følger ier ihvor i og henfare 
At i omringet med dend herlig himmel skare 
Maa reise lykkelig paa land ia og paa vand 
At ingen modgangs stød ier noget skade kand. 
Gud skibet styre self, Gud vognen og fremføre 
At vi til glæde stor fra Eder kunde høre 
At i med lycke og med fryd har faret frem 
Gud føre Eder saa til os med Glæde hiem.

Fig. 10. En af de lire guirlandebærende 
putter fra loftsstukkaturen i Abraham 
Lehns Gård.
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Een uhyggelig oplevelse gemte fremtiden dog i sit skød, som de gode 
ønsker ikke kunne afværge. I Hannover kom han i kloerne på falskspilleren 
oberst Stael, der franarrede ham en stor sum penge efter at have lokket ham 
til sig ved løfte om at vise ham noget så mærkværdigt som en syvhovedet 
slange. Da Tordenskjold senere opbragt over rygterne om, hvad der var 
hændt hans unge ven, kom i skænderi og slagsmål med Stael, udfordrede 
denne ham til den skæbnesvangre duel. At drabet på Tordenskjold hvortil 
Lehns ungdommelige godtroenhed således skulle blive årsagen, for altid 
ville kaste sin slagskygge over de lyse minder fra rejseårene, kunne han 
denne glade morgen ikke ane.



Et gådefuldt stykke
A f  ELLEN ANDERSEN OG JOHN BECKER

Blandt det kongelige kunstkammers mange mærkelige sager findes der et
stykke, som ingen hidtil har kunnet give en forklaring på. Det er en
sammenvævet mandsskjorte og kvindesærk og på særkens forside er vævet
to små drengeskjorter og en lille pigesærk (fig. 1). Dette er i og for sig
underligt nok, men når man så opdager, at stykket ikke er syet eller klippet, _ « , o

6 r  ’ 7 ,, i Fig. L Billedet øverst på siden: Sammen-
men at alt er vævet ud i eet uden anvendelse af synål, kniv eller saks, yævet skjorte og særk med en Hlle pige. 
bliver tingen endnu mere uforklarlig. særk og to små drengeskjorter indvævet

1 kunstkammerets inventarium fra 1737-75 står der blot: „Nogle i på særkens forside.
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hinanden vævede Skjorter, skal være forfærdiget af en Mand i Norge“. 
Stykket kan altså ikke være yngre end 1775, men det kan naturligvis godt 
være ældre end 1737. Skjorternes form viser dog, at det næppe kan gå 
længere tilbage end ca. 1525-30. På denne tid blev den nedringede mands
dragt umoderne. I takt hermed blev skjortens halsudringning mindre og 
afsluttedes med en linning eller krave fæstet med bånd eller knapper. Den 
opstående skjortekrave var almindelig brugt i henved hundrede år. Men 
den kan naturligvis have holdt sig meget længere i ikke modeprægede 
kredse -  f. eks. i en afsides egn i Norge. I øvrigt giver det meget enkle 
stykke intet holdepunkt for en nærmere dragthistorisk tidsfæstelse. Det er 
heller ikke muligt at placere stykket geografisk. I og for sig er der intet i 
vejen for, at kunstkammerets betegnelse: Norge kan være rigtig. -  Selv om 
man naturligvis ikke kan udelukke den mulighed, at nordmanden kan 
have fået stykket andetsteds fra. At tingen hører til den europæiske kul
turkreds er hævet over enhver tvivl.

Hvad har hensigten været med et så mærkværdigt stykke? Det er usand
synligt, at det blot er „gal mands værk“. I hvert tilfælde har den „gale“ 
da været en usædvanlig dygtig væver. Det er heller ikke sandsynligt, at 
stykket er ment som en prøve på væveteknisk dygtighed. I så tilfælde 
havde væveren nok snarere valgt at vise et kompliceret mønster, og ikke 
en almindelig lærredsvævning, teoretisk set den simpleste teknik, der fin
des. -  Det væveteknisk vanskelige ved stykket ligger først og fremmest i 
beregningen.

Har stykket haft magisk betydning? Tilbage bliver da formodningen 
om, at stykket har været anvendt ved en eller anden magisk handling, 
f. eks. en bryllupsceremoni eller en frugtbarhedsritus.

I et forsøg på at underbygge denne teori er stykket bleven undersøgt 
på Københavns universitets retsmedicinske institut for om muligt at kon
statere spor af blod eller sperma. Instituttets svar lød således: „Ved un
dersøgelse af en for sperma suspekt plet ved ultraviolet bestråling og ved 
fosfatasebestemmelse efter kontakt-spraymetoden er ikke fundet reaktion 
for spermavæske. Ved undersøgelse af en for blod suspekt plet med benzi- 
drin og ved mikrospektroskopi er ikke fundet reaktion for blod“. Insti
tuttets embedsmænd fremhævede dog, at undersøgelserne ikke kunne være 
helt sikre på grund af stykkets alder. Af samme grund viste en undersø
gelse for rust heller ikke noget sikkert resultat. Pletternes placering kunne 
friste til den antagelse, at tingen virkelig har været båret ved en eller anden 
ceremoni. Men herimod taler den kendsgerning, at klædningsstykkerne er 
så små, at kun børn kan være i dem. Og så kan det endda kun lade sig gøre, 
når de står urørlige ved siden af hinanden (fig. 2). Selv om man tager i 
betragtning, at menneskene endnu i 1700årene var betydelig mindre end 
i vore dage, er det altså højst usandsynligt, at tingen virkelig har været
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brugt. Man må snarere regne med, at pletternes placering er helt tilfældig. 
(Det er værd at bemærke, at pletterne ikke går igennem på særkens og 
skjortens ryg). Stykket har i lang tid ligget upåagtet i bunden af et skab i 
etnografisk samling. Har tingen virkelig været brugt ved en bryllupsce-

Fig. 2. Kun 12-13 års born kan være i 
særken og skjorten, og så kan de endda 
kun stå urørlige ved siden af hinanden. 
Selv om man tager i betragtning, at folk 
i gamle dage var mindre og spinklere end 
nu, er det dog usandsynligt, at tingen har 
været brugt som egentligt klædningsstykke.
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Fig. 3. M aterialet er meget fin og glans- 
fuld hor. særdeles regelmæssigt vævet. Helt 
forbløffende virker den måde. hvorpå knap
huller. rynker, belægninger og bånd er 
fremstillet -  en væveteknisk bedrift af høj 
kvalitet.

remoni, kan den have ligget på brudesengen. Herpå har man mange eks
empler. (Se side 117.)

Brylluppet og alt hvad der knyttede sig hertil har været omgivet af 
talløse ritualer og forestillinger. Og brudesærken og -skjorten spillede en 
vigtig rolle i disse ceremonier. De er i det hele taget de klædningsstykker, 
der -  næst efter hovedtøjet -  er stærkest repræsenteret i overtroen. Det 
skyldes dels, at de i dragthistorisk henseende er meget gamle, dels at de er 
menneskets intimeste klædningsstykker. Begge dele gør dem velegnede til 
magi. De magiske forestillinger, der knytter sig til særk og skjorte kan 
være ondtafværgende, helbredende, kraftoverførende eller de kan dreje sig 
om frugtbarheds- og elskovsmagi.

Da emnet er så overvældende stort, kan der her kun blive tale om at 
give enkelte eksempler på særkens og skjortens magiske betydning. Men 
det må pointeres, at det ikke er lykkedes at finde noget, der kan siges at 
have direkte relation til kunstkammer-skjorterne -  selv ikke i det store 
værk Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens.

Overgangen fra en tilstand til en anden var forbundet med særlig fare, 
mente man, og dette gjaldt ikke mindst overgangen til den ægteskabelige 
stand. Det var derfor en meget væsentlig del af bryllupsceremonierne at 
fordrive onde ånder og holde dem borte fra brudeparret. Hertil benyt
tede man blandt andre midler at lade brudeparret bytte dragt. Det foregik 
som oftest således, at bruden hemmeligt prøvede at bytte sin særk med 
brudgommens skjorte. Lykkedes det for hende, havde hun dermed også 
skaffet sig overherredømmet i ægteskabet. I fransk riddertid var det ikke 
ualmindeligt, at ridderen tog sin dames særk ovenpå rustningen, når han 
drog i kamp. Hensigten var naturligvis at gøre ham usårlig ved at bære 
dette klædningsstykke, der havde fået magisk kraft gennem hendes kær
lighed. -  Senere tog damen særken på igen uden at fjerne sporene efter kam
pen. Men for at en særk eller skjorte skulle være virkelig effektiv mod sår 
og andet ondt, måtte den væves og syes af en ren jomfru. (Ville man 
være helt på den sikre side, brugte man hertil syvårs pigebørn). Den skulle 
forfærdiges på een eneste nat og man skulle under arbejdet påkalde djæ
velen. Når en forlovet pige syede på sin brudesærk, skulle hun blive ved 
til hun var færdig. Blev der en pavse i arbejdet, ville hun dø i sin første 
barselsseng. Mange steder måtte hun ikke sy sin kærestes brudgomsskjorte, 
så kom der ufred i ægteskabet. Denne skik kendes blandt andet fra Norge.

Allerede i det gamle testamente tales der om den kraft og styrke, der 
er i særk og skjorte. Endnu i sen tid viklede man et nyfødt barn i faderens 
snavsede skjorte og overførte på denne måde hans krav til barnet, samti
digt var det også en legitimationshandling. I Schlesien hylledes pige
børn i mandsskjorter og drenge i kvindesærke, så fik børnene senere i 
livet held hos det andet køn, mente man. I nær sammenhæng med denne
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kraftmagi er særks og skjortes betydning i frugtbarheds- og elskovsriterne. 
På Balkan lagdes brudgommens snavsede og svedige skjorte på brude
sengen for at hans kraft kunne overgå på det fremtidige afkom. Skikken 
kendes fra middelalderen og er vel nok den, der snarest synes at kunne 
sættes i forbindelse med kunstkammerstykket.

Som allerede før nævnt er der til stykkets fremstilling ikke brugt stål i 
form af saks, kniv eller synål. Også dette er mærkeligt. Stål er ellers vel
kendt i magien som antidæmonisk magt.

Måske er forklaringen den, at ting, der var fremstillet på en særlig van
skelig eller speciel måde, eller som havde et egenartet udseende, var særlig 
velegnede til magi.

Fremstillingen af stykket. En beskrivelse af den praktiske udførelse 
af stykket må blive et tankespind. Man kan kun på baggrund af egne prak
tiske erfaringer prøve at forestille sig, hvordan denne væver har båret sig 
ad. Det er ikke et første forsøg, vi står overfor, det har været gennem
prøvet og planlagt omhyggeligt i forvejen.

Materialet er hør i en særdelse udsøgt kvalitet og meget jævn spin- 
ding. Stoffet har farve og glans som ufarvet shantung. Når man ved, hvor 
svært det kan være at væve et stykke hør ordentligt på en håndvæv i 
vore dage, må man så meget mere beundre jævnheden i dette stykke.

Væven. Man kommer først til at tænke på opstadvæven, hvis lodrette 
kæde gruppevis føres over den øverste bom, tynget af vægte. Den ville dog 
ikke være praktisk i dette tilfælde, først og fremmest ikke til vævning af 
ærmerne, hvis kæder skal spændes vinkelret på den store kæde. En kraftig, 
firkantet ramme, noget større på hver led end hele vævningens udstræk
ning måtte være en enkel og brugbar løsning. Hvis denne ramme blev 
anbragt på bukke eller på fire ben i omtrentlig bordhøjde, ville det være

Fig. 4. Sandsynligvis er stykket vævet på en 
ganske primitiv ramme, hvorpå kædetrå
dene er udspændt og strammet ned ved 
hjælp af vægte. På en mere kompliceret 
væv har man ikke kunnet manipulere så 
frit med kæde-skud, som det her har væ
ret nødvendigt.
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Fig. 5. Det, der ved første øjekast ser ud 
som trolddom, er et spørgsmål om bereg
ning. Væveren må have udprovet og be
regnet stykket på det omhyggeligste, før han 
er begyndt på sit arbejde. Kædetrådene 
er løsgjort fra stoffet for at danne skud- 
tråde i ærmer, bændler etc. Efter vævning 
af disse er trådene ført tilbage og fo rt
sætter som kædetråde.

muligt, først at fastgøre den store kæde (forneden på den store skjorte og 
særk) og derefter med vægte at spænde de fornødne kæder ud over de to 
andre rammesider. Fig. 4 viser en forenklet skitse af rammen. Foruden den 
store kæde er der tillige spændt ud til begge ærmer på særken og antydet 
sølkæppe på det ene.

Bindingsteknikken er klar. Det er en lærredsbinding i to lag (fig. 8) som 
et rør eller en pose. Skudtrådene bevæger sig skiftevis i over- og underlag.

Væveskellet. Til at bevæge kædetrådene og frembringe bindingen kan 
man bruge en metode som vist på fig. 6. I begge lag kædetråde er indsat 
en stok -  skiftevis over og under en tråd. Dermed er det ene lærredsskel i 
begge lag etableret. For at få det modsatte skel frem, er der lagt søller 
(trådløkker) om de tråde, der ligger under stokkene. Søllerne er trukket på 
kæppe. Når kæppene hæves (måske af en medhjælper) dannes det mod
satte skel. Denne anordning svarer til den lodrette billedvæv og er i øvrigt 
den samme som i de fleste primitive folkeslags væve. Det er desuden enklere 
for hver ny ,.kæde“ at indrette dette arrangement, der kun kræver søller 
på det halve antal tråde.

Der må være brugt vævesværd, en forholdsvis tung, flad træliste med 
skarpe kanter, som føres ind i væveskellet og med et hårdt slag presser 
skudtrådene sammen i den ønskede tæthed. Kæden kan ikke være rittet i 
vævekam. 1 så fald kunne man ikke have fremstillet sammenrynkningen 
af ærmerne ved overgangen til håndlinningen (fig. 3).

Selv om man i hver del kan afgøre, hvad der er kæde og hvad der er 
skud, så er de to begreber efter behov byttet om og behandlet fuldstændig 
frit. Når f. eks. skjortens krop er vævet -  som en bred pose -  op til ærme
gabene, er skudtrådene derefter gjort så lange udenfor begge sider, at disse 
løse garnender senere er brugt som kædetråde ved vævning af ærmerne. 
På fig. 5 er skematisk vist et sådant udtræk til ærmekæder.
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De to lag af lærred kan være lukket i den ene side, åben i den anden. 
Skudtrådene går her frem og tilbage i øverste lag og derefter frem og 
tilbage i underste. Dette system er anvendt i håndlinninger og belægning 
ved ærmelidser og ved skjortens halsslids. Forneden på skjorterne er vævet 
med åbne kanter i begge sider. To skudtråde arbejder her i hver sit lag. 
Disse variationer kan alle realiseres med en skudrapport på fire, det er kun 
et spørgsmål om skudtrådenes rækkefølge. På alle skuldre skifter de to 
lærredslag fra over- til underlag, derefter er vævet ca. 1 cm og så revet af.

Fig. 6. Ligesom man finder det på mange 
primitive folkeslags væve. kan skellet her 
være dannet ved hjælp af stokke og soller 
-  en af hver i over- og underlag. Skellet 
frembringes ved at lofte og sænke hver- 
anden kædetråd ved hjælp af trådløkkcr 
anbragt på vandrette kæppe.
Væveskel fremkommer ved krydsning af 
kædetrådene -  hver anden tråd op, hver 
anden ned. I mellemrummet indfores skud
tråden. I næste fase byttes kædetrådene om, 
nederste op, overste ned, skudtråden ind
fores påny o..s. fr.

Fig. 7. Hele stykket er vævet ud i et uden 
anvendelse af stål i form af saks, kniv eller 
nål. Som bekendt spillede stål en vigtig rol
le i overtroen. Man mente, at det havde an- 
tidæmonisk magt. Afbildningen viser pige- 
særkens små ben. der på en sindrig måde er 
flettet af stoffets tråde.
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Fig. 8. Selve bindingen er den simplest tæn
kelige, en almindelig lærredsvævning på fi
re skaft. Det komplicerede ligger i bereg
ningen forud for selve vævningen. Den 
store særk og skjorte er fremstillet som to 
sammenhængende rør eller et 8-tal.

På barneskjorter og -særk endda så fint, at de er vævet med vrangen ud, 
senere vendt og på den måde udstyret med den fineste „usynlige søm“.

Første gang, man ser de to små skjorter og den lille særk, er man mest 
tilbøjelig til at antage, at de ved trolddom er vokset ud af den store særks 
forside. Ryggene af de små skjorter stiger ganske enkelt op af den store 
lærredsflade. Der er intet uregelmæssigt at se, hverken på ret- eller vrang
siden. Men ved at følge en enkelt tråds forløb finder man, at hveranden 
kædetråd i den store særks forside er løsgjort for at afgive kædemateriale 
til barneskjorterne. På fig. 5 er vist forløbet af en enkelt af disse tråde. 
Skjorterne er dernæst vævet på lignende måde som de store op til ærme
gab, skuddet forlænget til ærmer, søller indsat, ærmer vævet til håndlin
ning, otte skud forlænget til bindebånd, disse er vævet i en bredde af tre 
cm. Tilsidst er håndlinningerne vævet med indtrækning af skud. En ud
spændt tråd c-c må senere være heftet ind sådan at skjorternes forreste 
smækker får hele ægkanter på tre sider. Ved halsåbningen er der vævet 
bindebånd i lighed med ærmernes. Forneden på pigesærken sidder et par 
små fødder, der stikker ud af forsidens underkant (fig. 7). De må være 
udført i en slags fletning eller båndknipling samtidigt med opspændingen 
af kæden. De har været færdige inden vævningen af den lille særk er be
gyndt, ellers kunne trådene ikke vende ubrudte tilbage i lærredsvævet.

Man mener, at der af rituelle årsager ikke har været anvendt stål til 
dette stykke vævning, d.v.s. der har ikke været brugt kniv, saks eller synål. 
Givet er det, at alle yderkanter er revet af, ikke klippet eller skåret. Om 
der har været brugt en slags synål er ikke helt klart. Der er ingen sammen
syninger, alt er vævet ud i eet. Usikkerheden om anvendelsen af en slags 
synål melder sig ved den skrå vidde forneden af særkene. Her er -  udover 
den lige, gennemgående kæde -  tilsat ekstra kædetråde, jævnt aftagende 
opefter. Disse ekstratråde er senere uhyre behændigt og næsten usynligt 
stoppet tilbage i lærredsvævet. Ved hals- og ærmelinninger på mands
skjorten er anbragt knaphuller på tværs af kædetrådene. Her må det nød
vendige antal tråde være afbrudt, stoppet tilbage, igen indsat, og tråd
resterne atter stoppet ind modsat de første. Der kan måske være brugt en 
stoppenål af fiskeben eller lignende, på den måde kan stålet være undgået.

Trods megen efterforskning er det ikke lykkedes at konstatere tingens 
brug. Der har derfor ikke været andet at gøre, end at publicere den og 
håbe på, at en eller anden læser vil kunne give en forklaring på gåden. 
Skulle det være tilfældet, vil Nationalmuseet meget gerne høre nærmere 
herom.
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Glimt fra arbejdsmarken
Nationalt i betydningen „specielt dansk" er Nationalmuseet ikke, og skønt 
Danmark -  som rimeligt er -  indtager en central plads, omfatter arbejds
marken faktisk hele jorden. Der gives perioder og områder, som er svagt 
eller slet ikke repræsenteret; men virksomheden er dog stadig så omfat
tende, at et årsskrift må holde sig til enkelte, udvalgte emner. For at læserne 
kan danne sig et indtryk af, hvad medarbejderne i øvrigt udretter, bringer 
de følgende sider en række korte glimt fra undersøgelser og andre aktuelle 
arbejder, ligesom en del mere betydningsfulde nyerhvervelser bliver vist. 
Nogle af emnerne kan dukke op igen i kommende årgange -  bredere og 
mere indgående behandlet. I andre tilfælde må det blive ved denne korte 
præsentation. Fuldstændighed er ikke tilstræbt. Formålet er alene en man
gesidig orientering i museets alsidige virksomhed.

Ovenstående skitse af Ghr. Hctsch forestil
ler Nationalmuseets forste leder Christian 
Jürgensen Thomsen (1788-1865) i hans ar
bejdsværelse i Prinsens Palæ. Thomsen sy
nes at studere oldsager, som han tager op 
på bordet fra en kurv.
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To padleårer fra yngre stenalder

I 1947 blev et areal på ca. 10 ha ved Øgård-bopladsen i Åmosen syd for 
Holbæk fredet, for at dette på oldsager så rige område kunne henligge som 
et reservat for fremtidens forskning.

Åmosens afvanding i årene 1956-60 gjorde imidlertid fredningen illu
sorisk, idet sænkningen af grundvandspejlet berøvede mosen dens natur
lige konserveringsmiddel: vand. For at redde, hvad reddes kunne, har 
Nationalmuseets naturvidenskabelige afdeling, der længe har haft Åmosen 
som særligt arbejdsfelt, koncentreret sig om, dels at konstatere afvandin
gens virkninger på tørve- og gytjelagene, dels at redde oldsager af træ, 
ben og hjortetak samt keramik fra overhængende ødelæggelse. Hvert år 
er der fremkommet betydelige fund. De to her afbildede padleårer 
blev fremgravet i sommeren 1964.

Årerne er af egetræ, smukt tilvirket af udkløvede stammer. Den bedst 
bevarede -  til venstre -  lå vandret i gytjen, og en pollenanalytisk datering 
er mulig. Den anden -  zig-zag-knækkede -  stod næsten lodret i mosen 
og ragede fra sandbunden op i ellekærtørven. Forkrøblingen af skaftenden 
skyldes udtørringen. Denne åre kan kun dateres ved kulstof-14 bestem
melser.

Der er tidligere fundet et par padleårer fra samme periode, som dog 
begge er ufuldstændige, og en enkelt fuldt bevaret (se Knud Andersen, 
Nationalmuseets Arbejdsmark 1951). Desuden har man fundet to stamme- 
både af elletræ -  deraf den ene kun 50 m fra disse årer (se Troels- 
Smith, Nationalmuseets Arbejdsmark 1946).

S. afdeling. Åren til venstre: længde 191 cm.
Åren til højre: længde 124 cm.

Klokkebægcr fra Tørsiggård ved Hovborg
Under tildækning af en kartoffelkule fandt gårdejer E. Bøje Thorsen 
nogle skår, som pastor Høgsbro Østergaard indsendte til museet. Inspek
tør Voss’ påfølgende udgravning viste, at der var tale om en nedgravning 
og ikke noget samlet gravfund. Desværre! -  For karret repræsenterer en 
her i landet yderst sjælden type -  de såkaldte klokkebægre. I yngre sten
alder havde disse så stor udbredelse i det øvrige Europa, at arkæologerne 
bruger dem som en ledetype, der karakteriserer en stærkt forgrenet kul
turkreds. Hidtil er der i Danmark kun fundet enkelte eksemplarer og ingen 
så store som dette. Så få de end er, vidner klokkebægrene om forbindelser 
sydover; men de er vanskelige at sætte i forbindelse med noget sikkert 
daterbart dansk materiale. Formentlig er de samtidige med den sene jyske 
enkeltgravskultur.

1. afdeling. Højde 16,5 cm.
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Nationalmuseels vedanatomiske laboratorium

Ved-anatomi omfatter blotlæggelse og mikroskopering af ved -  altså ma
teriale, som stammer fra træer og buske. De ca. 20.000 kendte arter afviger 
nemlig fra hinanden ved cellernes form og ved materialets øvrige struktur. 
Takket være dette forhold kan selv nok så små rester af ved eller trækul, 
som indkommer fra arkæologiske udgravninger eller på anden vis, katalogi
seres efter art. Ligesom pollen-analysen og kulstof- 14-bestemmelsen er ved
anatomien et uhyre vigtigt naturvidenskabeligt supplement til arkæologer
nes traditionelle metoder. Vedanatomiens store fremtidsmål er at opstille 
diagrammer over luftens svingende indhold af kultveilte gennem årtusin
der, som findes aftegnet i træernes årringe med deres skiftende tykkelse. 
Lykkes dette, når man endnu et langt skridt frem imod absolutte dateringer 
af forhistoriske fund.

Det vedanatomiske laboratorium sorterer 
under museets 8. -  naturvidenskabelige -  
afdeling. Billedet viser vedanatom Ejnar 
Tellerup foran mikroskopet. Ejnar Telle- 
rup havde en mangeårig karriere som kri
minaltekniker bag sig, da han tiltrådte sin 
nuværende stilling for at hellige sig studiet 
af træsorter.
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Lerkar og grønstensøkse fra V est j y Iland

I 1963 erhvervede Nationalmuseet gennem gårdejer Gunnar Hallum, Her
rup pr. Vinderup, et par meget sjældne oldsager. Det drejer sig om et 
fund, der er blevet gjort på Thorvald Nielsens mark i Djeld, Sevel sogn, 
hvor der tidligere har ligget en gravhøj. Under markarbejde fremkom en 
smal og elegant stridsøkse af grønsten samt en del skår, der kunne sættes 
sammen og dannede et højt, retvægget bæger. Karret er det største, der 
kendes af denne art; men i øvrigt er sagerne karakteristiske for den mel- 
lem-neolitiske tid -  in casu ca. 1900 f. Kr., da enkeltgravskulturen herskede 
i Jylland. Sagerne har sikkert udgjort gravgods i en sådan enkeltgrav; men 
da højtomten samme efterår blev undersøgt af C. L. Vebæk fandtes der 
ikke flere spor af graven. Derimod fremkom yderligere et antal enkelt
grave med lerkar og ravperler af mere almindelig art.

1. aldeling. Lerkarrets højde 22 cm.

Lerbæger og kølle fra Vestjylland

Under nypløjning af tidligere hedejord i Trandum Skovby i Sevel sogn 
stødte gårdejer Gunnar Hallum, Herrup pr. Vinderup, for en halv snes 
år siden på en stensætning under den flade mark. Mellem stenene fandt 
han skårene af et lille, fint ornamenteret lerbæger samt et cirkulært, ski
veformet køllehoved.

1 1964 overlod gårdejeren sine fund til Nationalmuseet, idet han yder
mere var i stand til at udpege findestedet helt nøjagtigt. Det sidste var 
ikke det mindst vigtige, fordi alt tydede på, at man her stod over for noget 
ret enestående.

Ved en eftergravning på stedet konstaterede professor C. J. Becker, at 
anlægget havde været en såkaldt jordgrav af mandslængde. Den havde 
været dækket af et omtrent 3 m bredt lag sten og havde været gravet 
70 cm ned under jordoverfladen. Nogen gravhøj havde der til gen
gæld ikke været.

Fundet stammer fra den tidlige del af mellem-neolitisk tid -  d.v.s. ca. 
25-2300 f. Kr. Tilsvarende grave kendes i ret stort antal fra tidlig-neo- 
litisk tid, men er sjældne i den følgende periode, hvor gravlæggelse i 
store stengrave -  dysser og jættestuer -  blev næsten enerådende. Ikke 
alene er det første gang, et skiveformet køllehoved er fundet i en grav af 
denne art; det er også det hidtil ældste fund, hvori dette våben overhove
det indgår. Køllen var en af den yngre stenalders smukkeste våbentyper. 
Formgivningen er ofte meget elegant og materialet udsøgt.

1. afdeling. Bægerets højde 13,5 cm.
Køllehovedets diameter 9 cm.



Enkelt gr av fra Vojens i Sønderjylland
Den fundgruppe, man betegner som den jyske enkeltgravskultur, hidrører 
fra perioden ca. 2100-1800 f. Kr. Almindeligvis er gravene små og af
lange; men denne er ca. 3 m i diameter og cirkelrund. Der er tidligere gjort 
ca. 25 tilsvarende fund; men kun et fåtal er undersøgt grundigt, og de er 
derfor stadig ret gådefulde. Normalt drejer det sig om mandsgrave. Nogle 
enkelte har haft en bikubeformet træbygning til beskyttelse af kisten, og i 
visse tilfælde har den døde siddet på hug i sin lille underjordiske hytte. 
I dette tilfælde fandtes dog ikke ringeste spor af en sådan hytte. Under 
udgravningen blev jorden fjernet i tynde vandrette lag, således at de en
kelte jordlags farve, struktur og udstrækning kunne beskrives ganske nøje. 
Bunden af graven var brolagt med små sten, og her fandtes den for enkelt
gravskulturen typiske stridsøkse af sandsten.

Da højen var gravet næsten bort, tegnede 
billedet sig som her gengivet. Den cirkulære 
gravbund står mørkt mod de lyse omgivel
ser. I midten ses omridset af den rektan
gulære kiste. På tværs af kisten er levnet en 
smal jordbænk, hvor gravens tværsnit kunne 
aflæses.
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Bronzeokse af Pile-type
Gennem grosserer H. C. Junge modtog museet en bronze-økse, som blev 
fundet af arbejdsmand Knud Sørensen under markarbejde på Vrold Øster
gård ved Skanderborg. Det flade midterparti og de svungne randlister gi
ver den en vis lighed med tidlige mellemeuropæiske bronzer fra Aunje- 
titz-kulturen; men den ribbeformede ornamentik er af irsk oprindelse, om
end den i denne udformning kun kendes fra Danmark og Sydsverige. 
Øksen er et eksempel på det ældste metalhåndværk i Norden og vidner 
om de impulser, der inspirerede den senere bronzealderkultur.
1. afdeling. Længde 19,5 cm.

Bronzesværd fra Vestjylland
Forårs- og efterårspløjningerne betragtes af arkæologerne med blandede 
følelser. De er skyld i, at en uoverskuelig mængde gravhøje simpelthen 
er jævnet med jorden. Og takket være dem er arkæologien blevet beriget 
med talløse fund!

Dette sværd er et karakteristisk eksempel herpå. Det blev trukket op 
af jorden af gårdejer Peter Olesen efter forårspløjningen på hans mark i 
Skovby, Nørre Vium sogn i Ringkøbing amt. Nationalmuseet fik senere 
lejlighed til at foretage en undersøgelse på stedet. Man kunne påvise 
svage rester af en for længe side næsten udpløjet gravhøj; men desværre 
var ethvert spor af den grav, som sværdet uden tvivl må stamme fra, fuld
stændig slettet.

Sværdet har en smuk grøn patina. Fæstet er meget slidt; men orna
mentikken er dog endnu kendelig. Sværdknappen er spidsoval og orna
menteret med ni koncentriske cirkelgrupper.

Såvel form som ornamentik viser tydeligt, at sværdet hører hjemme i 
ældre bronzealders glanstid -  periode II. Vi kender en lille gruppe sam
tidige pæne gravfund fra Nørre Vium og nabosogne. Denne lokale gruppe 
har, som også det nye fund viser, været i besiddelse af en vis velstand.
1. afdeling. Sværdets fulde længde 44 cm.

„Edsring“ af guld
„Edsring“ er betegnelse for en gruppe armringe fra oldtiden. Den skyldes 
en nu forældet romantisk fortolkning af sagaerne, og skønt ingen i dag 
tør sætte disse jordfund i forbindelse med de sene, skrevne kilder, holdes 
navnet pietetsfuldt i hævd. Denne blev fundet af den otte-årige Orla 
Worsøe på en roemark ved Løvel nord for Viborg. Hidtil er fremkom
met 25 tilsvarende eksemplarer. De kendes fra Nordtyskland, Sverige, 
Norge og Danmark -  navnlig de østdanske øer, hvor typen formentlig er 
fremstillet i begyndelsen af yngre bronzealder -  periode IV.
1. afdeling. Vægt 75,9 g. Største diameter 8 cm.



Fire kirker i Trans
I Nationalmuseets sparsomme samling af tidligt kirkeinventar findes rester 
af et „ciborium“ -  en alteroverbygning af træ, der anvendtes i romansk 
tid, men senere gik af brug. Ciboriet stammer fra Trans kirke lidt syd for 
Bovbjerg. Da kirken for et par år siden kom under restaurering, greb man 
lejligheden til at undersøge kirkegulvet for bl. a. at fastslå ciboriets oprin
delige anbringelse. Desuden lykkedes det for udgraveren, museumsinpektør 
Knud J. Krogh, at efterspore kirkens middelalderlige indretning. Gulvet var 
af mørtel, der var murede vægbænke i skib og kor, der var sidealtre, glas
malerier o. s. v. Rester af et smedeværksted og et par smeltegruber fortalte 
om de håndværkere, der har arbejdet på kirken. Endvidere opdagede man, 
at stenkirken, som er fra o. 1200, ligger på en plads, hvor der tidligere har 
stået tre træbygninger -  den ene efter den anden, formentlig alle kirker. 
En række skeletgrave fra tidlig middelalder blev undersøgt af dr. med. 
J. Balslev Jørgensen. I flere grave fandtes hasselkæppe -  rimeligvis sym
boler på genopstandelsen. Så meget og så lidt kunne kristne mennesker nok 
tillade sig i retning af gravgods.

Nordsoen har i århundredernes lob opslugt 
store dele af Trans sogn; men som et un
derdrejet skib med strøgne og dæmpede sejl 
trodser kirken stadig stormene fra vest. 
Tårnet kløver vinden, der stryger langs de 
glatte granitmure.
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G otisk el f enben s sk ri n

Ved Ny Carlsbergfondets støtte erhvervede museet i efteråret 1964 et lille 
elfenbensskrin med sølvbeslag. Traditionen vil vide, at skrinet stammer 
fra en kirke i Vendsyssel -  måske Sulsted, og det kan meget vel have 
tjent samme formål som et lignende skrin fra St. Lucius’ kirke i Holbæk, 
der længe har befundet sig på museet, og som indeholder relikvier. Sik
kert er, at skrinet tilhører en gruppe franske arbejder fra 1300-tallet, som 
er rigt repræsenteret på museerne i Paris.
2. afdeling. Længde 7,S cm.

Sengotisk Mariafigur fra Holbæk

Da den middelalderlige St. Lucius’ kirke -  den sidste rest af Holbæks 
dominikaner- eller sortebrødrekloster -  på grund af fremskredent for
fald blev nedrevet i 1869, splittedes inventaret for alle vinde. Enkelte 
stykker kom på Nationalmuseet, enkelte på Holbæk Museum, nogle fandt 
anvendelse i den nye kirke, og endelig kom en del i privateje. Til de 
sidste hører en sengotisk træskulptur af Jomfru Maria, som i 1964 -  takket 
være ejernes imødekommende holdning -  kunne erhverves til museet.

Skønt figuren er ret velbevaret, drejer det sig dog om et brudstykke af 
en større helhed. Marias nu afbrudte hænder har været holdt mod 
hinanden i andagt, og hovedet bøjes ydmygt forover. Desuden er der 
ved figurens ene skulder levnet et fragment -  en flig af et ærme -  fra en 
bortkommet flankerende skikkelse. Alt dette røber, at Maria er fremstillet 
i selve det øjeblik, da Faderen og Sønnen sætter kronen på hendes hoved 
og derved ophøjer hende til himmeldronning. Dette optrin hørte til de 
mest elskede afsnit af de populære Maria-legender og måtte være ganske 
uundværligt i et kloster, hvis beboere betragtede den folkelige forkyndelse 
som deres væsentligste opgave.
2. afdeling. H ojde 114 cm.
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Signet rift g fra Hvidkilde på Fyn
Fra hofjægermester, greve Axel Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde, ind
kom i 1964 som danefæ en fingerring af guld med signetplade af halv
ædelsten. Kunsthistorisk kan ringen placeres ved 1620. Signetpladens Bil
le-våben og de fire initialer K B M D efterlader ingen tvivl om oprin
delsen. Ejeren var Karen Marqvardsdatter Bille, der 1628 ægtede Falk 
Gøye og døde 1670 -  to og halvfjers år gammel. I sin enkestand sad hun 
som indehaver af Hvidkilde, men kæmpede med store økonomiske van
skeligheder, der tvang hende til at frasælge dele af ejendommen.
2. afdeling. Udvendig diameter 2 cm.



Restaurering og undersøgelse af Trøjborg ruin
Trøjborg, der ligger en god mils vej nord for Tønder, har siden 1959 været 
under restaurering ved museumsinspektør Johannes Hertz, der i forbindelse 
med det egentlige restaurerings- og vedligeholdelsesarbejde har foretaget 
udgravninger og undersøgt banken, hvorpå ruinen hviler. De nu synlige 
mure indgik i en bygning, som blev opført af Peter Rantzau o. 1580: men 
borgen vides at være ældre, og ved gravninger lykkedes det at finde rester 
af det middelalderlige Trøjborg, som ved midten af 1300-tallet tilhørte 
hertug Valdemar af Sønderjylland. Dets kerne var et tårn, hvis grundplan 
dækker 12 X 12 meter, og det viste sig, at de middelalderlige mure i stor 
udstrækning var genanvendt i renæssanceslottet. Den nænsomme restaure
ring tilsigter en oprensning af voldgraven, opretning og sikring af skøre, 
hældende mure og fjernelse af jord og grus, der tilslører ruinens omrids. 
Endelig håber man at kunne bygge en ny bro, der fører besøgende ind i 
niveau med borggården.

T ræ rødder trækkes op med traktorer. Det te
er en beklagelig, men nødvendig foranstalt
ning, for selv om træbevoksningen har store 
skønhedsværdier, frembyder rodnettet i for
bindelse med frostsprængninger den alvor
ligste trusel mod ruinens beståen. Trækrans- 
ningen uden om ruinen bevares.
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Romansk krucifiks fra København

Jord- og betonarbejder Helge Finn Bahl havde øjnene med sig, da han i 
sommeren 1963 var beskæftiget med at nedlægge et stærkstrømskabel i 
GI. Mønt i København. Han optog fra ca. 2 meters dybde en irret jord
klump, som -  viste det sig -  rummede en lille bronzefigur af den kors
fæstede Kristus. Den påfølgende konservering afdækkede spor af forgyld
ning. Trods sin lidenhed viser figuren både i store træk og i detaljer på
faldende lighed med det langt større korbuekrucifiks fra Tirstrup kirke 
på Djursland. De let bøjede arme, det hældende hoved -  hele den roman
ske kunsts ædle enfold og stille storhed er til stede i begge krucifikser. 
Det går vel an også at jævnføre deres alder, og da Tirstrup-krucifikset 
ansættes til sidste fjerdedel af det 12. århundrede, kan man betragte kru
cifikset fra GI. Mønt som en værdig hilsen fra biskop Absalons København.
2. afdeling. Hojde 15 cm.

To sukkerbakker fra 1732

Den udbredte brug af kolonialvarer i 1700-tallet affødte mange nye typer 
sølvtøj -  som f. eks. disse to sukkerbakker. Deres indprikkede monogram
mer -  HGF og et senere MG -  kan ikke tydes; men stemplerne fortæller, 
at de er udført i København 1732 af Philip Lorenz Weghorst. Bakker af 
denne art har ikke hidtil været repræsenteret i samlingerne. De er erhvervet 
som gave fra Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond.
3. afdeling. Mus. nr. 2501-02/1963. Hojde 5,2 cm.

„Tilt-top table“ fra Dansk Vestindien

De bestræbelser, Nationalmuseet har udfoldet for at samle genstande fra 
det tidligere Dansk Vestindien, førte i 1962 til erhvervelse af en række gen
stande fra det nedlagte Pentheny’s Hotel i Christianssted på St. Croix, 
hvor der i mange år stod en fornem samling gamle møbler fra øerne. 
Som gave fra Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond modtog 
museet to stole, en Bermuda sukkerkiste, en messing-lysekrone med „sha
des“ fra det 19. århundrede samt et hjørneskab og et bord fra det 18. 
århundrede. Det sidstnævnte stykke repræsenterer en velkendt engelsk 
bordtype, det såkaldte „tripod-table“ eller „tilt-top table“. Det er udført i 
massiv mahogni ligesom de fleste af de møbler, der benyttedes på trope- 
oerne. Denne bordtype nævnes i skifter fra St. Thomas fra første halvdel 
af det 18. århundrede og er uden tvivl importeret fra England eller øst
kysten af Nordamerika.
3. afdeling. Mus nr. 6600/1962. Højde med opretstående plade 110,5 cm.
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Udgravning i Frcdcriciagadc i København

De mange grundudgravninger, der i disse år foregår i København, har 
frembragt et væld af interessante løsfund -  først og fremmest af keramik, 
men også af metal, træ, ben, horn og læder. Kun i særlige tilfælde er det 
imidlertid muligt at supplere de tilfældige fund ved systematisk udgrav
ning; men da et areal ved Fredericiagade på grund af nedrivninger kom 
til at ligge åbent en kort tid, måtte man simpelt hen foretage en systematisk 
undersøgelse, for her lå nemlig det ældste danske fajance-manufaktur -  
Store Kongensgade-fabrikken, hvis produkter er i høj kurs hos museer og 
samlere. Nationalmuseet ejer i forvejen et udvalg af fabrikkens fajancer; 
men fra et videnskabeligt synspunkt er skår -  også affaldsskår -  lige så 
færdifulde. Magister Svend Nielsen foretog en udgravning i samarbejde 
med Københavns Bymuseum, og høsten var rigelig. Flere steder udgjorde 
skårmassen halvdelen af jordfylden. Man fandt bl. a. former og genstande, 
som man ikke hidtil har kendt. Også hidtil ukendte signaturer dukkede op. 
(Se Jørgen Ahlefeldt-Laurvig: Fra den gamle Fabrik, SKALK nr. 4, 1965.)

Som det fremgår af billedet, er udgravnin
ger i byer forbundet med særlige vanske
ligheder. Pladsforholdene er snævre; men 
hertil kommer, at arkæologerne må slås med 
gamle fundamenter, kældre, betongulvc, 
cementerede gårdspladser samt et virvar af 
kabler, vandror, kloakker og nedgravede 
olietanke.
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Hængcchatol fra o. 1750

I 1961 betænkte frk. Theodora Knie museet med det afbildede lille chatol, 
som stammer fra „Skovhuset“ i Ringelmose Skov, Bregnet sogn i Randers 
amt. „Skovhusets“ ældste kendte beboer var skovfoged på Kalø Peder 
Lassen, der døde i begyndelsen af 1880erne; men møblet er af langt ældre 
dato. Formen tilhører tiden o. 1730; rokokkoornamentikken på skråklap, 
skuffer og sider cr imidlertid noget yngre, og en datering til o. 1750 vil 
være rimelig. De små dimensioner kunne tyde på, at chatollet var tiltænkt 
et barn; dette er dog uvist. 1 øvrigt er det bygget som en nøjagtig kopi af 
et chatol i fuld størrelse og har lykkeligt overlevet 200 år uden ændringer 
og restaureringer.
3. afdeling. Mus. nr. 4148/1961. H øjde 47 cm.

Skal af blødt porccllæn

Den franske porcellænsmager Louis Fournier, der i årene 1760-65 eksperi
menterede med porcellænsfremstilling i fabrikken ved Blåtårn i Køben
havn, er mester for denne skål i såkaldt blødt porcellæn. Den er udfor
met som en chrysanthemum og er dekoreret med brogede strøblomster. 
Typen blev i første halvdel af 1700-tallet fremstillet i porcellænsfabrik- 
kerne i Meissen og Chantilly. Den genfindes som Delfter-fajancer og blev 
endog overtaget af sølvsmedene; men bag hele den europæiske produktion 
ligger japanske forbilleder. Skålen er en gave fra Ny Carlsbergfondet.
3. afdeling. Mus. nr. 417/196.'). D iam eter 20,5 cm.
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Blade til høle, lynglc og tørvespade
Efter samråd med Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser skrev Hans 
Th. Hansen, Stenild, og lærer L. A. Larsen, Jels, en avisartikel, der om
handlede et gammelt smededynasti, og hvori man tillige efterlyste gamle 
leblade med smedens stempler. Artiklen blev læst af husmand Karl Lar
sen, Snæbum, der skænkede museet de gengivne stykker. Bladene cr 
stemplet AAN og AAS, og må antages at være smedet af Anders Andersen, 
der var svend først i Nørbæk og siden i Snæbum ved Hobro. Om ham for
tælles, at han engang sagde til doktor Magnus i Hobro: „De er ikke så 
dygtig som jeg!“ ..Så, hvorledes det?“ „Jo, jeg kan lave et nyt plov
skær af to gamle.“ Anekdoten rummer forklaringen på, at de håndsmedede 
leblade er så sjældne i dag: når de var opslidt, blev de smedet om til andre 
redskaber. Anders Andersen tilhørte en hel familie af lesmede -  omfattende 
hans farfader, fader og fem brødre. Men da han døde i 1904, var faget for
svundet de fleste steder, og sporene slettes hastigt.
3. afdeling. Lebladets længde 100 cm.



Fredning af bygninger

Huse -  også gamle huse -  er først og fremmest til at bo i og ikke museer. 
Men gamle huse er tillige monumenter over svundne epoker og fortjener at 
bevares som sådanne. Fredning af gravhøje, ruiner og andre „døde“ min
desmærker varetages af Nationalmuseet, men i erkendelse af, at beboede 
huse er levende organismer, og at der må være en hensigtsmæssig balance 
mellem de rent praktiske og de antikvariske synspunkter, oprettede man i 
1918 en kommission -  Det særlige Bygningssyn -  hvori museet er repræ
senteret ved rigsantikvaren og stiller sin sagkundskab til rådighed uden at 
have det sidste ord. Det særlige Bygningssyn udarbejder fredningsforslag, 
som ministeren for kulturelle anliggender sætter i kraft. Hvert femte år 
udsendes en revideret liste. Den seneste fremkom i 1964 og omfatter 2538 
bygninger i hele landet. Heraf er kun en mindre del -  henved 600 -  fredet 
i klasse A. Resten omfattes af den lempelige B-fredning.

Sofæstningen Christiansø blev oprettet i 
anden halvdel af IGOOtallet og er forment
lig det sted i Danmark, hvor dc fredede 
bygninger ligger tættest. Skønt fæstningen 
forlængst er nedlagt, og skønt det store 
tårn står som ruin, er Christiansø bevaret 
som et levende samfund i gamle rammer.
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Rekonstrueret pilk fra Nordjylland

Fra frk. Marie Veien har Nationalmuseet modtaget skildringer af livet i 
Tversted i ældre tid -  herunder omtale af fiskeri. Da det viste sig umuligt 
at finde en gammel pilk, som havde været brugt til torskefiskeri på stedet, 
udførte Marinus Berg en ny. Marinus Berg, der var født i 1877, havde 
hele livet fisket fra kysten, samtidigt med at han drev sin landejendom. 
Den svære krog er forsynet med en blank messingplade, og til krogen 
hører et synk, hvis form giver pilken en flakkende bevægelse i vandet, 
når der hives op og ned i snøren. Det gamle indlands- og kystfiskeri 
havde et stort antal redskabsformer, som det er på høje tid at få belyst.
3. afdeling. Krogens længde, 8,6 em.

Huse fra Færøerne

På det skrånende terræn mellem fjeldet og havet findes de små færøske 
bygder med flere småhuse og med trindelte agre. Frilandsmuseets ønske 
om at få erstattet sit „gamle“ Færø-hus, der i virkeligheden var en ret mo
derne rekonstruktion, med et ægte anlæg gik i opfyldelse, idet man har 
sammenstillet originale bygninger til en lille bygd. Husene og agrene lig
ger på en stærkt skrånende mark, „bøen“, omkring et lille vandløb, der 
driver en skvatmølle. Denne ses foran i billedet. Øverst oppe ved gærdet 
ligger „sodnhuset“, hvor kornet tørredes over ild, mens tørring af fisk og 
kod foregik i „hjalluren“. Beboelseshuset -  til venstre -  ligger med sten
murene halvt gravet ind i skrænten. Stalden og røgstuen i den ene ende var 
de daglige opholdsrum, mens glasstuen med træmure i den anden var til 
festbrug. Båden nederst på bøen sikrede den daglige kost fra havet, og 
„kvannegården“ ved stengærdet gav et tilskud af grønsager. -  Beboelses
huset stammer fra Mule på Bordø, medens de øvrige bygninger er hentet 
fra flere lokaliteter. Bygden blev åbnet for publikum i foråret 1965.
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Lysthus fra Mon

I foråret 1965 indviede Frilandsmuseet en nordlig indgang, som letter 
adgangsforholdene til parken betydeligt. Den nye indgang kan med for
del bruges af bilister og gæster, der benytter Nærumbanen og stiger af 
ved Brede. Umiddelbart inden for denne indgang møder man et lysthus fra 
o. 1800. Dets oprindelige plads var bredden af Stege Nor, og det er over
ladt museet af købmand Anker Sandgaard. Tanken er, at det pyntelige 
lille hus i empirestil engang skal indgå i en herregårdshave, som man 
ønsker at indrette i denne del af parken. Indtil da vil det kunne tjene som 
blikfang. I umiddelbar nærhed af den nye indgang ligger også den nyan
lagte danseplads, idet skrænten ned mod Mølleåen er blevet reguleret og 
danner et amfiteater.



Herregårdslade fra Djursland
I Frilandsmuseets nordlige område ligger nu bl. a. en vældig herregårds
lade. Den er tillige med en række andre avlsbygninger, som endnu ikke er 
genrejst, overladt museet af hofjægermesterinde Kate Juel, Meilgaard. Hid
til har Frilandsmuset alene vist bøndergårde, huse o. lign.; men et billede 
af det danske bondeland ville være mangelfuldt, dersom ikke også herre
gårdene blev repræsenteret. Ladens gedigne tømmer og store tag danner 
et vældigt rum. I midten er der tærskeplads og kornrum, og langs yder
væggene er der køregange, som har været benyttet til indkørsel af høsten 
samt til henstilling af forskellige arbejdsvogne. Laden har dannet sydlæn
gen i Fjellerup Østergaard på det nordlige Djursland. Gårdens historie 
kendes siden 1400-tallet; men laden er yngre, idet dens ældste partier synes 
at stamme fra tiden o. 1600. Man regner med ad åre at tilføje de manglende 
avlsbygninger og håber at finde en passende hovedbygning, som kan fuld
ende anlægget.

Billedet herover viser herregårdsladen un
der genopbygning på Frilandsmuseet. 1 
skeletteret tilstand er bindingsværkshuse en 
manifestation af ren funktionalisme.
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Gård fra Vemb i Vestjylland

Gården lå oprindelig ensomt på en udstrakt hedeflade, afbrudt af en eng 
gennemstrømmet af en lille å. Her blev gården bygget i sidste halvdel af 
1700-årene, sandsynligvis i 1770erne. Den blev opført i spinkelt bindings
værk. Om vinteren lagde man for lunhedens skyld lyngtørv op om de ler
klinede vægge. Dette blev dog mindre nødvendigt, efter at stuehuset i be
gyndelsen af 1800-årene delvis var blevet grundmuret, og resten af går
den havde fået næsten alle vægtavlene udmuret med mursten. Der er to 
længer, som ligger parallelt med hinanden på hver side af en gårdsplads. 
Stuehuset ligger mod syd med vinduerne ud mod den sandede kålgård. 
I ladelængen, der har kostald i den ene ende, kan man se høj remskon
struktionen, hvis fritstående stolper bærer taget, som er tækket med halm 
og lyng. -  Gården åbnedes på Frilandsmuseet i 1965.

Kokkenet i Nymølle fra Fyn

I sommeren 1964 åbnede Frilandsmuseet mølleri og beboelseshus fra Elle- 
sted sogn på Østfyn. Udlængerne vil først senere kunne føjes til. Takket 
være beboernes store pietetsfølelse er husets interiører fra o. 1890 be
varet intakt, og genindretningen er foretaget med assistance af frk. 
Anna Hellesen, der voksede op i møllen og således har genskabt sit barn
domshjem. Som landmand og håndværksmester indtog mølleren en sam
fundsstilling midt imellem bønder og borgere, hvilket afspejler sig i hans 
bohave. Mølleriet, der fungerer et par timer dagligt, drives af et par store 
overfaldshjul ved østgavlen. Den genskabte mølledam og bygningernes 
gule og røde længer er indpasset i terrænet omkring en hulvej, og bag stue
huset ligger en smuk have, hvor udtjente møllesten er gået på aftægt som 
havepynt.

Smedevad bro fra Vestjylland
Rejsende på lange ruter mødte ofte vandløb, som man måtte sætte over ved 
vadesteder eller broer, der indtil midten af 1700-tallet næsten altid var af 
træ. Under det store vejbyggeri i årtierne før 1800 blev adskillige broer 
nedbrudt og genopført i sten. Dog bevarede mange -  navnlig de mindre 
-  gerne træbroens bjælke-struktur. Omkring Frilandsmuseets bro har man 
ved genopstillingen til dels kunnet genskabe det oprindelige miljø. Et 
åløb snor sig gennem et lyngklædt landskab og passerer broens to gen
nemløb. Ved siden af er vandingspladsen for heste og kreaturer. Smede
vad bro udgik af samfærdselsrevolutionen i slutningen af 1700-tallet og 
faldt som et offer for vor tids endnu større trafikbehov; men den gjorde 
tjeneste i de knap to århundreder, hvor hovedparten af Frilandsmuseets 
gårde fik deres nuværende udseende.



U ndersøgelser og indsamling af tyendedragter
I mange år har Nationalmuseets 3. afdeling indsamlet genstande og op
tegnelser, som belyser landbefolkningens og arbejdernes tilværelse. I den 
senere tid har man yderligere gjort en indsats for at fremskaffe et tilsva
rende materiale fra de øvrige befolkningsgrupper -  beboerne af præste- 
og herregårde, borgerne samt -  ikke mindst -  den mellemgruppe, der 
under ét kaldes tyende; men som i øvrigt var broget nok. De sociale om
væltninger, der fandt sted under og efter den første verdenskrig, har næsten 
opløst tyendeklassen, og hvis man vil have et billede af den, må det ske nu. 
Foruden skriftlige erindringer ønsker Nationalmuseet at få et bredt udvalg 
af de klædninger, der karakteriserede tjenestefolkene efter deres funktion: 
stuepigernes lyse bomuldskjoler, store hvide forklæder og enkle kapper, 
tjenernes liberier -  de stribede ærmeveste og mørke bukser, kuskenes 
frakke og hatte, køkkenkonernes enkle ternede forklæder o. s. v. o. s. v. 
Både stadstøj og hverdagstøj har interesse.

Et fotografi fra 1902 -  nu i museets sam
linger -  viser tjenerskabet hos familien 
Gron på villa Rolighed ved Strandvejen. 
Fra venstre: overstuepige, rideknægt, kam
merjomfru, kokkenpige, tjener, husjomfru, 
fransk nurse med husets søn ved hånden, 
køkkenkone, gartner, husholdningselev og 
tjenerdreng.
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1

Danske mønter og medailler fra Axel Ernsts samling

2

5

I sit testamente gav den nyligt afdøde advokat Axel Ernst, Odense, Den 
kongelige Mønt- og Medaillesamling tilladelse til at udtage af hans efter
ladte samlinger, hvad den måtte mangle. Efter en grundig gennemgang 
af mere end 24.000 numre har Møntsamlingen udtaget lidt over 10.000 
stykker numismatica af forskellig art.

Dette er den største gave, samlingen har modtaget i næsten hundrede 
år -  d.v.s. siden 1868. Dengang sluttede en kreds af lens- og stamhus
besiddere sig sammen om i fællesskab at erhverve og skænke staten den 
samling af middelalderlige mønter, der havde tilhørt Nationalmuseets 
grundlægger Christian Jiirgensen Thomsen.

Her er afbildet nogle få udvalgte stykker af Axel Ernsts store gave, be
gyndende med en rhinsk gylden præget af kong Hans i 1490erne (1). 
Hans var den første danske konge, som udmøntede guld i form af rhinske 
gylden og nobler -  to mønttyper, som var uhyre almindelige i det sen
middelalderlige Europa. Denne nyhed inden for vort møntvæsen antages 
at stå i forbindelse med felttoget mod Sverige 1497, da man for første- 
gang anvendte et lejet fodfolksregiment -  nemlig den „sachsiske garde“. 
Soldaternes sold var netop fire gylden pr. mand og pr. måned.

Christian IV’s ovale contrafej i guld (2) stammer fra begyndelsen af 
hans regeringstid, omkring 1600-1610, og er udført af stempelskæreren 
Nicolaus Schwabe, som var indkaldt fra Tyskland.

Et minde om samme konges ulyksalige deltagelse i Trediveårskrigen i 
Tyskland er den meget sjældne dobbeltdukat, som blev præget af Philipp 
Reinhard, greve af Solms. Denne mand fungerede som Christian IV’s stat
holder -  på latin: „vicarius“ -  i Wolfenbüttel i 1627 (3). På grund af sin 
titel er greven af Solms i eftertiden blevet forvekslet med Otto Ludwig, 
rhingreve af Salm, der under kongens lange fravær „vikarierede“ for 
ham hos hans hustru Kirstine Munk. Mønten er derfor blevet anset for en 
drabelig vittighed og har -  ganske uberettiget -  fået navnet „hanrejdu- 
katen“ hæftet på sig.

I anledning af Christian V’s fyrre-års fødselsdag i 1685 lod kongens 
halvbroder, den norske statholder Ulrik Frederik Gyldenløve, præge en 
médaillé, hvis forside bærer en fremstilling af kongens våbendyr ele
fanten. I den latinske indskrift ønsker statholderen fromt, at hans konge
lige broder må opleve „så mange år som solens stråler“ (4).

Endelig er afbildet en sjælden variant af en dobbeltdukat fra Frederik 
V’s tronbestigelse i 1746. Et portræt af den nye, kun treogtyve år gamle 
konge pryder møntens forside, mens hans afdøde fader Christian VI er 
foreviget på bagsiden (5).

De afbildede stykker er gengivet i naturlig størrelse.
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Hellenistiske portrætmønter
I de sidste år har Den kongelige Mønt- og Medaillesamling ved køb og 
gave erhvervet en del mønter med portrætter af en række herskere fra de 
hellenistiske kongeriger.

Et udmærket eksempel på den tidlige hellenistiske portrætkunst er af
bildningen af den makedonske konge Demetrios med tilnavnet Poliorke- 
tes, „Stadsbesejreren“, som regerede fra 306 til 285 f. Kr. (1). Mønten er 
præget i Pella i Makedonien og viser det mest realistiske portræt af denne 
konge, som kendes. Skønt guddommeligheden er angivet af tyrehornet ved 
hans tinding, skildrer møntbilledet monarken som en mand, hvem konge
magtens byrder har ældet før tiden.

Fra byen Nisibis i Mesopotamien stammer portrættet (2) af Seleukos II 
af Syrien (246-226 f. Kr.) -  en friskere fremstilling, skønt også han havde 
store ydre og indre vanskeligheder at kæmpe med.

Ved midten af 3. årh. f. Kr. oprettedes et uafhængigt græsk konge
dømme i Baktrien, den nordlige del af det nuværende Afganistan. Om 
dette riges historie er de skriftlige kilder næsten tavse; men mønterne 
viser, at selv her i det yderste østen af den hellenistiske verden blom
strede en rig og stærk græsk kunst. Dette fremgår af portrættet fra o. 200 
f. Kr. af den aldrende, men stadig kraftfulde Euthydemos (3). Mønten er 
en gave fra Ny Carlsbergfondet.

Ved parthernes fremtrængen henimod midten af det 2. århundrede skab
tes et stærkt orientalsk rige. Partherrigets grundlægger Mithradates I 
(171-138 f. Kr.) overtog de græske møntsteder i de erobrede egne og fort
satte møntproduktionen. Den afbildede drachme (4), som er i græsk stil og 
forsynet med græsk inskription på bagsiden, er således præget i Ekbatana 
i Medien, umiddelbart efter at Mithradates o. 147 f. Kr. havde erobret 
dette landskab.

Den sidste betydelige syriske konge var Antiochos VII, der regerede fra 
138 til 129 f. Kr., da han faldt i kamp mod partherne. Hans portræt på en 
mønt fra Tyros (5) er stærkt idealiseret; men den flotte ydre form kan ikke 
skjule det faktum, at den græske møntportrætkunst på denne tid havde 
passeret sit højdepunkt.

Alle mønterne er af sølv og gengivet i naturlig størrelse.

4

5
Gnid fra Byzans
Den her afbildede guldmønt, en såkaldt solidus, er præget af kejser Leo 
V (813-820 e. Kr.), hvis portræt med patriark-korset er gengivet på for
siden. På bagsiden er afbildet hans søn og medregent Constantin, som i 
højre hånd holder en globus med et kors. På grund af sin usikre religiøse 
politik fik Leo tilnavnet „Kamæleonen“.
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To-hanket krukke (amfora) fra Athen

Som gave fra Ny Carlsbergfondet har Nationalmuseets Antiksamling mod
taget en to-hanket krukke -  en „amfora“. Sådanne anvendtes i Græken
land til opbevaring af korn eller olie. Omkring foden er en strålekrans, 
og på hver side af bugen er et stort felt i lerets naturlige farve, hvorpå 
figurer er malet i silhouet i sort glansfarve. Detailler som øjne, dragtmøn
stre o. lign. er indridset med en ridsefjer. En rødviolet farve er anvendt 
til nogle dragtdele, fuglen på skjoldet og lotus-palmetteborten for oven i 
billedfeltet. På den ene side ses gudinden Athena, kendelig på hjelm og 
skjold, i samtale med en ung mand. På det andet billede figurerer hav
guden Poseidon med sin trefork. Begge guder havde særlig tilknytning til 
Athen, idet sagnene fortæller, at de ligefrem kæmpede om byen, og at 
hun vandt herredømmet. Denne amfora stammer fra Athen, og skønt me
steren ikke har signeret sit værk, kan den efter dekorationen at dømme til
skrives „Amasis-maleren“, der virkede o. 540 f. Kr.
V afdeling. Inv. nr. 14347. Højde med låg 36,6 cm.

Beslag og bæger fra Luristan i Persien

Siden slutningen af 1920erne har en lang række særprægede bronzearbej
der fundet vej ud fra Luristans bjergdale og dermed givet arkæologerne 
et andenhånds-kendskab til en rigt udviklet bronzealderkultur. Kend
skabet måtte længe forblive andenhånds, fordi Luristan er vanskeligt 
tilgængeligt. Først i de senere år har man været i stand til at foretage 
videnskabeligt ledede udgravninger på stedet (se næste side).

De gengivne stykker er tilgået Nationalmuseets Antiksamling som gave 
fra Ny Carlsbergfondet. For oven ses to ringformede rembeslag. Øverst på 
hver ring står en plastisk udformet stenbuk, hvis store hornede hoved 
med vagtsomt spidsede øren er drejet frem mod beskueren. Foran hver 
stenbuk, op ad ringens ene side, lurer et sammenkrøbet katteagtigt dyr, 
klar til spring.

Bronzebægerets relief rummer ikke samme skjulte dramatik som be
slagene. Her gælder fremstillingen et mere fredeligt motiv -  kendt gennem 
århundreder inden for den orientalske kunst, nemlig et palmetræ flankeret 
af to hornede bukke.

Indtil de videnskabelige undersøgelser i Luristan har givet arkæolo
gerne et solidt grundlag for datering af de som enkeltstykker indkomne 
fund, kan disses alder kun anslås med en vis usikkerhed. Rembeslagene er 
muligvis udført i det 12. eller 11. århundrede f. Kr. Bægeret er noget 
yngre -  sandsynligvis fra det 9. århundrede f. Kr.
5. afdeling. Beslag: inv. nr. 14629, 14630. Højde 8,5 cm.

Bæger: inv. nr. 14628. Højde 13,8 cm.
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Ekspeditioner til Luristan
Med støtte fra Carlsbergfondet og fra ingeniørfirmaet Kampsax gennem
førte Nationalmuseet i 1963-64 to arkæologiske ekspeditioner til Luristan 
i Iran.

Den første ekspedition, der blev ledet af museumsinspektør Jørgen Meld- 
gaard, koncentrerede sine undersøgelser ved byhøjen Tepe Guran, der lig
ger midt i Hulailandalen omkranset af Zagrosbjergene. Udgravningen 
havde dels til formål at belyse de ældste bondesamfunds opståen og ud
vikling i det 7. og 6. årtusind f. Kr., dels at undersøge baggrunden for de 
rige grave fra Luristans bronzealder o. 1000 f. Kr.

I den ældre, neolitiske høj blev en udgravningsskakt ført ned gennem 
otte meter aflejringer fra de første landsbysamfunds tid. Bebyggelsen går 
tilbage til ca. 6500 f. Kr., og de ældste aflejringer viste en kulturfase,

Udsigt over Hulailandalen i 1963. I for
grunden ligger en nomadclcjr bestående af 
22 sorte telte. I midten til hojre ses Tepe 
Guran under udgravning.
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Sadelkværn med lober fundet under gulvet 
i et hus Ira det 7. artusind I. Kr. Tcpe 
(iu ran  1963.

Bronzebæger fra en Luristan-bronze grav “ 
pä Tcpe Guran. Fra o. 1000 f. Kr.

der formentlig repræsenterer de første skridt mod en bofast tilværelse 
som agerbrugere og kvægavlere -  endnu med simple, hytteagtige boliger 
og med jagt som et vigtigt bierhverv. Fra denne periode afdækkedes grave 
med velbevarede skeletter. I de nærmest følgende aflejringer dukker de 
ældste lerkar frem, grove og dårligt brændte beholdere, som man kunne 
vente sig af de første forsøg i pottemageriets kunst. De afløses dog snart 
af lerkar i bedre udførelse med enkel rødstribet bemaling. Først i de oven
for liggende aflejringer optræder de lerkarformer -  Jarmo og Sarab typer 
-  der hidtil har været anset for den ældste keramik. Her afdækkedes også 
de første huse, hvor regelmæssige rum var opbygget med sten- og ler
satte mure og gulve belagt med små hvide mosaiksten. Endvidere fandtes 
adskillige velbevarede ovne, som har været anvendt til ristning af korn, 
for det blev malet.

Denne undersøgelse vil kunne belyse den afgørende periode i menneske
hedens historie, da stenalderens jægere gjorde de første forsøg på tæm
ning af vilddyr -  ged, får, svin -  og udviklede de første kornsorter. Za- 
grosbjergenes vildtrige og frugtbare dale muliggjorde disse skridt mod 
civilisation og de bysamfund, der i de følgende årtusinder skulle frem
stå ved Mesopotamiens floder.

Udgravningen af femten bronzealdergrave på Tcpe Guran blev af sær
lig betydning, idet de er de første grave af denne art, der er blevet under
kastet en videnskabelig undersøgelse. Tidligere har man kun kendt løs
fund (se side 140). Med deres indhold af bronzer, jernsager, lerkar og 
skeletter kaster gravene lys over bærerne af denne kultur. Sandsynligheden 
taler for, at det var et europæisk rytterfolk med nære forbindelser til Cen
tralasiens nomader.

Den 2. ekspedition, som blev ledet af museumsinspektør Henrik Thrane, 
fortsatte undersøgelsen af bronzealderen. Ved bjerget Kuran Buzan fandt 
man i en kløft en naturhelligdom, hvor ofringer har fundet sted, og i 
Sar-i-Tarhan undersøgtes flere gravpladser. Der fandtes dels nogle ret 
fattige jernalderbegravelser -  fra første halvdel af første årtusind f. Kr., 
dels en megalitisk -  d.v.s. „storstens-“ -  grav med seks skeletter. Graven 
havde sadelformet tag af modstillede stenheller, og skønt den var plyndret, 
muliggjordes en datering ved en del knuste lerkar. Det er den første grav 
af denne type fra det indre Luristan, der er blevet opmålt. I Sar-i- 
Tarhan udgravedes ydermere et huskompleks fra bronzealderen. Kera
mikskår på gulvet gav ikke alene et godt dateringsmateriale -, det viste 
også, at datidens husgeråd på mange punkter minder slående om moderne 
lurisk keramik.

Sideløbende med de omtalte udgravninger fortsattes de recognosceringer, 
som Jørgen Meldgaard allerede i 1962 havde påbegyndt i dalene i det 
centrale Luristan.
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Arabisk mandsfigur
Blandt Antiksamlingens seneste erhvervelser er en ynglingefigur af ala
bast, der stammer fra det sydlige Arabien. På forsiden af den lave 
sokkel er indhugget en inskription, som gengiver navnet på den fremstil
lede. Der står „Sukaymum af ’Ammayada’-stammen“. Stykket kan dateres 
til det andet eller første århundrede f. Kr.

Skulpturer af denne art er uhyre fåtallige. Dens sjældenhed fremgår 
alene af det forhold, at den ikke blot er den eneste repræsentant for syd
arabisk kunst på Nationalmuseet, men i hele Skandinavien overhovedet. -  
Figuren er indgået i samlingen i 1965 som en gave fra Ny Carlsberg- 
fondet.
5. afdeling. Inv. nr. 14772. Højde 48 cm.

Sassanidisk sølvskål fra Rehmetabad i Nordvestpersien
Skåle af ædelt metal med billeder af dyr, mennesker, planteslyng, hof
scener og kongejagter findes i Persien og Sydrusland, som beherskedes af 
Sassanider-riget, indtil dette blev knust af den islamiske erobringsbølge i 
det 7. årh. e. Kr. Denne sølvskål -  en gave fra Ny Carlsbergfondet -  har 
i bunden en fremstilling af en hjort samt rester af forgyldning. Den kan 
dateres til rigets sidste storhedstid -  nemlig det 6. eller 7. århundrede. 
/). afdeling. Inv. nr. 14641. Længde 23,0 cm.

Drikkeskål (kylix) fra Athen
Skålens inderbillede viser den feterede athenienser Leagros, der i ind
skriften kaldes smuk. På den ene yderside er fremstillet Herakles’ kamp 
med kentaurerne. Navnet Hektor er malet i højre billedfelt, men refererer 
til den anden side, hvor en skægget kriger stiger op i en stridsvogn. Skå
len tilskrives pottemageren Euphronios’ værksted og må være fremstillet i 
Athen ca. 500 f. Kr. -  Gave fra Ny Carlsbergfondet.
.->. afdeling. Inv. nr. 14628. Diameter 23 cm.

Græske ørenringe
Som en gave fra Augustinusfondet har Antiksamlingen modtaget et par 
græske ørenringe af guld. De er fundet i Thessalien og stammer fra 
Alexandertiden. Det var netop i denne periode -  den „hellenistiske“, at 
de græske guldsmede nåede den højeste kunstudfoldelse og variation in
den for motiverne. Disse ørenringe bærer vidnesbyrd herom, idet de ud
viser rigdom og præcision selv i den mindste detaille. Især kan man frem
hæve den anvendte granulations- og filigranteknik; en tynd, snoet guld
tråd, der ses langs kanterne, danner spiraler mellem rosetternes yderste 
blade.
5. afdeling. Inv. nr. 14720-21. Længde 7,8 cm.

143



Vest og hovedklæde fra Grækenland

Antiksamlingen dækker Middelhavsområdet -  dog kun for oldtidens ved
kommende, og Den kongelige Mønt- og Medaillesamling omfatter hele 
Europa, men ud fra en ret speciel synsvinkel. Bortset herfra er Europas 
kultur et forholdsvis uopdyrket felt. Etnografisk samling standser ved 
Ural og Bosporus, og de danske samlinger standser ved Ejderen og 
Brömsebro. Men da forskningen nødigt vedkender sig så unaturlige græn
ser, bestræber man sig nu på at erhverve genstande, der kan slå bro mellem 
vor hjemlige kultur og den ikke-europæiske. En komparativ samling af 
oldsager sætter Danmarks oldtid ind i dens europæiske sammenhæng, me
dens 3. afdeling søger at fremskaffe stykker, der er repræsentative for 
europæisk folkekultur.
3. afdeling. Vest: mus. nr. 9450/1962. Hovedklæde: mus. nr. 1720/1957.

Mexicansk kvindefigur

Dette stykke stammer fra staten Colima på Mexicos stillehavskyst, hvor 
sådanne figurer forekommer i stort tal. Dog afviger denne fra de gængse 
typer ved sin usædvanlige størrelse. Som materiale er anvendt rødligt 1er, 
og efter brændingen er figuren blevet bemalet med mørkere farver, så
ledes at ansigtets og dragtens farvepartier træder tydeligt frem. Dragten 
må opfattes som udført i mønstret bomuld. Ansigtspartiet har en meget 
smuk udformning, og kvindens øresmykker med fem kugler, som i levende 
live måske har været af guld, giver hovedet en særlig karakter. Også næsen 
er prydet med et smykke. De fleste mindre figurer forekommer i grave. Af 
sådanne fund ejer Nationalmuseet i forvejen bl. a. en boldspiller og en 
hund. Sandsynligvis er også denne figur fremdraget af en grav, skønt fund
forholdene ikke har kunnet oplyses.

Figuren er erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet.
4. afdeling. Inv. nr. O. 10396. H øjde 67 cm.
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Seng fra Admiralitelsøerne
Ved bytte har Etnografisk Samling erhvervet en seng fra Admiralitets
øerne i Melanesien. Den består af en sengebund af træ omkranset af fire 
bjælker, hvoraf de to længste rager ud over sengerammen og er udskåret 
som menneskefigurer. Benene er formet som mands- og kvindefigurer og 
nakkestøtten dekoreret med hundehoveder. Den sovende ligger med op
trukne ben, og som sovemåtte bruges sammensyede strimler af pandanus
blade.
4. afdeling. Længde af sidefjæle 225 cm.



Kvinden og Islam

Kvindens rettigheder og hele sociale stilling inden for Islam er i de senere 
år blevet gjort til genstand for særlige undersøgelser af mag.scient. Henny 
Harald Hansen. I 1957 indsamledes materiale i Kurdistan, i 1960 på Bah
rain, og fra maj til oktober 1963 foretog Henny Harald Hansen rejser i de 
muhammedanske områder i Europa og Den Nære Orient. 1 Iran var hun til
knyttet den danske Luristan-ekspedition (se side 141) som etnografisk råd
giver ved filmoptagelser foretaget af Svend Aage Lorentz. Her undersøgtes 
kvindens forhold inden for Shi’ismen -  den uortodokse Islam, der siden 
1502 har været landets statsreligion. Desuden indsamledes materiale fra de 
områder, hvor sløret i den sidste menneskealder er blevet afskaffet, således 
som det er sket i Tyrkiet 1925, i Iran 1936 og i Bosnien 1950. Undersøgel
serne foregik dels under ophold i private hjem, dels under besøg ved Shi’is- 
mens største valfartssteder, Meshed i det østlige Iran samt Kerbela og Najaf 
syd for Bagdad i Irak. -  Rejsen var finansieret af Tagea Brandts legat 
suppleret med et jugoslavisk legat.

Henny Harald Hansen omgivet al kvinder 
og børn, der overværer en rideopvisning i 
Luristan. Lurernes påklædning er en blan
ding af traditionelle dragter og europæise
rede beklædningsgenstande. Fremkomsten 
af de sidste skyldes bl. a. igangværende vej
arbejder, der varetages af amerikanere. - 
Sv. Aa. Lorentz fot.
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Sydamerikansk hovedprydelsc

Blandt de interessanteste erhvervelser, som Etnografisk Samling i de senere 
år har modtaget fra de sydamerikanske indianerkulturer, kan nævnes en 
gruppe genstande hidrørende fra Tapiré-stammen. De er indsamlet af den 
hollandske etnolog Borys Malkin, medens han var bosat i Brasilien. Dette 
hovedtøj er på forsiden beklædt med fjer, som danner en broget og farve
strålende mosaik, yderst kranset af en bræmme af blå papegøjefjer. Ho
vedtøjer af denne art bæres af medicinmænd under udførelsen af visse 
religiøse ceremonier. Medicinmanden bringer sig selv i en ekstatisk til
stand ved overvældende tobaksnydelse. Støttet af to af landsbyens stærkeste 
mænd danser han derefter en dans. På denne måde antages han at opnå 
personlig forbindelse med gudernes verden.
4. afdeling. Inv. nr. H. 5392. Højde 85 cm.

Dekoreret strudseæg fra Bechuanaland

Endnu lever der o. 50.000 buskmænd i Sydafrikas mest utilgængelige 
stepper og ørkener; men hovedparten har opgivet deres traditionelle leve
vis, og i øvrigt er folket uddøende. Genstande fra buskmænd er allerede 
sjældenheder, og om nogle få år vil det blive helt umuligt at foretage ind
samlinger. En nyerhvervelse på ca. 300 buskmandssager har derfor særlig 
stor værdi for Etnografisk Samling. Sagerne er indsamlet 1961-62 af den 
danske dyrlæge Jens Nørgaard, Bechuanaland. Hovedparten kommer fra 
stammerne Naron og Auen, som lever i Ghanzi-distriktet i det centrale 
og vestlige Bechuanaland. Begge disse stammer tæller ca. 1000 individer, 
der ernærer sig ved jagt og indsamling. Bortset fra importerede europæi
ske glasperler er den materielle kultur helt upåvirket af vestlig civilisa
tion. De 300 sager repræsenterer samtlige de genstande, som smågrupper 
af disse stammer medfører på deres stadige vandringer i søgen efter føde. 
4. afdeling. Inv. nr. G. 7019. Højde 18,5 cm.
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Kinesisk lakbakke
Ved korvetten Galatheas jordomsejling 1845-47 indkom mange etnogra
fiske stykker, som i tidens løb har fundet vej til Nationalmuseet. Skibs
præst -  senere provst -  Sophus Aleth Hansen erhvervede denne bakke, 
der nu er skænket til museet af bibliothekar Ida Schmidt-Phieseldeck. De
korationen er delvis reliefarbejde i guld og rødt. Man ser stiliserede klippe
formationer, der hæver sig over en tempelpavillon. Det omgivende hav 
er antydet gennem krusninger på dets overflade, og sejlbåde anes i det 
fjerne.
4. afdeling. Inv. nr. B. 4952. Længde 64,5 cm.



Religion og ritualer pä Philippiner ne

På øen Basilan i den sydlige del af Philippinerne lever de muhammedanske 
yakaner. Under en studierejse 1960-61 konstaterede mag. scient. Inger 
Wulff, at dette folk, der først er gået over til Islam på et forholdsvis sent 
tidspunkt, har bevaret mange for-islamiske skikke -  således i forbindelse 
med risdyrkningen. Under et nyt ophold på Basilan fra april 1964 til fe
bruar 1965 var en af opgaverne at følge risen, fra den blev plantet i juni, 
og indtil den blev hostet i oktober-november. Desuden blev årets mu
hammedanske fester studeret, og det viste sig, at nogle af dem var ændret 
og tilpasset ældre religiøse ceremonier. Før opholdet på Basilan besøgte In
ger Wulff Ifugao -  en hovedjægerstamme i Nord-Luzon, og rejsen slut
tede med en mindre tur til nogle af Suluøerne, specielt Jolo, der tidligere 
var Islams højborg på Philippinerne. Til Etnografisk Samling hjembragtes 
en række genstande -  navnlig af religiøs karakter. -  Omkostningerne i for
bindelse med disse rejser afholdtes af Carlsbergfondet.

Yakanborn ved den ceremoni, som alslutter 
deres undervisning i Koranlæsning. De læ
rer at læse Koranen på arabisk, men uden 
at forstå sproget. Handlingens rituelle ka
rakter understreges stærkt af den særpræ
gede ansigtsbemaling.

147



Tcda-lerkar fra Sahara

Fra forfatteren Gösta Moberg, Stockholm, har Etnografisk Samling 1964 
modtaget en gave på 300 etnografica, som giveren har indsamlet under sine 
rejser i Afrika og Sydamerika.

Af særlig interesse er en samling på godt 100 genstande fra tedaerne, 
som lever i Tibesti-bjergene i Sahara. Tedaerne eller tibbuerne er et folk, 
der i dag omfatter ca. 10.000 individer, og som i ældre tid har domineret 
store dele af det østlige Sahara og Libyen. Hovedmængden lever som fåre- 
og kamelnomader, medens et mindre antal ernærer sig som oasebønder. 
Tedaernes kultur minder på mange måder om deres vestlige naboer, tuare
gernes. Ligesom hos disse spiller karavanehandel -  samt i ældre tid over
fald på fremmede karavaner -  en betydelig økonomisk rolle. Genstandene 
fra tedaerne, som ikke hidtil har været repræsenteret i museet, omfatter 
husgeråd, rideudstyr, dragtdele, smykker, våben og musikinstrumenter.
4. afdeling. H øjde 25 cm.

Dansemaske fra Baining-stammerne på Ny Britannien

Gennem medlemmer af Noona Dan-ekspeditionen 1961-63 har museet er
hvervet en lang række genstande fra Melanesien. Fra Baining-stammerne 
på Gazelle-halvøen, Ny Britannien, er indkommet masker og danseud
styr. Den gengivne maske, der er fremstillet af tapa og påsyet et stel af 
rotang, forestiller en kasuar. En af totemgrupperne hos Baining bruger 
kasuaren som totemdyr. Alt maskeudstyr udføres af mændene i afson
drede hytter, og det er kvinderne strengt forbudt at se disse masker, før 
de vises ved en offentlig ceremoni.
4. afdeling. Længde 106 cm.

Lakeret japansk miniaturekiste
Kisten er dekoreret i Namban eller „fremmed“ stil, der karakteriseres 
ved et olieret overtræk, brugen af perlemor i koreansk stil, savtakkede 
borter og vinrankemønstre. Perlemorsindlægningen daterer stykket til Mo- 
yoyama-tiden (1586-1614), da europæerne trængte ind i landet. Japanerne 
kaldte dem Namban eller „sydlige barbarer“, fordi de kom syd om Asien. 
Med sin europæiske form og bastante dekoration er kisten et udtryk for en 
handlekraftig tidsalder, der ejede mere sans for det nærværende og bril
lante end for det abstrakte og forfinede. 1 perioden 1639-1853 monopoli
serede hollænderne den europæiske handel med Japan, og det hollandske 
Ostindiske Kompagni sendte mange lakarbejder hjem -  ikke som egentlige 
handelsvarer, men som repræsentative gaver.
4. afdeling. Inv. nr. A. 2002. Højde 15,6 cm.
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Særudstillingen „Kunst fra Thailand*
I foråret 19G5 afholdtes en udstilling, der både ved sit omfang, sin bag
grund og sin særlige karakter blev den mest bemærkelsesværdige, museet 
har kunnet vise sit publikum gennem mange år. Fra Bangkok var udlånt en 
lang række genstande, der belyste Thailands kultur i historisk tid -  d. v. s. 
knap 2000 år. Denne udstilling havde tidligere været vist i en række euro
pæiske storbyer. Men Nationalmuseet var i stand til at forøge udstillingen 
og give den et større perspektiv, idet man tillige viste en del af det materiale 
der er fremkommet gennem de thai-danske arkæologiske ekspeditioner. Ved 
disse udgravninger lykkedes det for første gang arkæologerne at få et fast 
greb om Thailands forhistorie.

Takket være betydelig støtte både fra officiel og privat side, både fra 
Thailand og Danmark, kunne museet give udstillingen en værdig ramme, 
omend den langt fra var ideel. De forhistoriske fund var anbragt i sær
udstillingslokalet i museets kælder, medens de yngre genstande blev vist i 
de rum, der til daglig omfatter Forindien.

Næsten hele Thailand-udstillingen vistes i 
lokaler med kunstig belysning. 1 baggrun
den står en stenskulptur af Buddha. I 
montrerne til højre ses mindre genstande 
af bronze. Alt stammer fra den såkaldte 
Lopburi-periodc -  d. v. s. 11.-14. århun
drede e. Kr.
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At læse Nationalmuseets Arbejdsmark er at rejse. 
Det er en rejse jorden rundt -  til Grønland, Mid
delhavet, Orienten og Amerika. Men det er også 
en rejse i tiden -  tilbage til bronzealderen, oldti
dens Grækenland og Rom, jernalderen, vikinge
tiden, Holbergs tid -  og klunketiden! Fra hele 
dette mægtige område, der i videste og egentlig
ste forstand er Nationalmuseets arbejdsmark, 
har dets medarbejdere udvalgt tolv emner, de 
selv interesserer sig for, og som sikkert også vil 
interessere læserne. Hertil kommer ydermere et 
afsnit, som i tekst og billeder giver et indtryk af 
Danmarks største museum, dets aktuelle opgaver 
og dets nyerhvervede skatte.
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